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KVK Piping deelproject 014: Anisotropie

Trefwoorden
Piping, anisotropie, HPT-AMPT, rekenwaarden, schaaleffecten, D-Geo Flow

Samenvatting
Het gebruik van de rekenregel van Sellmeijer leidt vaak tot hoge faalkansen bij pipinganalyses
van dijken. In het KvK Piping onderzoek zijn verschillende aspecten onderzocht die
mogelijkheden bieden voor optimalisatie. In dit rapport wordt een methodiek onderbouwd om
rekenwaarden van anisotropiefactoren af te leiden ten behoeve van pipinganalyses.
Anisotropie in doorlatendheid is het verschil tussen de horizontale en (doorgaans lagere)
verticale doorlatendheid. Deze kan worden uitgedrukt als een ratio: de anisotropiefactor A, hier
gedefinieerd als de horizontale gedeeld door de verticale doorlatendheid. Dit onderzoek is
onderdeel van het Kennis voor Keringen programma van Rijkswaterstaat. De uitkomsten van
dit onderzoek zijn gebruikt in Fase III van het Spui-project van Waterschap Hollandse Delta
waar bij traject 20-3 op basis van HPT-AMPT metingen de mate van anisotropie in
doorlatendheid van relevante lagen wordt bepaald om zo een scherpere pipinganalyse te
kunnen maken. Vanwege de vele beschikbare metingen bij traject 20-3 zijn de analyses in dit
rapport vooral op de daar aanwezige wadzandafzettingen gericht.

Allereerst is gekeken naar de effecten van schaal op doorlatendheid en anisotropiefactoren.
Op basis van de theorie is een beperkt schaaleffect te verwachten tussen HPT-AMPT metingen
en pompproef metingen van doorlatendheid; waarbij de door de pompproef gemeten waarde
van het watervoerend pakket waarschijnlijk iets lager is dan het gemiddelde van de HPT-AMPT
metingen. De beschikbare metingen bevestigen dit beeld, maar de ene beschikbare pompproef
is niet voldoende om hier kwantitatieve uitspraken over te doen. Het mogelijke schaaleffect
tussen HPT-AMPT metingen en pompproeven kan worden ondervangen door het gemiddelde
van de HPT-AMPT metingen te bepalen zonder de hoge outliers. Op basis van kleine monsters,
zoals uit boorkernen, kan niet op een betrouwbare manier de anisotropie worden bepaald.

D-Geo Flow analyses geven aan dat in de meeste gevallen de gemiddelde anisotropiefactor
van het bovenste deel van het pakket bepalend is voor de bepaling van het kritieke
pipingverhang. Er zijn echter ongunstige situaties waarbij dit niet zo is, bijvoorbeeld in geval
van sterke gelaagdheid waarbij de bovenste laag een lage A heeft, of in geval van weinig
anisotropie onder het voorland of in het zandpakket voor de dijk als er geen voorland met
deklaag is; in deze gevallen kan rekenen met een gemiddelde A over het hele pakket tot een
te hoog berekend kritiek verval leiden.

Het onderzoek leidt tot een voorgestelde aanpak voor de bepaling van rekenwaarden van de
anisotropiefactor op basis van HPT-AMPT metingen voor wadzandafzettingen of vergelijkbare
afzettingen, waarvan de belangrijkste elementen zijn:

· Bepaling conservatieve schatting van gemiddelde van A als rekenwaarde, waarbij outliers
naar boven niet meegenomen worden.

· Inschatting of er geen ongunstige situaties zijn (zoals gelaagdheid waarvan de bovenste
laag met een lage A; zones met lage A onder het voorland of in zone voor de dijk) waarbij
rekenen met een conservatieve schatting van het gemiddelde van alle metingen niet veilig
genoeg is.
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· Inschatten op basis van geologische kennis in hoeverre rekenen met deze rekenwaarde
van A geoorloofd is in het gehele traject.

Deze aanpak geldt voor vergelijkbare (wadzand)afzettingen als waarvoor deze methode is
afgeleid, namelijk afzettingen waarbij volledige uitmiddeling van anisotropiefactoren te
verwachten is. Voor andere afzettingen dient de mate van uitmiddeling, net zoals
schaaleffecten, opnieuw ingeschat te worden.

De belangrijkste aanbevelingen uit dit rapport zijn:

· Vanwege het effect van anisotropie van zandlagen op pipinganalyses in de
dijkverbeteringsopgave is het urgent om de veiligheidsfilosofie omtrent rekenen met D-
Geo Flow en anisotropie verder uit te werken.

· De rekenmethode is vooral gericht op wadzandafzettingen en HPT-AMPT metingen.
Het wordt aanbevolen om ook de rekenwaarde van de anisotropiefactor voor andere
afzettingen te bepalen, hierbij dient zowel het schaaleffect en de mate van uitmiddeling
opnieuw ingeschat te worden.

· Het onderzoek geeft vertrouwen in de toepassing van de HPT-AMPT techniek voor de
bepaling van de horizontale en verticale doorlatendheid voor toepassing in
pipinganalyses. De doorlatendheidwaarden zijn in lijn met de verwachtingen en de
pompproefresultaten. Meerdere validatieproeven, ook op andere afzettingen, zouden dit
beeld moeten bevestigen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel
Anisotropie is het verschil tussen de horizontale en de, doorgaans lagere, verticale
doorlatendheid. Deze kan worden uitgedrukt als een ratio: de anisotropiefactor A, in dit rapport
gedefinieerd als het quotiënt van de horizontale en de verticale doorlatendheid. Anisotropie in
doorlatendheid wordt veroorzaakt doordat de ondergrond niet homogeen is opgebouwd. In veel
gevallen zijn de afzettingen in horizontale richting doorlatender dan in verticale richting als
gevolg van de afzettingsgeschiedenis (zie onder meer een algemene verkenning in Deltares,
Fugro en HKV, 2018). Hierdoor draagt niet elke laag in een zandpakket evenveel bij aan de
stromingsdruk in een pipe. Door het meenemen van anisotropie is het kritieke verval voor piping
doorgaans significant hoger dan bij een isotrope doorlatendheidsverdeling. Als anisotropie een
belangrijke rol speelt kan dit de versterkingsopgave aanzienlijk kan verkleinen.

Binnen het Kennis voor Keringen (KVK) programma van Rijkswaterstaat wordt onderzoek
gedaan naar piping. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het deelonderzoek 014,
anisotropie, binnen het KVK programma. Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit
rapport is om schaaleffecten te analyseren en te bepalen wat de invloed van variaties in
anisotropie is op het kritieke pipingverhang, om op basis hiervan een recept voor het afleiden
van rekenwaarden van de anisotropiefactor te bepalen..

Om de rekenwaarde van een anisotropiefactor af te leiden zijn de volgende stappen
geïdentificeerd (zie Plan van Aanpak KVK):

1. Schaaleffecten: bepaling relatie tussen schaal, metingen en piping.
1.1 Theoretische basis schaaleffecten (Activiteit A).
1.2 Relatie tussen schaal meting en doorlatend bepaling.
1.3 Relatie tussen schaal variaties en piping: generiek (Activiteit B).
1.4 Relatie tussen schaal variaties en piping: praktijk.

2. Afleiding rekenwaarden.
2.1 Interpretatie schaaleffecten en onzekerheden.
2.2 Probabilistische analyses.

Binnen het KVK onderzoek was er in 2019 de mogelijkheid om stappen 1.1 en 1.3 uit te voeren
(activiteiten A en B). Net als in 2018 zijn ook in 2019 de krachten gebundeld van het KvK
anisotropieonderzoek en anisotropieonderzoek dat uitgevoerd wordt voor dijktraject 20-3 (Spui-
West). Bij dat traject wordt onderzoek gedaan naar onder meer anisotropie in doorlatendheid
van de ondergrond door middel van de HPT-AMPT techniek van Fugro, om zo de pipingopgave
beter in kaart te brengen en eventueel benodigde versterkingen te optimaliseren. Aangezien
er binnen het onderzoek van dijktraject 20-3 ook een methode nodig was voor het afleiden van
rekenwaarden, is activiteit 2 ook deels ingevuld, maar dan heel specifiek voor traject 20-3. De
afleiding van de rekenwaarde voor traject 20-3 is gerapporteerd in een memo, zie Deltares
(2019). Het oorspronkelijke doel van deze memo was om alleen de methode voor de bepaling
van de rekenwaarde te rapporteren. Aangezien beide projecten (KVK en memo traject 20-3)
parallel opliepen, is voor de leesbaarheid van de memo een groot deel van onderliggend
rapport overgenomen op verzoek van het 20-3 projectteam. Dit betekent dat er een grote
overlap is tussen de memo en onderliggend rapport.
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Bij dijktraject 20-3 zijn eerste metingen en onderzoeken uitgevoerd in Fase I en II (zie o.a.
Fugro, 2019). In Fase III is intensiever bemeten. De genoemde memo (Deltares, 2019) is
onderdeel van Fase III en behandelt de afleiding van rekenwaarden voor anisotropiefactoren
voor doorlatendheid. De bij traject 20-3 gemeten waarden van anisotropiefactoren laten een
spreiding zien. Het doel van de memo (Deltares, 2019) is om te onderbouwen hoe een
rekenwaarde voor anisotropiefactoren kan worden bepaald op basis van de metingen. Gezien
de vele beschikbare metingen (zowel kleine monsters, HPT-AMPT en pompproef) die
beschikbaar zijn voor traject 20-3, zijn de analyses vooral hierop gericht.

Dit rapport is tot stand gekomen op basis van onderzoek door Marc Hijma, Hans van Meerten
en Wim Kanning; de D-Geo Flow sommen zijn uitgevoerd door Aron Noordam en Bernard van
der Kolk (allen Deltares). De resultaten zijn besproken met Fugro (Gert-Ruben van Goor, Bas
Berbee en Rick van Tilborg) en Waterschap Hollandsche Delta (Bastiaan Los, Jan-Kees
Bossenbroek). Onderliggend rapport betreft een definitief concept, een binnen Deltares
gereviewd rapport. Reviewcommentaar op de memo (Deltares, 2019) of dit rapport door de
opdrachtgever kunnen in een volgende versie worden verwerkt.

1.2 Aanpak en afbakening
De volgende aspecten die in de rest van dit rapport verder worden uitgewerkt, zijn van belang
bij het afleiden van een rekenwaarde voor anisotropiefactoren:

· Activiteit A - Schaaleffecten: op basis van zowel theorie als metingen wordt bestudeerd
welke schaaleffecten in anisotropiefactoren te verwachten zijn. Hierbij wordt opgemerkt
dat bij het ontstaan van een pipe onderscheid kan worden gemaakt tussen de weerstand
en de belasting, voor welke een andere schaal relevant is. In deze memo wordt alleen
gekeken naar de belasting op de pipe als gevolg van grondwaterstroming (en het effect
van anisotropie hierop), schaaleffecten in de weerstand worden niet beschouwd. Voor de
belasting op de pipe is het hele zandpakket onder de dijk van belang in het model van
Sellmeijer. Het doorgroeien van de pipe is een veel lokaler probleem en wordt naast
anisotropie door meer factoren beïnvloedt (o.a. korreldiameter), dit ligt buiten de scope
van dit onderzoek.

· Activiteit B – D-Geo Flow analyses: Invloed variaties op kritiek verval: met behulp van D-
Geo Flow analyses wordt bepaald wat de invloed van ruimtelijke variaties in
anisotropiefactoren en doorlatendheid zijn op het kritieke verval voor piping.

· Methode voor afleiding rekenwaarden: voor traject 20-3 is op basis van de bevindingen bij
Activiteiten A en B een methodiek afgeleid voor afleiding rekenwaarden anisotropiefactor
op basis van HPT-AMPT metingen.

Deze methodiek kan niet zondermeer worden toegepast op andere meettechnieken of andere
typen afzettingen. Voor andere meettechnieken en enkele typen afzettingen worden wel
mogelijkheden en verwachtingen geschetst.

Hierbij wordt opgemerkt dat in dit rapport wordt gefocust op het effect van anisotropie op een
kritiek verval door middel van o.a. D-Geo Flow analyses.  Een veiligheidsoordeel met D-Geo
Flow inclusief anisotropie heeft de volgende aandachtspunten: A) D-Geo Flow is formeel een
prototype en behoefd nadere validatie; B) er kunnen verschillen ontstaan tussen de rekenregel
van Sellmeijer en D-Geo Flow, ook zonder anisotropie, onder meer door verschillende
uitgangspunten en C) de huidige kalibratierelaties tussen veiligheidsfactor en faalkans zijn
gebaseerd op de rekenregel van Sellmeijer, effecten zoals anisotropie zijn hierin niet
meegenomen. Het effect hiervan is dat een deel van ‘winst’ door het meenemen van
anisotropie weer kan verdampen om punt A, B of C te ondervangen. Hoe groot dit risico is, is
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niet in te schatten zonder verkennende berekeningen, vooral voor component C kan enige
impact verwacht worden. Tegelijkertijd is het niet waarschijnlijk dat het grootste deel van de
‘winst verdampt’. Het is wel belangrijk dat dit snel wordt uitgezocht.. Ook is het rekenen met
blokken zand niet gevalideerd. Dit betekent dat de uitkomsten uit D-Geo Flow formeel nog niet
te gebruiken zijn voor ontwerp of beoordelen en het afleiden van faalkansen. Mogelijkheden
om dit toch te realiseren zijn door gebruik te maken van de huidige kalibratierelaties of door
probabilistische analyses met D-Geo Flow op te stellen; beide methoden dienen echter nog
gevalideerd te worden. Validatie van D-Geo Flow en de ontwikkeling van een
veiligheidsfilosofie en benodigde veiligheidsfactoren zijn nadrukkelijk geen onderdeel van de
studie en dit rapport.
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2  Schaaleffecten

2.1 Schaaleffecten: theorie
De relatie tussen de gemeten doorlatendheid en de schaal van de meting is meermalen
onderzocht. Meestal wordt gesteld dat de gemeten doorlatendheid toeneemt met de schaal
van de meting, feitelijk met het volume grond dat bij de meting betrokken is. Gemeten
doorlatendheden in bijvoorbeeld pompproeven zijn bijvoorbeeld vaak tientallen malen groter
dan gemeten doorlatendheden op materiaal uit een boorkern, zie Figuur 2.1.  Ook wordt
opgemerkt dat in veel gevallen een veel grotere spreiding verwacht mag worden in gemeten
doorlatendheden op boorkernen (piezometer tests, “Dissip Van Baars” in Figuur 2.1) in
vergelijking met doorlatendheden die afgeleid worden uit pompproeven; er worden ook enkele
metingen met een zeer lage doorlatendheid verwacht, voor door de manier van bemonstering
worden deze niet gemeten (zie ook verdere uitleg onder de figuur).

Figuur 2.1 Relatie tussen volume bemeten grond en gemeten doorlatendheid voor ongeconsolideerd grof materiaal
(Waterschap Aa en Maas, Fugro en Deltares, 2017)

Gepubliceerde doorlatendheden die bovenstaande schaaleffecten laten zien betreffen vrijwel
altijd horizontale doorlatendheden. Indien de verticale doorlatendheid een sterk vergelijkbaar
schaaleffect zou hebben, dan zou de gemiddelde anisotropiefactor slechts beperkt beïnvloed
worden door de meetmethode en -schaal, en dus gemiddeld voor de verschillende
meetmethodes ongeveer hetzelfde zijn voor eenzelfde soort afzettingen in een bepaald gebied.
Dit is echter niet de realiteit, omdat de kans dat vergelijkbare anisotropie aangetroffen wordt
niet hetzelfde is voor de verschillende meetmethodes, maar wellicht ook niet voor de
verschillende afzettingsmilieus. Dit wordt veroorzaakt doordat de kans op het aantreffen van
afwijkende grondsoorten, die anisotropie veroorzaken, binnen een klein blokje sediment van
enkele centimeters kleiner is dan voor blokken sediment van (deci)meters. Dit heeft te maken
met de opbouw van de sedimentaire structuren (Van Beek et al., 2016; Wiersma & Hijma,
2018). Een rivierafzetting bestaat bijvoorbeeld in het algemeen uit een stapeling van vormen
met ieder een eigen schaal en een mate van variatie binnen die vorm (Figuur 2.2).  Afhankelijk
van de schaal van de meetmethode wordt de gemeten anisotropie dus door sedimentaire
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variatie op micro-, meso-, of macroschaal beïnvloed. In het geval van een zandige
rivierafzetting zal een stuk boorkern dus waarschijnlijk een deel van (mega)ribbel bevatten en
wordt de variatie in dat deel bepaald door de aanwezigheid van laminae. Indien de laminae niet
sterk variëren, zal de gemeten anisotropie relatief laag zijn. Een pompproef daarentegen wordt
beïnvloed door variatie op een schaal van tientallen tot honderden meters en de gemeten
anisotropie zal in het geval van rivierafzettingen niet alleen door kleinschalige variatie binnen
bijvoorbeeld (mega)ribbels bepaald worden, maar ook door variatie binnen grotere eenheden
en tussen die eenheden onderling. De kans op relatief sterke contrasten in doorlatendheid
wordt daarmee groter en daarmee de gemiddelde anisotropie ook. Afgezien van de
oeverafzettingen en de bovenste delen van de zandige rivierafzettingen, waar dunne kleilagen
kunnen voorkomen, wordt in het geval van rivierafzettingen de variatie in doorlatendheid met
name bepaald door afwisselingen in de korrelgrootteverdeling (gemiddelde, sortering) van
zand. De doorlatendheidscontrasten die hierdoor ontstaan zijn in het algemeen kleiner dan bij
getijdenafzettingen, waar de aanwezigheid van kleilagen voor grote contrasten kan zorgen. In
het geval dat een horizontale kleilaag aanwezig is in een boorkern, zal bijvoorbeeld een zeer
hoge anisotropiefactor bepaald worden. De lengte van de kleilagen, en de hellingshoek van de
lagen, varieert sterk: van een decimeter tot enkele tientallen meters (Hijma & Oost, 2018).

In het geval van proeven op boorkernen speelt verder selectie van het te beproeven monster
een grote rol. In het algemeen worden de ringen waarmee monsters genomen worden uit een
boorkern gestoken in delen van de kern die relatief homogeen zijn. Stel dat een boorkern
bestaat uit een deel met relatief homogeen schoon zand en uit een deel met zand met enkele
kleilagen, dan zal in het algemeen vermeden worden dat een kleilaag in het monster
meegestoken wordt. Gebeurt dit wel, dan de gemeten anisotropie dus zeer hoog zijn, immers
de kleilaag (indien horizontaal liggend) zal de verticale stroming sterk beïnvloeden. Deze
zogenaamde “selection bias” kan resulteren in voor boorkernproeven relatief hoge  gemeten
doorlatendheden en juist relatief lage anisotropiewaarden, zoals te zien is in Figuur 2.1. Bij
volledige willekeurige sampling zouden ook zeer lage verticale doorlatenheden en juist zeer
hoge anisotropiewaarden gemeten moeten worden bij boorkernproeven. Voor een
boormonster geldt verder, hoe perfect geprepareerd ook, dat deze veel wordt verstoord. In de
eerste plaats bij het naar boven halen van een boorkern (invloed op de dichtheid en water door
bijvoorbeeld de trillingen) en daarna bij het prepareren van een monster. Een kleine schil langs
de rand van het monster werkt kwadratisch door in het oppervlak van het monster. De
randeffecten op de stroming door dit monster en daarmee de doorlatendheid zijn dus relatief
groot. Naast de schaal is dus ook de meettechniek van invloed op de gemeten anisotropie.
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Figuur 2.2 Elke schaal kent zijn eigen 3D-stapeling van afzettingsvormen (Wiersma & Hijma, 2018)

Ter achtergrondinformatie worden in Bijlage A de bevindingen met betrekking tot verschaling
besproken uit twee proefschriften.

2.1.1 Bevindingen in relatie tot anisotropie
Bij schaaleffecten op anisotropie spelen twee schalen een belangrijke rol: de schaal van de
meetmethode en de schaal van de variatie in anisotropie in situ; dit is uitgebeeld in Figuur 2.3.
Een boorkern (schaal orde cm3) bevat heterogeniteit op microschaal (<10 cm), die met name
samenhangt met gelaagdheid. In het geval van een boring in getijdenafzettingen kan de kern
horizontale afwisselingen van zand en klei bevatten, die sterk van invloed zullen zijn op
anisotropie. Zoals boven al aangegeven, worden in de praktijk boorkernen niet willekeurig
bemonsterd voor doorlatendheidsbepalingen en worden vooral zandige trajecten bemeten: dit
leidt tot gemiddeld lage waarden voor de anisotropiefactor. In het geval van willekeurige
bemonstering kunnen wel uitschieters naar boven verwacht worden, omdat dan soms een
kleilaag in de gestoken ring aanwezig zal zijn.

Op een schaal van kubieke meters (denk aan HPT-AMPT, zie Figuur 2.3) is de kans groter dat
variaties in de anisotropiefactor gemeten worden dan op cm-schaal. Deltares (2019) laat zien
dat op deze schaal veel variatie in ondergrondopbouw verwacht mag worden en dus zal de
gemiddelde anisotropiefactor een stuk groter zijn dan die gevonden uit niet willekeurig
bemonsterde boorkernen. De spreiding rondom dit gemiddelde is naar verwachting relatief
groot, maar kleiner dan de spreiding die volgt uit onderzoek van boorkernen (in het geval dat
willekeurig bemonsterd is uit boorkernen). Uitschieters naar boven ontstaan vooral door de
aanwezigheid van mm-cm dikke silt- en kleilagen. Deze lagen zijn regelmatig langer dan een
meter en hebben daarom soms een significante invloed binnen de meterschaal van de HPT-
AMPT. Voor de invloed van dikkere kleilagen op de HPT-AMPT metingen wordt door Fugro
overigens een correctie toegepast op de berekende anisotropiefactoren.

Op een schaal van tientallen tot honderden kubieke meters (pompproef, bulkdoorlatendheid;
zie Figuur 2.3) mag verwacht worden dat vrijwel alle mogelijke variaties binnen het gebied met
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het onderzochte type afzetting aanwezig zijn. Voor de bepaling van anisotropie op basis van
een pomproef wordt verwezen naar Fugro (2019). De klei- en siltlagen die voor uitschieters
zorgen bij de HPT-AMPT metingen zijn uiteraard ook aanwezig binnen de pompproefschaal.
De lengte van deze lagen is echter vrijwel altijd korter dan de lengteschaal van de pompproef.
Hierdoor zullen er geen zeer hoge anisotropiefactoren berekend worden, en zal de spreiding
rondom het gemiddelde kleiner zijn dan op een schaal van meters. Indien de lengte van de
doorlopende silt- en kleilagen wel groter is dan de schaal van de pompproef is er in feite sprake
van meerlaagsheid en zouden de zandlagen onder en boven de zone met doorlopende
kleilagen apart beschouwd moeten worden. Aangezien bij getijdenafzettingen de aanwezigheid
van mm tot cm dikke klei- en siltlagen dus een grote rol speelt bij de mate van anisotropie en
de lengte van deze kleilagen op basis van sedimentologische gesteldheid dichter bij de
meterschaal ligt dan bij een schaal van tientallen à honderden meters, mag verder verwacht
worden dat de gemiddelde anisotropiefactor afneemt bij toename van een schaal van meters
naar tientallen à honderden meters. Dit effect zal sterker zijn bij een toenemende gemiddelde
anisotropiefactor, dus sterker bij getijdenafzettingen dan bij rivier- en windafzettingen. Dit komt
omdat bij afzettingen met een gemiddeld hoge anisotropiefactor, meestal onder invloed van
kleilagen, er veel meer hoge uitschieters voorkomen die het gemiddelde sterk beïnvloeden. Bij
afzettingen met lagere gemiddelde anisotropiefactoren zijn veel minder kleilagen aanwezig en
daarmee ook minder uitschieters. Het gemiddelde van HPT-AMPT metingen zal daarom voor
afzettingen met relatief lage anisotropiefactoren (denk aan rivierafzettingen in vergelijking met
getijdenafzettingen) naar verwachting dichter bij het gemiddelde van een pompproef liggen. En
aangezien een pompproef de beste inschatting van de pakketdoorlatendheid geeft, welke weer
maatgevend is voor pipinganalyses (zie hoofdstuk 1), kan het gemiddelde van de HPT-AMPT
dan dus zonder verschaling gebruikt worden. Onderstaande figuur is een schematische
visualisatie van bovenstaande samenvatting voor getijdenafzettingen.

Figuur 2.3 Verwachte relatie tussen anisotropiefactor en volume bemeten grond voor getijdenafzettingen

2.2 Schaaleffecten: recente metingen
In Van Asselen et al. (2018) wordt een overzicht gegeven van verschillende meetmethodes
waarmee de anisotropiefactor gemeten kan worden. Tijdens het Spui 20-3 onderzoek is
gepoogd om met behulp van 5 meetmethodes de anisotropiefactor te bepalen (Fugro, 2019):

· Doorlatendheidstesten op opgeboord materiaal (cm-schaal).
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· Steekbuisproef (in situ falling head; cm-dm schaal).
· HPT-AMPT (m schaal).
· Onvolkomen pompproef (m-10m schaal).
· Volkomen pompproef (10m-100 m schaal).

Bij de pompproef moet worden opgemerkt dat alleen een onvolkomen pompproef in principe
gebruikt kan worden voor de bepaling van A. Hiervoor is echter wel een intensieve
bemonitoring nodig, wat dit een extra dure proef maakt.

De steekbuisproef is mislukt wat betreft de bepaling van A, omdat in de buis waarschijnlijk een
kleilaag aanwezig was, waardoor in feite de verticale doorlatendheid van deze kleilaag is
gemeten (Fugro, 2019). De steekbuisproef was wel succesvol in het identificeren van een
lokaal aanwezig kleilaag; de gemeten anisotropiefactor zou zelfs buiten het bereik van Figuur
2.3 (erboven) kunnen komen.

Het getijdenzand dat onderzocht is bij Spui 20-3 bestaat op de onderzoekslocatie feitelijk uit 3
wadzand (WZ) sublagen (WZ1-WZ2-WZ3) bovenop een Kreftenheye laag, waarvan de
middelste WZ2 veel kleilagen bevat. “De bovenste wadzandlaag ligt direct onder de deklaag.
Dit is een goedontwikkelde, schone zandlaag (wadzand 1). Onder deze laag ligt in slecht
ontwikkelde laag die bestaat uit wadzand met zeer veel kleilaagjes (wadzand 2). Onder de
slecht ontwikkelde wadzandlaag ligt een matig ontwikkelde wadzandlaag. De eigenschappen
van deze laag variëren sterk van matig schoon zand tot zand met zeer veel kleilaagjes
(wadzand 3). Er is een dunne, maar naar verwachting overal aanwezige, stoorlaag van
wadklei tussen de wadzandlaag en het Pleistocene zand op ca. NAP -19,5 m aanwezig.”
(Fugro, 2019). Een voorbeeld van de ondergrondopbouw staat weergegeven in Figuur 2.4.
Binnen het traject zijn er verschillende opbouwen mogelijk. Om echter een zo zuiver mogelijk
beeld te krijgen van de invloed van anisotropie, is een schematisatie van Fugro (2019)
gebruikt, waarin het hele wadzandpakket wordt teruggebracht tot 1 laag.  Deze is als basis
gebruikt voor de analyses in Hoofdstuk 3. Hierin worden vooral de WZ1 anisotropiewaardes
als uitgangspunt voor de analyses gebruikt, aangezien WZ1 de bovenste laag is en het
meeste invloed heeft op het kritiek verhang. De lokale gelaagdheid in Spui 20-3 is wel van
belang voor het kritieke verhang, maar wordt in dit rapport verder niet expliciet beschouwd
aangezien we vooral kijken naar de invloed van variaties in anisotropie.
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Figuur 2.4 Voorbeeld ondergrondopbouw traject 20-3 (bron: Fugro, 2019)

Bij de onvolkomen pompproef zat het filter van de pomp 1 m onder de deklaag en doorsnijdt
dus niet de totale getijdenzandlaag. Omdat de middelste sublaag (WZ2) behoorlijk slecht
doorlatend is, levert de onvolkomen pompproef feitelijk alleen relevante anisotropie-informatie
over de bovenste sublaag (WZ1). De volkomen pompproef doorsnijdt wel het totale
getijdenzandpallet. Daarnaast zijn ook op andere locaties HPT, MPT of HPT-AMPT metingen
uitgevoerd, waaronder bij de Grebbedijk. De metingen van deze locaties worden hieronder ook
besproken.

Onderstaande figuren zijn bedoeld om op basis van de puntdata patronen te herkennen en
daarom is niet per meetmethode een gemiddelde gebruikt met de variatie verwerkt in
bijvoorbeeld een bandbreedte. Om de figuren overzichtelijk te houden is daarnaast per punt
niet de meetnauwkeurigheid weergegeven. Deze meetnauwkeurigheid is wel bekend, omdat
binnen het Spui 20-3 onderzoek, maar ook bij Leuvenheim en Nieuwegein, verschillende
herhaalproeven uitgevoerd zijn met de HPT-AMPT. Bij deze proeven wordt het injecteren van
water stopgezet, wordt er enige tijd gewacht en wordt het injecteren weer gestart. De
gemeten/berekende doorlatendheden en anisotropiefactoren worden vervolgens met elkaar
vergeleken. Uit Fugro (2019) volgt dat Kh en Kv een variatiecoëfficiënt van de meetonzekerheid
van respectievelijk 3.3% en 6.2% hebben, terwijl de anisotropiefactor een variatiecoëfficiënt
van 9.2% heeft (1 standaarddeviatie). Bij het berekenen van deze getallen zijn de meetwaardes
eerst genormaliseerd. Ter illustratie: bij het gebruik van een 95% betrouwbaarheidsinterval (2
standaarddeviaties) en gemeten anisotropiefactoren van 2, 5 en 10, wordt dit interval dus
respectievelijk 2 ± 0.4, 5 ± 0.9 en 10 ± 1.8.

Veruit de meeste data is beschikbaar voor WZ1, de bovenste sublaag van het pakket zandige
getijdenafzettingen (Fugro, 2019). Dit zand heeft een D50 van circa 90-120 µm en een
uniformiteitscoëfficiënt van 1 tot 2 (Fugro, 2019): met andere woorden, het gaat om zeer fijn,
zeer goed gesorteerd zand. Het eerste figuur laat alle HPT en HPT-AMPT metingen zien voor
WZ1 (Figuur 2.5). Bij de HPT-metingen, de eerste 4 punten, kan alleen de horizontale
doorlatendheid afgeleid worden. Horizontale doorlatendheden variëren tussen 2-6 m/dag,
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verticale tussen 0.3-1 m/dag, resulterend in berekende anisotropiefactoren tussen 5-10, met
een uitschieter naar 20.

Figuur 2.5 Overzicht van HPT en HPT-AMPT metingen voor WZ1 langs het Spui 20-3. Voor proeven 1 tot en met 4
zijn alleen HPT metingen gedaan, hierdoor is de anisotropiefactor niet bekend

In onderstaande Figuur 2.6 staat per meetmethode de gevonden anisotropiefactoren voor
WZ1. Opvallend is de grote spreiding in gemeten anisotropiefactoren voor de HPT-AMPT: de
laagste waarde is 1.6 en de hoogste 20.1. De meest extreme uitschieters zijn hierbij al
weggelaten. Het gemiddelde van de gehele HPT-AMPT populatie is ongeveer 8, de mediaan
ongeveer 7 (inclusief outliers). Deze waarden liggen maar net iets hoger dan de afgeleide
waarde uit de (volkomen) pompproef (een waarde tussen 5 en 7 op basis van 1 proef,
afhankelijk van de interpretatie); de waarde uit de pompproef wordt representatief geacht voor
het pakket en daarmee voor pipingontwikkeling (zie ook Hoofdstuk 3). De pompproef kan
worden gebruikt om na te gaan welke orde van grootte van verschil er zit tussen de anisotropie
van het watervoerende pakket en de gemeten anisotropiefactor in de HPT-AMPT. De
pompproef laat conform de hiervoor opgestelde theorie een iets lagere waarde zien dan het
gemiddelde van de HPT-AMPT metingen. De ene meting uit de pompproef is echter
onvoldoende om een schaalfactor tussen beide meetmethodes met zekerheid te kwantificeren.
De eerste indruk is wel dat een karakteristieke schatting van de gemiddelde anisotropiefactor
(conform gangbare WBI formules) op basis van HPT-AMPT metingen, zonder outliers naar
boven, een redelijke eerste schatting van de pakketanisotropie is. Tevens wordt opgemerkt dat
voor de belasting op de pipe het hele zandpakket onder de dijk en voorland van belang is, dit
is ongeveer dezelfde schaal als een pompproef, vandaar dat de schaal van de pompproef als
bepalend wordt verondersteld.
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Figuur 2.6 Berekende anisotropiefactoren per meting en meetmethode voor WZ1 in het proefveld voor traject 20-3.
De meest extreme uitschieters voor de HPT-AMPT (tot soms ruim boven de 100) zijn al weggelaten. De
Anisotropiefactor van de “mislukte” proef (daar waar een kleilaag is bemeten) is niet opgenomen

De nauwkeurigheid van de boorkernen is ook in paragraaf 2.1 besproken, deze worden
verder niet gebruikt en dus ook niet behandelt. Voor de HPT-AMPT is fase 2 van het
Spuionderzoek de nauwkeurigheid van de AMPT techniek bepaald door de foutvoortplanting
te analyseren. Hiervoor zijn kalibratierapporten van de componenten en herhaalproeven voor
gebruikt (zie Fugro, 2019). Uit deze benadering volgt dat de AMPT de volgende foutmarges
(gedefinieerd als 1 keer de standaardafwijking): horizontale doorlatendheid (+/- 3%), verticale
doorlatendheid (+/- 5%) en anisotropie (+/- 5%).

Het is interessant om vast te stellen of het schaaleffect tussen de meetmethodes zich ook
voordoet bij de horizontale doorlatendheid (Kh) en verticale doorlatendheid (Kv).  De metingen
laten  zien dat het schaaleffect tussen de meetmethodes vooral door verschillen in gemeten
Kh optreedt (Figuur 2.7 en Figuur 2.8): de gemiddelde Kv-waarden liggen voor alle
meetmethodes rond de 1 m/dag, terwijl de Kh-waarden voor de HPT-AMPT en de pompproef
duidelijk hoger liggen dan de Kh-waarden volgend uit boorkernproeven. De uiteindelijke
verschillen in berekende anisotropiefactor voor de verschillende meetmethodes worden dus
vooral veroorzaakt door verschillen in de gemeten Kh. De spreiding rondom het gemiddelde is
voor Kv bij de HPT-AMPT wel groter: er zit een factor 15 tussen de laagste en hoogste waarde
bij de Kv en slechts een factor 6 bij de Kh.

HMPT-AMPT gemiddelde

pompproef
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Figuur 2.7 Gemeten horizontale doorlatendheden per meetmethode voor WZ1

Figuur 2.8 Gemeten verticale doorlatendheden per meetmethode voor WZ1

Voor de overige wadzandlagen (WZ2 en WZ3) is minder data beschikbaar. Figuur 2.9 laat de
anisotropiefactoren zien voor WZ3. Ook hier lijkt uit af te leiden dat de berekende
anisotropiefactor toeneemt tussen boorkern en HPT-AMPT en vervolgens richting pompproef
weer afneemt.
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Figuur 2.9 Berekende anisotropiefactor per meetmethode voor WZ3

Momenteel zijn er nog geen andere locaties beschikbaar in Nederland waar met verschillende
methodes de anisotropiefactor is bepaald, en dus geen andere data waarmee de
schaaleffecten geanalyseerd kunnen worden. Bij een versterkingsproject bij de Grebbedijk zijn
wel meerdere HPT-(A)MPT metingen uitgevoerd, ditmaal niet op getijdenzand, maar op matig
grof tot grof rivierzand (Formatie van Kreftenheye). Figuur 2.10 laat de meetwaarden zien voor
de Formatie van Kreftenheye, waarbij zowel data van het 20-3 project als van de Grebbedijk
zijn gebruikt. Voor de eerste 6 datapunten in de grafiek is alleen de Kh gemeten is (MPT). Het
is duidelijk dat er aanzienlijke spreiding zit in de gemeten doorlatendheden: de Kh varieert
tussen 7.5 en 102 m/dag; de Kv tussen 1-60 m/dag en de anisotropiefactor tussen 0.9-35.
Middels de absolute gemeten horizontale doorlatendheden met de MPT, heeft Fugro de
relatieve horizontale doorlatendheid middels de HPT gekalibreerd: hieruit volgde in dit geval
een vrij constant gemiddelde voor het gehele pakket van circa 40 m/dag.

Daarnaast is een duidelijke tweedeling te zien in de data van de Grebbedijk en het Spui: bij de
Grebbedijk worden gemiddeld 2 tot 3 maal hogere doorlatendheden gemeten, zowel in Kh als
Kv, terwijl de anisotropiefactor bij het Spui juist 3x hoger is. Beide locaties liggen ver uit elkaar
en klaarblijkelijk heeft het bemeten deel van de Formatie van Kreftenheye bij het Spui een heel
ander karakter dan bij de Grebbedijk (Kreftenheye is niet één homogeen pakket). Dit toont eens
te meer aan dat voor een realistische beoordeling lokaal-regionaal verzamelde data nodig is
en dat hiervoor niet vertrouwd kan worden op kengetallen met een landelijke dekking. De
doorlatendheden van proeven 26-28 zijn niet geplot door de aanwezigheid van kleilagen en
daarbij behorende verstoringen.
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Figuur 2.10 Meetwaarden voor Kh, Kv en de anisotropiefactor binnen de Formatie van Kreftenheye (Grebbedijk)

2.3 Correlatielengte
De correlatielengte is de afstand waarbinnen metingen een ruimtelijke correlatie hebben. Met
andere woorden: als de correlatielengte 10 m is, dan geeft een meting informatie over de
gemeten parameter in een gebied met een straal van 10 m rondom die meting.

In het algemeen kan gesteld worden dat natuurlijke afzettingen in Nederland sterk kunnen
variëren over relatief korte afstanden. Dit heeft te maken met de 3D-ineenschakeling van
afzettingen, waarbij op meerdere schalen variatie aanwezig is (Figuur 2.2). Onderstaande foto
geeft een willekeurig voorbeeld van deze variatie op cm-dm schaal uit een groeve in Duitsland
(Figuur 2.11). Deze variatie zorgt ervoor dat over korte afstanden doorlatendheden sterk
kunnen variëren, zowel in verticale als in horizontale richting.

Om hier meer grip op te krijgen heeft Fugro de huidige dataset van HPT-AMPT metingen voor
het Spui 20-3 project gebruikt (alleen voor WZ1) om de horizontale correlatielengte te bepalen
(Fugro, 2019). Dit is gedaan door een semivariogram op te stellen (zie Figuur 2.12), waarbij in
dit verband vooral de afstand (range) belangrijk is tot waar de gemiddelde lijn begint uit te
vlakken en vrij constant blijft. De dataset is behoorlijk grillig, maar de range lijkt rond de 10 m
te liggen. Dit betekent dat de horizontale correlatielengte 10 m of minder is, een waarde die
goed overeenkomt met de verwachtingen vanuit geologische kennis over het hier voorkomende
type afzettingen. De verticale correlatieafstand is gezien de afzettingsgeschiedenis kleiner dan
de afstand waarover de HPT-AMPT meet, deze wordt hierom verder niet meegenomen bij het
bepalen van rekenwaarden van A.

De voorlopig gevonden horizontale correlatielengte van orde 10 m wordt gebruikt bij de
schematisering in de D-Geo Flow analyses (zie H3).
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Figuur 2.11 Variatie in korrelgrootte, en daarmee in doorlatendheid, op cm-dm schaal in een ontsluiting (Foto: Marc
Hijma)

Figuur 2.12 Semivariogram van HPT-AMPT resultaten voor WZ1(Fugro, 2019)

2.4 Discussie schaaleffecten

2.4.1 Samenvatting bevindingen
Hierboven is beschreven dat verschillende schalen een rol spelen bij het bepalen van de mate
van anisotropie:

· De schaal van de meting: Het volume bemeten grond heeft invloed op de uitkomst van de
metingen van anisotropie. Metingen op cm schaal hebben in theorie een grote spreiding,
maar gemiddeld is de anisotropiefactor laag doordat niet willekeurig bemonsterd wordt;
metingen op meterschaal laten naar verwachting minder spreiding zien dan op cm schaal,
maar het gemiddelde ligt beduidend hoger en metingen op 10-100 m schaal laten minder
spreiding zien en naar verwachting een gemiddelde dat (iets) lager ligt dan die op
meterschaal.
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· Meetmethodes: De schaaleffecten die zichtbaar zijn tussen de verschillende
meetmethodes sluiten goed aan bij de verwachtingen. De gemiddelde anisotropiefactor
op basis van HPT-AMPT metingen is naar verwachting iets hoger dan de pakketwaarde
op basis van een pompproef; een schaalfactor is echter nu op basis van de enige
beschikbare pompproef niet te kwantificeren. De huidige pompproef bevestigt echter wel
de range van anisotropiemetingen; de pompproefwaarde ligt middenin de range van
anisotropiemetingen. Meer validatie van de HPT-AMPT en uitbreiding van de dataset is
nodig om dit nader te onderzoeken en te kwantificeren.

· De correlatielengte of fluctuatieschaal: Dit aspect heeft een relatie met de geologische
typering van de afzetting en de verschillen in meetmethodes. De correlatielengte is bij
anisotropie in de regio van traject 20-3 waarschijnlijk hooguit 10 m en ligt dus in de buurt
van de meterschaal van de HPT-AMPT.

2.4.2 Conclusie: Hoe kunnen HPT-AMPT metingen van de anisotropiefactor meegenomen worden
in pipinganalyses?
Zowel de theorie als de metingen laten zien dat het gemiddelde van de anisotropiefactor uit
HPT-AMPT metingen iets hoger ligt dan het gemiddelde voor het watervoerende pakket zoals
met pompproeven kan worden bepaald. Dit schaaleffect is echter op dit moment niet te
kwantificeren door te weinig metingen; de huidige gebruikte pompproef laat wel zien dat de
pompproefwaarde middenin de range van anisotropiemetingen ligt. Er wordt voorgesteld om
het schaaleffect te ondervangen door bij de gemiddelde bepaling van anisotropiefactor op basis
van HPT-AMPT metingen de outliers naar boven niet mee te nemen.

Of de gemiddelde anisotropiefactor ook maatgevend is voor de pipingweerstand bepaalt
vervolgens of de berekende gemiddelde anisotropiefactor als rekenwaarde mag worden
gebruikt. Dit is in Hoofdstuk 4 nader beschreven.

2.4.3 Schaaleffecten voor andere typen afzettingen?
De beschikbare HPT-AMPT metingen zijn hoofdzakelijk uitgevoerd in getijdenafzettingen met
wisselende hoeveelheden aan fijne fractie. Daarnaast is er HPT-AMPT data beschikbaar voor
matig grove tot grove rivierafzettingen, maar ontbreekt pompproefdata voor een dergelijke
locatie (en de ene beschikbare pomproef langs Spui-West is ook niet voldoende hier een
kwantitatieve uitspraak te doen). Dit betekent dat er momenteel niet genoeg data beschikbaar
zijn om op basis van metingen uitspraken te doen over schaaleffecten voor andere typen
afzettingen. Er kunnen wel enkele hypotheses opgesteld worden op basis van eerste
geologische inschattingen en literatuuronderzoek (zie ook Deltares, Fugro en HKV, 2018).
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie typen afzettingen, waarvoor geschatte
anisotropiefactoren en correlatielengten zijn aangegeven:

1. Zandige getijdenafzettingen: gemiddelde anisotropiefactor van 5-10, horizontale
correlatielengte van 5-10 m, matig tot sterk heterogeen, fijn zand, maar ook met silt en
lutum.

2. Zandige rivierafzettingen: gemiddelde anisotropiefactor van 1,5-4, horizontale
correlatielengte van 10-15 m, matig tot sterk heterogeen, vooral zand, ook met grind,
lutum beperkt aanwezig. Verwacht wordt dat het schaaleffect tussen HPT-AMPT en de
pompproef vergelijkbaar of lager is dan bij getijdenafzettingen.

3. Zandige windafzettingen: gemiddelde anisotropiefactor 1-2,5, correlatielengte van 15-30
m, weinig tot matig heterogeen, vooral zand. Het schaaleffect tussen HPT-AMPT en een
pompproef is naar verwachting lager dan bij getijdenafzettingen.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat bovenstaande getallen zeer beperkt zijn onderbouwd met
data. Deze waarden kunnen, zonder nader onderzoek en onderbouwing, niet overgenomen
worden in beoordelings- en versterkingsprojecten.
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3  Invloed variaties op kritiek piping verval met D-Geo Flow

Het doel van dit hoofdstuk is om te bepalen of een karakteristieke waarde van de gemiddelde
anisotropiefactor als rekenwaarde mag worden gebruikt en onder welke voorwaarden; of dat
met een karakteristieke ondergrenswaarde van de anisotropiefactor gerekend moet worden als
rekenwaarde. Kortom, het gaat erom of de puntwaarden uit de metingen mogen worden
doorvertaald naar een zogenaamd laaggemiddelde (zie ook paragraaf 4.2).

3.1 Bronnen van onzekerheid
Er kunnen verschillende bronnen van onzekerheid zijn, waaronder ruimtelijke variaties,
meetonzekerheden en transformatieonzekerheden (hoe de gemeten debieten worden omgezet
in een gemeten horizontale en verticale doorlatendheid). Er is voor de beschrijving in dit
hoofdstuk vanuit gegaan dat alle variaties in de metingen voortkomen uit ruimtelijke variabiliteit.
Die aanname dient uiteraard nog gevalideerd te worden, maar analyses van Fugro laten
voorlopig zien dat de invloed van meetonzekerheid beperkt is voor de beschouwde
wadzandafzetting, zie paragraaf 2.2 en Fugro (2019). Er wordt in deze memo verder vanuit
gegaan dat de meetonzekerheid volledig uitmiddelt aangezien meetonzekerheid naar
verwachting niet het gevolg is van een systematische fout. Verder blijkt uit Fugro (2019) dat de
HPT-AMPT metingen ook geen structurele onder- of overschatting van de anisotropiefactor
geven indien de metingen goed worden uitgewerkt en beschouwd ten opzichte van de lokale
geologische opbouw. De analyses van Fugro naar meetonzekerheden zijn gebaseerd op een
analyse naar de foutvoortplanting. Hiervoor zijn kalibratietesten van de AMPT-componenten
en in-situ herhaalproeven geanalyseerd. Aanvullende kalibratietesten van het systeem in een
gecontroleerde proefopstelling (lab) zouden ter verificatie uitgevoerd kunnen worden.
Ruimtelijk onzekerheden kunnen (deels) uitmiddelen, dit wordt in de volgende sectie
beschouwd.

3.2 D-Geo Flow analyses naar invloed variaties

3.2.1 Opzet analyses
De invloed van variaties in anisotropie en doorlatendheid op het kritieke piping verval wordt
verkend op basis van D-Geo Flow analyses. Voor de snelheid wordt gebruik gemaakt van de
UserInterface Gid welke direct de DgFlow kernel aanstuurt. Hierbij zijn de volgende
rekeninstellingen gebruikt: mPicard (500), maximale lineaire fout (1e-12), maximale niet-
lineaire fout (1e-06), aangepaste Sellmeijer rekenregel, modelfactor (0.89), compressibiliteit (0
m2/N), aantal tijdsstappen (201), mesh size pipe (0.5m) en mesh size zand (2m). De
rivierwaterstand varieert van 0 tot 12 m, het polderpeil van -0.5 tot 2.5m. Het verval varieert
dus tussen 0.5 m en 9.5 m, wat in 201 stappen wordt opgebouwd; het verval neemt dus
ongeveer 0.05 m toe per stap.

Als Base case wordt de 20-3 schematisatie van Fugro gebruikt. Hierop worden verschillende
variaties toegepast op de gevoeligheid voor ruimtelijke variaties op het kritieke piping verval te
bepalen. De gevonden horizontale correlatielengte van orde 10 m zijn hierbij als basis gebruikt.
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In onderstaande Tabel 3.1 staan de uitgevoerde analyse samengevat met variaties in
doorlatendheid (Kh) en anisotropie (A). De bijbehorende bevindingen staan samengevat in
Tabel 3.2 en uitgewerkt in sectie 3.3. De berekende kritieke verhangen (Hc) staan ook in
Tabel 3.1. Enkele voorbeelden van het effect op grondwaterstromingen en de pipe groei zijn
opgenomen in Bijlage C.

# Naam Kh
[m/d]

A [-] Figuur Hc [m]

1 Homogeen 2 1 A1 4,0
2 Base case

a. base
b. gevoeligheid k
c. gevoeligheid A

2
6
2

5
5
10

A1
5,8
4,1
6,7

3 Variaties blokken A
a. base
b. gespiegeld

2 2-8 A2a en b
5,9
6,1

4 Variaties blokken k
a. base
b. gespiegeld

1-5 5 A2a en b
11,0
10,0

5 Lagen
a. gelaagde
verkenning setup
b. 2m dikke lagen
c. 2m dikke lagen
gespiegeld
d. 4m dikke lagen
e gespiegeld
f. half pakket met
lagen 2 m hieronder
A=1
g. half pakket met
lagen 2 m hieronder
A=5

2 2-8 A3 a en b
7,7

5,7
6,1

5,7
6,1
4,9

5,7

6 Zones
a. 3 zones
b. 3 zones gespiegeld

2 2-8 A4
5,4
4,7

7 Schaalverkenning
A1
A2
A8

2 1;2;8 A5
4,4
5,1
6,9

10 Preferente banen met
A=1
a. doorlopende baan
van 1 m, 2m onder
deklaag
b. doorlopende baan
als boven maar dan tot
halverwege

2 – 10
(baan)

1;5 Zie
Bijlage B
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Tabel 3.1 Variatieanalyses D-Geo Flow

3.2.2 Observaties D-Geo Flow analyses
De volgende observaties worden gedaan op basis van D-Geo Flow analyses naar gevoeligheid
voor anisotropie door middel van variatieberekeningen. Voor de beschouwde varianten en de
uitkomsten daarvan wordt verwezen naar onderstaande Figuur 3.2 en de figuren in Bijlage C.

Case Figuur Observaties per som
1 Figuur

3.1
Dit is de basisberekening; uitgaande van een waterkering met een dijkbasis
van 58 m en de laag getijdezand van 18 m dik, een horizontale
doorlatendheid van 2 m/d in een homogene laagopbouw zonder
beschouwing van anisotropie is het kritiek verval 4 m.

2 Figuur
3.1

Hier wordt de gevoeligheid voor anisotropie en doorlatendheid bepaald.
Een anisotropiefactor (A) van 5 laat een toename zien van het kritiek verval
tot 5.8 m; een A van 10 zorgt voor minder extra sterkte toename, het kritiek
verval wordt 6.7m. Een verdrievoudiging van Kh bij geval 2b doet echter
het effect van A=5 bijna volledig teniet.

3 Figuur
3.2

Hierin worden blokken van 10 bij 8 meter ingevoegd waarbij de A wordt
gevarieerd. De blokken krijgen een A van 2 en 8 toegewezen zodat de
gemiddelde A 5 is. Het blijkt dat het blokkenpatroon ongeveer een gelijk
kritiek verval geeft als wanneer het hele pakket één A van 5 heeft. Met
andere woorden: de gemiddelde anisotropiefactor van de blokken geeft
eenzelfde impact als een pakket met één A waarde die gelijk is aan het
gemiddelde van de blokken. Het gespiegelde geval is in geval de blokken
precies andersom liggen.

4 Figuur
3.3

Hierin wordt k gevarieerd (niet het primaire doel van dit rapport), maar dit
laat zien dat door de blokken met een lagere k (k=1m/d) een hoger kritiek
verval wordt bereikt dan door de blokken met hogere A zoals bij case 3.
Het effect van doorlatendheid is dus sterker dan anisotropie.

5 Figuur
3.4

Hierin wordt gelaagdheid bekeken. Wat hier de Fugro setup is genoemd,
is een geval met veel hogere rekenwaarden van A, wat tot een hogere Hc
leidt (7.7m). Afwisselend 2 of 4m dikke lagen met wisselende A

c. als b maar dan
gespiegeld
d. baan van 2m, 2m
onder deklaag
e. baan van 2m, 5m
onder maaiveld
Preferente banen met
A=5
f tm j: zelfde als a tm e
maar dan met A=5

11 Schaalvervolg. Zoals
som 7, maar dan met
bovenste dunne laag
constante A (5) en met
a. A pakket 1
b. A pakket 2
c. A pakket 5
d. A pakket 8

2 1;2;5;8

4,2
4,8
5,8
6,4
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Case Figuur Observaties per som
Figuur
3.5
Figuur
3.6

(gemiddelde wel 5) leidt tot een vergelijkbare Hc als het geval met één A
van 5; de laagdikte (2 of 4 m) maakt hierbij niet uit, wel de A van de
bovenste laag. Het enige geval waarbij een lagere Hc wordt gevonden is
als de helft van het pakket uit lagen met A van 2  en 8 bestaat, met
daaronder een laag met A=1.

6 Figuur
3.7

Hierin wordt naar grotere zones met blokken A gekeken (waardes van 2 en
8; gemiddeld 5), wat een situatie representeert met een grotere horizontale
correlatielengte dan case 3. Hierbij wordt een iets lagere Hc gevonden dan
in het geval met één A = 5; vooral in het geval dat de zone met A = 2 voor
de dijk ligt. Dit onderstreept a) het belang van anisotropie in de zone voor
de dijk en b) dat voor grotere correlatielengtes de gemiddelde
anisotropiefactor in het pakket niet meer representatief is voor de
pipingweerstand.

7 Figuur
3.8

Hierin is gekeken naar een bovenste dunne laag van 1 m met wisselende
anisotropiefactoren en de rest van het pakket met een constante
anisotropiefactor (met A = 1,2 en 8). Hieruit blijkt dat de invloed van de
dunne laag van 1m gering is.

10 Figuur
3.9

Hierin is gekeken naar de invloed van doorlopende preferente banen
(banen met een hogere Kh waar meer stroming en drukopbouw kan
worden verwacht). In geval van preferente banen met een lagere A dan het
pakket, wordt een lagere Hc gevonden dan op basis van het geval met één
gemiddelde A.

11 Figuur
3.10

Dit is een vergelijkbare analyse als 7, met als grootste verschil dat hier de
bovenste laag van een meter dik een vaste A = 5 heeft, en de A in de rest
van het pakket wordt gevarieerd. Hieruit blijkt ook dat de invloed van de
bovenste dunne laag beperkt is en de piping weerstand voornamelijk wordt
bepaald door de rest van het pakket onder een dunne toplaag. Zoals case
5 liet zien is voor dikkere toplagen juist wel de toplaag belangrijk.

Tabel 3.2 Observaties D-Geo Flow analyses anisotropie

3.3 Uitwerking bevindingen D-Geo Flow Analyses

3.3.1 Case 1 en 2: Base case
Dit is de basisberekening welke is gebaseerde op de Spuidijken. We wordt uitgegaan van een
waterkering met een dijkbasis van 58 m en op een laag getijdezand van 18 m dik, boven op de
Kreftenheye laag. De horizontale doorlatendheid is 2 m/d in een homogene laagopbouw. Het
Wadzand staat in direct contact met de sloot aan de landzijde. Zonder beschouwing van
anisotropie is het kritieke verval 4 m. Een anisotropiefactor (A) van 5 laat een toename zien
van het kritiek verval tot 5.8 m; een A van 10 zorgt voor minder extra sterkte toename, het
kritiek verval wordt 6.7m. Een verdrievoudiging van Kh bij A=5 doet echter het effect van A=5
bijna volledig teniet, het kritiek verval valt terug naar 4.1 m in plaats van 5.8 =m bij een Kh=2m/d
en A = 5.
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Figuur 3.1 Case 1 Basisberekening gebaseerd op een Spuidijk, traject 20-3

3.3.2 Case 3: Blokken anisotropie
Hierin worden blokken van 10 m breed bij 8 m dik meter ingevoegd waarbij de A wordt
gevarieerd. De blokken krijgen een A van 2 en 8 toegewezen zodat de gemiddelde A=5. Het
geval van onderstaande figuur en het gespiegelde geval worden beschouwd; bij het
gespiegelde geval zijn de A waardes van alle blokken omgedraaid. Het kritieke geval van beide
gevallen is 5.9 m en 6.1 m. Het blijkt dus dat het blokkenpatroon ongeveer een gelijk kritiek
verval geeft als wanneer het hele pakket één A van 5 heeft. Met andere woorden:
de gemiddelde anisotropiefactor van de blokken geeft eenzelfde impact als een pakket
met één A waarde die gelijk is aan het gemiddelde van de blokken.

Figuur 3.2 Case 3: Blokken patroon met voorbeeld patroon 3a. De A wordt gevarieerd

3.3.3 Case 4: blokken doorlatendheid
Hierin wordt k gevarieerd (niet het primaire doel van dit rapport) op vergelijkbare manier als
case 3. De horizontale doorlatendheid van de blokken is 1 en 5 m/d; de anisotropiefactor van
alle blokken is 5. Ook wordt het gespiegelde geval beschouwd. De kritieke vervallen zijn 10 en
11 m, veel hoger dan voor het geval met overal Kh = 2m/d en A is (kritiek verval is in dat geval
5.8 m).  Waarschijnlijk door de grote invloed van de blokken met een lagere k (k=1m/d). Het
effect van blokken van hoge doorlatendheid is dus sterker dan anisotropie.

Figuur 3.3 Case 4: Blokken patroon doorlatendheid. De horizontale doorlatendheid wordt gevarieerd, met A = 5.

Blok = 10
(B)*8 (D)m

A=2

A=8

Waterzijde landzijde

Wadzand

Kreftenheye

Blok = 10
(B)*8 (D)m

Kh = 1 m/d

Kh = 5 m/d
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3.3.4 Case 5: Gelaagdheid
Bij Case 5 wordt gelaagdheid bekeken. Case 5a betreft een verkenning met een paar lagen en
hoge rekenwaarden (zie Figuur 3.4), wat leidt tot een hoog kritiek verval van 7.7m. Case 5b en
5c betreft een gelaagd systeem met lagen van 2 m dik, met afwisselen A= 2 en A=8, zodat de
gemiddelde A gelijk is aan 5; zie Figuur 3.5). De gevonden kritieke vervallen zijn 5.7m en 6.1
m, ongeveer gelijk aan de base case met overal een A van 5 (Hc is 5.8m). Deze vorm met
relatief dunne, afwisselde lagen heeft dus hetzelfde effect als rekenen met de gemiddelde A
van de lagen. De A van de bovenste laag bepaalt het verschil tussen 5.7 m (A=2 bovenste
laag) en 6.1 m (A = 8 bovenste laag). Case 5d en 5e zijn vergelijkbaar als 5b en 5c, maar dan
met lagen van 4m dik. Hier worden vergelijkbare resultaten gevonden als 5b en 5c, namelijk
kritieke vervallen van 5.7m en 6.1 m. Vervolgens is bij case 5f en 5g gekeken naar een geval
waarbij de bovenste helft van de afzetting gelaagd is (lagen van 2m dik) en de onderste helft
een constante A heeft van 1 (geval 5f) en 5 (5g), zie Figuur 3.6. Vooral geval 5f laat een sterke
afname zien naar een kritiek verval van 4.9m.

Figuur 3.4 Case 5a lagenpatroon verkenning gelaagdheid (bovenste laag orde 8m, onderste 2 lagen orde 5 m)

Figuur 3.5 Case 5b lagenpatroon algemeen (precieze invulling afhankelijk van wel geval wordt bekeken,
bovenstaande is geval 5b)

A=8
A=2
A=8
A=2
A=8
A=2
A=8

A=8

A=76

A=41

A=8

A=76

A=41
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Figuur 3.6 Case 5f Gelaagdheid boven een pakket met een constante anisotropie

3.3.5 Case 6: Zones
In case 6 wordt de invloed van grotere zones dan de eerder gekozen correlatielengte van 10m
onderzocht. De zones hebben wederom afwisselende A=2 en A=8, zie Figuur 3.7. Het
gespiegelde geval (6b) is het geval waar de bovenste zone aan de rivierzijde een A van 2 heeft.
Het gespiegelde geval geeft met 4,7 m een veel lagere Hc dan de 5.3 m van geval 6a in Figuur
3.7. Dit onderstreept het belang van A aan de rivierzijde, zoals ook gevonden in Deltares e.a.
(2018).

Figuur 3.7 Case 6a: zones

3.3.6 Case 7: Dunne anisotrope laag
In case 7 wordt een dunne (relatief t.o.v. kwelweglengte), afwisselend anisotrope laag
beschouwd. Deze ligt bovenop een laag met constante anisotropie van A=1 (case 7a), A=2
(7b) en A-8 (7c), zie Figuur 3.8. Hieruit blijkt dat de dunne laag met wisselend A gering is, en
Hc voor het grootste deel door de dikke laag met constante A wordt bepaald.

Figuur 3.8 Case 7: dunne laag met wisselende anisotropie op een laag met constante anisotropie

A=8

A=2

A=2

Wadzand: A=1;2;8, k =2

Element: 1 m dik, 5m lang
afwisselende A

A=2 A=8

A=8
A=2
A=8
A=2
A=8
=

A=1 of 5
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3.3.7 Case 10: Preferente banen
Hierin is gekeken naar de invloed van preferente banen in een pakket met verder constante A,
zie Figuur 3.9. Er wordt bij case 10 gevarieerd naar de A van de preferente baan, de Kh van
de preferente baan, en de dikte en ligging van de preferente baan. De resultaten staan
weergegeven in Bijlage B.

Wat vooral opvalt in de resultaten is dat de preferente banen zorgen voor een significante
verlaging van het kritiek verval, waarbij geldt dat hoe dikker deze baan, hoe meer invloed. In
geval van preferente banen met een lagere A dan het pakket, wordt dus een lagere Hc
gevonden dan op basis van het geval met één gemiddelde A. Ook is een consistent beeld te
zien dat bij grotere Kh in de preferente baan, er een grotere invloed is op Hc. Aangezien het
kritieke verval niet helemaal goed te vergelijken is met de base case, moet aan de absolute
waarde van Hc niet te veel waarde worden gehecht, de relatieve verschillen laten echter wel
een duidelijk beeld zien.

Figuur 3.9 case 10: preferente banen

3.3.8 Case 11: Dunne laag anisotropie
Dit is een vergelijkbare analyse als case 7, met als grootste verschil dat hier de bovenste laag
van een meter dik een vaste A = 5 heeft, zie Figuur 3.10. De A in de rest van het pakket wordt
gevarieerd. Hieruit blijkt ook dat de invloed van de bovenste dunne laag beperkt is en de piping
weerstand voornamelijk wordt bepaald door de rest van het pakket voor een dunne toplaag.
Zoals case 5 liet zien is voor dikkere lagen juist wel de toplaag belangrijk In geval de toplaag
isotroop is, zoals de preferente baan in case 10 dan zou je wel wat meer effect verwachten.

Figuur 3.10 Case 11: dunne laag anisotropie

3.4 Conclusies uit D-Geo Flow analyses
Op basis van de D-Geo Flow analyses worden voor deze schematisatie de volgende conclusies
getrokken:

A=8
=

A=5

A=1 of 5     Kh = 2 of 10

A=2

Wadzand: A=1;2;8, k =2

A=5
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· De invloed van anisotropie op het kritieke verval is groot (Hc = 5.8 m in plaats van 4 m
voor A=5 in plaats van A=1) voor de base case (case 1 en 2).

· Voor de meeste gevallen (blokken en lagen) geeft een ruimtelijk variatiepatroon in
anisotropiefactor dezelfde uitkomst als de gemiddelde waarde, wat duidt op volledige
uitmiddeling (Case 3 en 4). Voor de gevallen waarin de A random verdeeld is over het
zandpakket mag de gemiddelde anisotropiefactor in het dwarsprofiel dus worden
gebruikt als rekenwaarde.

· De gemiddelde anisotropiefactor is niet representatief voor de piping weerstand in geval
er in de zone voor de dijk weinig anisotropie aanwezig is (case 5).

· De gemiddelde anisotropiefactor is niet representatief voor de piping weerstand in geval
er grotere zones zijn met een lage A. Daarentegen vindt er volledige uitmiddeling plaats
in geval de kwelweglengte veel groter is dan de correlatielengte (case 5).

· In geval van een dijk met een voorland zonder deklaag, heeft een zone met een lage
anisotropie in het zandpakket voor de dijk een grote negatieve impact op het kritiek verval
(case 5). In geval van een voorland met deklaag heeft anisotropie onder het voorland ook
veel impact op het kritiek verval (zie Deltares e.a., 2018), maar naar verwachting iets
minder dan als er geen deklaag aanwezig is.

· Uitsplitsing in lagen maakt vooral uit voor eventuele lagen met een lage anisotropiefactor
die bovenin het watervoerend pakket liggen en die een significante dikte hebben, in de
orde van grootte van 2 meter of meer (case 5 en 10).

· Een dunne bovenste laag (1m of minder) met wisselende anisotropiefactor boven op een
pakket met een constante anisotropiefactor heeft weinig effect, de anisotropiefactor van
het hele pakket bepaalt in dit geval het kritiek verval (Case 7 en 11).

· Preferente banen zijn erg bepalend voor het resultaat (case 10).
· De bovenste laag (in het voorbeeld met een dikte van 10 m) van het zandpakket bepaalt

voor het grootste deel de belasting op de pipe piping; hierbinnen ligt het aan de precieze
configuratie of de gemiddelde anisotropiefactor bepalend is of juist een preferente zone of
baan. (case 3,5,6,7,10 en 11 en zie ook het onderzoek van Deltares, Fugro en HKV;
2018).

· De verticale correlatielengte is doorgaans veel kleiner dan de horizontale correlatielengte
(zie bijvoorbeeld JCSS, 2006). Dit is bij het modelleren onder meer Case 3 niet
doorgevoerd in verband met het beperken van het te modelleren blokken. Op basis van
case 5b en theoretische overwegingen kan wel worden gesteld dat meenemen van de
kleinere verticale correlatielengte zal leiden tot snellere uitmiddeling. Voor A is niet
precies bekend wat deze verticale correlatielengte is, dus een kwantitatieve uitspraak kan
hierover niet worden gedaan.

· In het algemeen kan worden gesteld dat volledige uitmiddeling van onzekerheid
plaatsvindt als de horizontale correlatielengte van A veel kleiner (minimaal 2 a 3
keer zo klein) is dan de kwelweglengte.



11203719-014-GEO-0009, 16 december 2019, definitief

KVK Piping deelproject 014: Anisotropie 27 van 36

4 Rekenwaarden anisotropie voor piping analyses

Op basis van de bevindingen in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 wordt in dit hoofdstuk een
stappenplan afgeleid voor de bepaling van de rekenwaarde van de anisotropiefactor van een
afzetting. Dit is voornamelijk gericht op HPT-AMPT metingen en traject 20-3, andere
meetmethodes en afzettingen worden aan het eind van het hoofdstuk behandeld.

4.1 Bepaling van rekenwaarden anisotropiefactor op basis van HPT-AMPT
Schaaleffecten. Zowel de theorie als de metingen laten zien dat het gemiddelde van de
anisotropiefactor uit HPT-AMPT metingen iets hoger ligt dan het pakketgemiddelde volgend uit
pompproeven. Het schaaleffect tussen beide meettechnieken is echter momenteel niet te
kwantificeren door een gebrek aan gepaarde metingen. Er wordt voorgesteld om het
schaaleffect te ondervangen door bij de gemiddelde bepaling van de anisotropiefactor (zie 4.2)
op basis van HPT-AMPT metingen de outliers naar boven niet mee te nemen.

D-Geo Flow analyses. D-Geo Flow berekeningen laten zien dat de gemiddelde
anisotropiefactor van belang is voor de pipingweerstand in geval er geen ongunstige situaties
zijn (zones en gelaagdheid; de anisotropiefactor een kleine correlatielengte heeft t.o.v. de
kwelweglengte en willekeurig verdeeld is over het pakket). Deze analyses laten zien dat er dus
volledige uitmiddeling van onzekerheid in A binnen de doorsnede plaatsvindt. De D-Geo Flow
analyses sluiten daarmee ook aan bij een gemiddelde anisotropiefactor zoals deze uit een
pompproef komt.

Rekenwaarden. Op basis van de te verwachten schaaleffecten en de uitkomsten van de D-
Geo Flow analyses kan worden gesteld dat de gemiddelde anisotropiefactor op basis van HPT-
AMPT metingen, zonder de outliers naar boven, representatief is voor de pipingweerstand; en
daarmee als rekenwaarde mag worden gebruikt, mits er geen ongunstige situaties zijn. Om te
ondervangen dat er een beperkt aantal proeven zijn wordt de rekenwaarde bepaald door de
karakteristieke (conservatieve) schatting van het gemiddelde.

4.2 Rekenwaarde voor een regionale dataset
Bij het bepalen van karakteristieke waarden wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen
puntwaarden en laaggemiddelde. Puntwaarden slaan op de waarde van een parameter op een
specifieke plek, terwijl laaggemiddelden slaan op het gemiddelden van een parameter
beschouwd over een hele laag. Zoals in Hoofdstuk 3 beschreven gaat het bij anisotropie
voornamelijk over laaggemiddelden.
Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen een lokale en een regionale dataset. Een dataset is
regionaal als de metingen binnen een traject worden gedaan en niet allemaal binnen de
ontwikkeling van het faalmechanisme vallen. Bij een lokale dataset wordt verondersteld dat alle
metingen binnen de ontwikkeling van het faalmechanismes vallen (voor piping: metingen op
plekken die bijdragen aan de ontwikkeling van de stromingsdruk in de pipe). Bij een regionale
dataset wordt vaak verondersteld dat een deel van de variantie ontstaat door lokale variaties
van de parameter en een deel door variaties van het gemiddelde van de parameter. De
karakteristieke waarde van een laaggemiddelde op basis van een regionale dataset kan met
onderstaande formule (1) voor een normale verdelingen en formule (2) voor een lognormale
verdeling worden bepaald. Hierin is Γ  de zogenaamde variantiereductiefactor. Deze wordt
doorgaans een waarde van 0.25 gegeven (zie o.a. Rijkwaterstaat, 2012; TAW, 2002), welke is
afgeleid voor schuifsterkteparameters van grond. Voor anisotropie heeft deze waarde daarmee
weinig betekenis. De waarde van 0.25 houdt praktisch gezien in dat de helft van de regionaal
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gemeten variantie lokaal is (en dus uitmiddelt) en de andere helft regionaal (en dus niet
uitmiddelt).

Normaal: , = − . ⋅ √(Γ + ) (1)
Lognormaal: , = ( ) . ⋅ ⋅√( / ) (2)

Met ,  de karakteristieke waarde van het gemiddelde van A, Agem het rekenkundige
gemiddelde van A zonder outliers naar boven, .  de student-t waarde voor 95%
overschrijdingskans, N het aantal metingen en SA de standaardafwijking van de gemeten
waarden van A; en ( )  en  respectievelijk het rekenkundige gemiddelde en de
standaardafwijking van de logaritmen van de metingen van A zonder outliers naar boven. Voor
outliers naar beneden moet goed worden nagegaan of hier geen andere, pipinggevoelige,
afzetting betreft.

Uitgangspunt van de aanpak in deze memo is een regionale dataset met één rekenwaarde van
A waarde voor de hele afzetting. Dit is gekozen omdat de opbouw van een lokale dataset
doorgaans te kostbaar is en ook lastig te realiseren gezien de korte horizontale
correlatielengtes. Verder is er een hoge mate van uitmiddeling te verwachten op basis van de
afzettingsgeschiedenis (volledige willekeurige verdeling van A over het gebied en korte
horizontale correlatielengtes) en beschikbare data. Hoewel Γ  onbekend is, lijkt op basis van
de beschikbare data van A de waarde van 0.25 een conservatieve keuze en een goede eerste
aanname.

Voor traject 20-3, een van de weinige traject waar veel data beschikbaar is, zijn er verschillende
aanwijzingen (zowel op basis geologische overwegingen als op basis van metingen) dat de
verdeling van A volkomen willekeurig is zonder een grote onzekerheid in de schatting van het
gemiddelde. In dit geval mag volledige uitmiddeling worden toegepast (Γ = 0, alle variantie is
lokaal, de gemiddelde A is constant over het traject) conform een lokale dataset, waardoor de
volledige impact van het meenemen van anisotropie wordt meegenomen. Dit dient in projecten
echter wel goed onderbouwd te worden; als dit namelijk niet waar blijkt en toch met gedeeltelijk
uitmiddeling moet worden gerekend, dan zal dit in een lagere rekenwaarde van A resulteren.
In geval Γ = 0 reduceert formule (1) tot formule (3) en formule (2) tot formule (4). Deze gelden
dus alleen in geval van volledige uitmiddeling conform de formules voor een lokale dataset.

normaal: , = −
. ⋅
 √

(3)

Lognormaal: , =
( )

. ⋅
√ (4)

Door uit te gaan van volledige uitmiddeling wordt de volledige winst van anisotropie benut,
maar wordt ook een risico gelopen als in de toekomst blijkt dat deze aanname niet
gerechtvaardigd is. Het is aan het project om deze inschatting op basis van onderzoek te
maken.

Belangrijk is verder vooral om preferente banen en lagen met lage anisotropie uit te sluiten,
omdat in dit geval volledige uitmiddeling zeker niet gerechtvaardigd is; dit is daarom een aparte
stap in het stappenplan.

De lognormale verdeling zal doorgaans beter aansluiten bij de metingen, onder meer omdat
deze niet negatief kan worden en omdat deze beter aansluit bij de parameter A die het product
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is van verschillende andere parameters. Formule (2) wordt dan ook aanbevolen om te
gebruiken. Echter, deze is iets foutgevoeliger voor het bepalen van de karakteristieke waarde
dan de normale verdeling. De uitkomsten liggen voor het bepalen van de karakteristieke van
het gemiddelde waarde met formule (1) en (2) doorgaans dicht bij elkaar. De eenvoudiger
formule (1) kan daarom worden gebruikt om te controleren of formule (2) goed is toegepast.

Er wordt bij een beperkt aantal proeven met bovenstaande formules extra veiligheid ingebouwd
met deze karakteristieke schatting van het gemiddelde, zoals gangbaar binnen het raamwerk
voor dijkontwerpen. Het wordt wel aanbevolen om deze bepaling van de rekenwaarde verder
te beschouwen in samenhang met het gehele veiligheidsformat voor piping en de relatie tussen
kritiek verval en schadefactor. Hierbij dient ook gekeken te worden naar het meenemen van A
in een D-Geo Flow som, aangezien alleen een Kv wordt ingevoerd (op basis Kh en A) en niet
direct een A.

4.3 Verdere overwegingen bij de bepaling van rekenwaarden voor de anisotropiefactor op
basis van HPT-AMPT
Voor gevonden lage A waardes dient te worden gevalideerd of deze niet het resultaat zijn van
bijvoorbeeld een doorlopende geul met pipinggevoelig schoon zand, in welk geval deze
expliciet moet worden gemodelleerd. Als dit echter een lokale (kleiner dan orde 10 m) lage
waarde is door bijvoorbeeld een lens homogeen materiaal, dan mag deze worden
meegenomen bij het bepalen van het gemiddelde. Ook dient te worden voorkomen dat er een
bias in de metingen komt, daarom mogen metingen niet te dicht bij elkaar worden uitgevoerd
(goed gespreid over het gebied) Het goed vastleggen van alle meetresultaten, en daarmee de
herleidbaarheid van de data, is belangrijk voor het goed onderbouwen van de rekenwaarde.

Ook wordt opgemerkt dat de bepaling van de doorlatendheid minimaal net zo belangrijk is als
de anisotropiefactor. En dat doorlatendheid en anisotropie dus in samenhang dienen te worden
beschouwd, en niet een heel lokaal gemeten anisotropie in combinatie met een WBI-SOS
default voor doorlatendheid.

De rekenwaarden van de anisotropiefactor worden afgeleid voor een afzetting; er zijn nog geen
aanwijzingen dat de spreiding in anisotropiefactor toeneemt met de lengte van de beschouwde
strekking. Dit dient nog wel gevalideerd te worden als er nog meer data beschikbaar is. Het is
tevens van belang dat er zekerheid is dat er niet in verschillende afzettingen wordt bemonsterd
omdat in dat geval een karakteristieke schatting van het gemiddelde lokaal niet conservatief
genoeg is; herleidbaarheid van de metingen is dus belangrijk.

Voor ongunstige situaties (zie ook paragraaf 3.3) is het van belang deze expliciet te modelleren
en niet mee te nemen in een gemiddelde situatie. Voorbeelden hiervan zijn:

· Zone voor de dijk: Als er weinig anisotropie in het zandpakket voor de dijk (in geval van
voorland zonder deklaag) of onder het voorland aanwezig is, heeft dit een reducerend
effect op het kritiek verval ten opzichte van de situatie met voorland en/of overal
aanwezige anisotropie.

· Gelaagdheid: vooral dikkere lagen met een lage anisotropiefactor die hoog in het pakket
liggen bepalen het kritiek verval in sterke mate; bij voldoende aanwijzingen van
gelaagdheid is het daarom wenselijk dit expliciet mee te nemen in de schematisatie.
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Om bovenstaande ongunstige situaties te mee te nemen in de afleiding van een rekenwaarde
van de anisotropiefactor is het van belang om voldoende metingen uit te voeren vooral in het
voorland (of in het zandpakket voor de dijk in geval van voorland zonder deklaag)en in relevante
bovenste deel van de afzetting. Wat ‘voldoende’ is, is sterk afhankelijk van de lokale geologie
en kan het best worden ondervangen door een combinatie van geologische verwachting en
metingen.  Naast het voldoende uitsluiten van deze ongunstige situaties reduceert dit ook de
statistische onzekerheid en geeft het zicht op eventuele outliers.

Op basis van bovenstaande bevindingen is een stappenplan opgesteld om een rekenwaarde
van de anisotropiefactor af te leiden. Gezien de beperkte ervaringen met anisotropie is dit deels
kwantitatief, maar leunt het ook sterk op geologische en geohydrologische inschattingen.
Verdere detaillering betreffende het aantal benodigde metingen per km dijk kunnen in dit
stadium nog niet bepaald worden. Het is wel wenselijk een redelijk aantal HPT-AMPT metingen
te hebben omdat dit enerzijds zorgt voor een beperkte statistische onzekerheid (zie N in de
volgende paragraaf) en anderzijds omdat dit nodig is om aan te kunnen tonen dat de gevonden
rekenwaarde van A representatief is voor een heel traject. Hoeveel metingen er minimaal nodig
zijn hangt echter sterk van de lokale situatie af.

4.4 Stappenplan voor Wadzandafzettingen
Samengevat levert bovenstaande het volgende stappenplan op voor de afleiding van een
rekenwaarde van de anisotropiefactor op basis van HPT-AMPT metingen voor
Wadzandafzettingen of vergelijkbare afzettingen, dus waar de horizontale correlatielengte veel
kleiner is dan de kwelweglengte:

1. A-priori inschatting van anisotropiefactor in doorlatendheid van relevante zandlagen in
het gebied.

2. Goed schematiseren: is het zandpakket onder te verdelen in verschillende
geologische eenheden en modellagen? Bijvoorbeeld door gebruik te maken
beschikbare sonderingen en boringen, Geotop of de zandbanenkaart.

3. Metingen doen naar anisotropie in de relevante, bovenste lagen van de afzetting. Dit
zal afhankelijk van de situatie meestal de bovenste 5 a 10 m zijn. Van metingen goed
vastleggen wat hierbij de achtergrond is voor de herleidbaarheid (welke lokale
omstandigheden zoals horizontale en verticale doorlatendheid zijn aan de orde).

4. Geologische en geotechnische kennis op basis van metingen opnemen in D-Geo
Flow schematisatie (bekende gelaagdheid van watervoerende en waterremmende
lagen niet in de anisotropiefactoren van een zandlaag verdisconteren en nagaan waar
kleilagen onderbroken zijn door geulvoorkomens).

5. Bepaling van de rekenwaarde door berekenen van de karakteristieke schatting van
het gemiddelde zonder outliers (om zo overschatting door het schaaleffect te
verdisconteren). Het schaaleffect is voorlopig niet te kwantificeren. De rekenwaarde
voor een regionale dataset wordt berekend met de volgende formule (op basis van
Rijkswaterstaat, 2012). Hierbij wordt uitgegaan van een lognormale verdeling.

, = ( ) . ⋅ ⋅√( / )

met ,  de karakteristieke waarde van het gemiddelde van A, ( )  en
respectievelijk het rekenkundige gemiddelde en de standaardafwijking van de
logaritmen van de metingen van A zonder outliers, .  de student-t waarde voor
95% overschrijdingskans, N het aantal metingen en SA de standaardafwijking van de
gemeten waarden van A. Parameter Γ  bepaalt de mate van lokale uitmiddeling die in
rekening mag worden gebracht in een regionale dataset. In Rijkswaterstaat (2012)



11203719-014-GEO-0009, 16 december 2019, definitief

KVK Piping deelproject 014: Anisotropie 31 van 36

wordt een waarde Γ = 0.25 aanbevolen, wat inhoudt dat de helft van de variantie
lokaal is en uitmiddelt en de helft van de variantie regionaal en niet uitmiddelt.
Ondanks dat voor A de waarde van Γ  onbekend is, lijkt de waarde van 0.25 een
conservatieve maar werkbare schatting. Welke outliers moeten worden uitgesloten is
een aandachtspunt omdat dit van de dataset afhangt; uitsluiten van alle waardes
boven 1,5 à 2 keer de standaardafwijking kan een eerste goede inschatting zijn. Ook
geldt bovenstaande formule alleen ingeval de horizontale correlatielengtes van A
klein in relatie tot de kwelweglengte. Verder wordt er hiervan uitgegaan dat de
materiaalfactor 1 is en dus de rekenwaarde gelijk aan de karakteristieke waarde.

6. Controleren of binnen de doorsnede van de waterkering nog ongunstige situaties
kunnen voorkomen (zones met lage anisotropie voor de dijk, etc) die berekeningen
met een karakteristieke schatting van het gemiddelde niet rechtvaardigen. Zijn lage
waardes bijvoorbeeld heel lokaal of het effect van eerder gemiste pipinggevoelige
banen (in welk geval ze expliciet gemodelleerd dienen te worden)? Geologische
kennis en reeds bestaand grondonderzoek kunnen hierbij helpen.

7. Nagaan of rekenen met karakteristieke waarde van het gemiddelde over het gehele
traject gerechtvaardigd is. Nagaan of er voldoende representatieve metingen zijn voor
een traject en of er geen piping gevoelige banen zijn gemist. Geologische kennis en
reeds bestaand grondonderzoek kunnen hierbij helpen. (. Na gaan welke
correlatieafstand voor de anisotropiemetingen voor de afzetting geldt, en dus of
volledige uitmiddeling van lokale variaties geoorloofd is. Voor traject 20-3 zijn er
verschillende aanwijzingen (zowel op basis geologische overwegingen als op basis
van metingen) dat de verdeling van A volkomen willekeurig is, zonder een significante
onzekerheid in de schatting van het gemiddelde. In dit geval mag volledige
uitmiddeling van de regionale dataset worden toegepast (Γ = 0), waardoor de
volledige impact van het meenemen van anisotropie wordt meegenomen. Dit dient
echter wel goed onderbouwd te worden aangezien dit een niet conservatieve keuze
zou betekenen

8. Op basis van geo(hydro)logische kennis de rekenwaarde voor anisotropie evalueren
(sluit deze aan bij een a-priori inschatting? Volgt uit punten 6 en 7 een aanpassing?)
en eventueel aanscherpen/aanpassen.

4.5 Voor nieuwe locaties en afzettingen
Bovenstaand stappenplan is expliciet afgeleid voor Wadzandafzettingen bij traject 20-3 op
basis van HPT-AMPT metingen; of voor afzettingen met een vergelijkbaar variatiepatroon.
Voor nieuwe afzettingen en locaties is validatie van dit stappenplan met metingen en analyses
echter wel wenselijk, bijvoorbeeld:

· Validatie HPT-AMPT methode met bijvoorbeeld data van reeds uitgevoerde pomproeven
(mits onvolkomen en voorzien van voldoende monitoring, zie Hoofdstuk 2) en labproeven
is in het algemeen van belang.

· Horizontale correlatielengtes zijn nog onzeker voor verschillende afzettingen, behalve de
reeds onderzochte; er wordt aanbevolen om dit te valideren met metingen. Zie ook
Hoofdstuk 2 voor enkele indicaties van te verwachten correlatielengtes. In geval de
horizontale correlatielengtes niet meer veel kleiner zijn dan de kwelweglengte , kan het
rekenen met een karakteristieke schatting van het gemiddelde niet voldoende veilig zijn.

· De volledige uitmiddeling die voor de wadzandafzettingen wordt gevonden is voor andere
afzettingen (die meer in zones zijn afgezet bijvoorbeeld) niet voldoende conservatief.
Aanvullende analyses zijn in dit geval noodzakelijk. Hierbij is het vooral de vraag hoe de
correlatielengte en de kwelweglengte zich verhouden. In geval de correlatielengte veel
kleiner is dan de kwelweglengte mag conform het stappenplan van de
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wadzandafzettingen volledige uitmiddeling in de doorsnede worden verwacht. In geval dit
niet het geval is, wordt er veel minder uitmiddeling verwacht, met consequenties voor het
stappenplan, bijvoorbeeld voor de waar Γ.

· Evaluatie van schaaleffecten is nodig, omdat deze per afzetting verschillend kunnen zijn.
· Herhaalproeven zijn van belang om uit te sluiten dat variaties het gevolg zijn van

meetonzekerheden.

4.6 Voor andere meetmethodes
Bovenstaand stappenplan is voornamelijk afgeleid voor HPT-AMPT metingen aangezien deze
methode een goed beeld geeft van aanwezige lokale anisotropie.
Het bepalen van anisotropie op basis van de relatief kleine boorkernen wordt niet aanbevolen,
zie hoofdstuk 2. Voornamelijk omdat door selection bias meestal alleen de meest doorlatende
delen van een boorkern worden beproefd en omdat er vaak monsterverstoring plaatsvindt. Voor
constant head testen zou eventueel onderzocht kunnen worden of hier op een betrouwbare
manier A waardes voor afgeleid kunnen worden. Voor grotere diameter boorkernen worden
wel betere resultaten verwacht. Voor pompproeven zijn doorgaans weinig metingen
beschikbaar in een traject vanwege de kosten. Echter, aangezien deze het hele pakket
beschouwen zijn er ook niet veel nodig en kan 1 meting al een goed inzicht geven van de
afzetting en de lokale situatie; ongunstige situatie buiten het bereik van de pompproef worden
uiteraard hierbij niet gevonden; hiervoor zijn HPT-AMPT metingen of boringen/sonderingen
nodig. De pompproef dient zorgvuldig beschouwd te worden om op basis hiervan een
conservatieve schatting van het gemiddelde af te leiden. Bij de pompproef moet worden
opgemerkt dat alleen een onvolkomen pompproef in principe gebruikt kan worden voor het
bepaling van A. hiervoor is echter wel een intensieve bemonitoring nodig, wat dit een extra
dure proef maakt.
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5  Conclusies en aanbevelingen voor verdere werkzaamheden

5.1 Conclusies
Anisotropie in doorlatendheid betreft het fenomeen dat de verticale doorlatendheid veel lager
kan zijn dan de horizontale doorlatendheid. Door dit mee te nemen in pipinganalyses kan een
veel realistischer beeld worden verkregen van de sterkte van een dijk voor het mechanisme
piping. Het is echter nog niet duidelijk hoe rekenwaarden van anisotropie op basis van
metingen kunnen worden bepaald.

Het doel van het onderzoek zoals beschreven in dit rapport is om schaaleffecten te analyseren
en te bepalen wat de invloed van variaties in anisotropie is op het kritieke pipingverhang, om
op basis hiervan een recept voor het afleiden van rekenwaarden van de anisotropiefactor te
bepalen.

Voor schaaleffecten wordt geconcludeerd dat de schaal waarop de anisotropiemeting wordt
gedaan van groot belang is. Pompproeven geven informatie over de bulkanisotropie van het
gehele zandpakket en kunnen dus gebruikt worden voor een bepaling van de anisotropiefactor
van het watervoerend zandpakket. Anisotropiemetingen op basis van HPT-AMPT metingen
geven de anisotropiefactor voor enkele m3 grond. Bij meerdere HPT-AMPT metingen binnen
hetzelfde zandpakket geeft het gemiddelde van deze metingen doorgaans een hogere
anisotropiefactor dan volgend uit een pompproef, met name doordat hoge outliers het
gemiddelde sterk beïnvloeden. Dit schaaleffect is naar verwachting sterker voor afzettingen
met een relatief hoge anisotropiefactor (getijdeafzettingen versus rivierafzettingen). Het
schaaleffect tussen HPT-AMPT en pompproef kan worden ondervangen door het gemiddelde
van de HPT-AMPT metingen te bepalen zonder de hoge outliers. Op basis van kleine monsters,
zoals uit boorkernen, kan niet op een betrouwbare manier de anisotropie worden bepaald.

Op basis van de D-Geo Flow analyses wordt geconcludeerd dat variaties in anisotropie in de
meeste gevallen uitmiddelen en dat dus gerekend mag worden met de gemiddelde
anisotropiefactor van een afzetting. Dit is met name geldig als de variaties een korte horizontale
correlatielengte hebben (10 m of minder). In sommige gevallen is het rekenen met een
gemiddelde anisotropiefactor echter niet conservatief, bijvoorbeeld in geval er grotere zones
met lage anisotropie in het zandpakket voor de dijk (in geval van geen/beperkt voorland) of
onder het voorland zijn; of in geval er sterkte gelaagdheid aanwezig is. In geval een
bodemopbouw bestaat uit verschillende lagen, zoals een beperkt doorlatende laag en een goed
doorlatende laag, is er extra aandacht nodig voor een correcte modellering. In deze situaties
kan het te globaal schematiseren, dus als een enkele laag met homogene eigenschappen,
leiden tot te optimistische rekenresultaten

Op basis van de uitgevoerde analyses is een rekenmethodiek opgesteld voor het afleiden van
de rekenwaarde van de anisotropiefactor. De rekenmethodiek omhelst een stappenplan voor
het afleiden van een conservatieve schatting van de gemiddelde anisotropiefactor voor een
dijktraject waarin de bevindingen van de schaaleffecten en D-Geo Flow analyses zijn
opgenomen. Dit is gedaan op basis van de beste beschikbare kennis voor HPT-AMPT
metingen voor traject 20-3. Echter, het is de eerste keer dat een rekenwaarde voor
anisotropiefactoren is afgeleid en nieuwe informatie uit traject 20-3 en andere trajecten dienen
goed beschouwd te worden om na te gaan of deze geen aanleiding geven om de voorgestelde
methodiek te veranderen.
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De toepassing van het stappenplan geldt voor wadzandafzettingen (zoals bij traject 20-3) of
afzettingen met een vergelijkbaar random variatiepatroon waarbij de correlatielengte veel
kleiner is dan de kwelweglengte. Voor afzettingen waar dit niet geldt dit het stappenplan,
onderbouwd door metingen, opnieuw te worden beschouwd, zie aanbevelingen.

5.2 Aanbevelingen
De volgende aanbevelingen voor verdere worden gedaan:

· Verdisconteren van anisotropie in WBI pipinganalyses en veiligheidsfilosofie: D-Geo
Flow ligt hiervoor het meest voor de hand. Het ontbreekt momenteel echter in het
WBI aan een formeel kader om op basis van een kritiek D-Geo Flow verhang een
veiligheidsoordeel te geven en D-Geo Flow is slechts beschikbaar als niet
gevalideerde beta-versie. De rekenwaarde van de anisotropiefactor dient hierbij ook
in relatie tot de overige rekenwaarden en kalibratieresultaten van een pipinganalyse
te worden beschouwd. Ook dient hierbij het verschil tussen lokale en regionale
variaties goed beschouwd te worden; hoe om te gaan met het aantal metingen N en
hoe de invoer voor een probabilistische analyse kan worden bepaald.

· Anisotropiefactor per afzettingsmilieu. Er zijn te weinig metingen beschikbaar om een
stappenplan en een goed onderbouwde rekenwaarde per afzettingsmilieu te geven.
Er zijn daarom gerichte metingen nodig per afzettingsmilieu, bijvoorbeeld dekzand-,
getijden- en rivierafzettingen (bovenstrooms, benedenstrooms). Zowel het
schaaleffect als de mate van uitmiddeling dient per afzetting opnieuw beschouwd te
worden.
Het verdient de aanbeveling om HPT-AMPT metingen te doen op plekken waar al
pompproef resultaten zijn (mits deze onvolkomen zijn en hier voldoende monitoring is
om A af te kunnen leiden), omdat pompproeven relatief duur zijn. Hierbij is het
wenselijk om, waar mogelijk, per afzetting 2 pompproeven beschikbaar te hebben.
Voor bredere toepassing moet worden gekeken naar schaaleffecten en vooral naar
uitmiddeling. Bij traject 20-3 geldt dat door de lokale fluctuaties met korte horizontale
correlatielengte van de wadzandafzetting veel uitmiddeling plaatsvindt; elders is dit
nog te bezien. Daarom wordt het aanbevolen om voor nieuwe afzettingen de
horizontale en verticale kwelweglengte te bepalen. Dit kan op basis van HPT-AMPT
metingen, maar ook op basis van ander informatie zoals bijvoorbeeld geologische
kennis afzettingsgeschiedenis, literatuur en verticale HPT profielen.

· Verdere validatie van de HPT-AMPT techniek. De techniek wordt steeds meer
gebruikt en de uitkomsten hebben veel impact op het kritiek verhang. De uitkomsten
moeten daarom betrouwbaar zijn. Op dit moment zijn er geen gerede twijfels bij de
meetmethode, maar verdere validatie is wenselijk. Dit kan binnen
versterkingsprojecten, maar ook door gericht proeven te doen in labopstellingen of
metingen uit te voeren in gebieden met pompproefdata (bijvoorbeeld bij
grondwateronttrekkingsgebieden). Een andere validatiemogelijkheid is het doen van
HPT-AMPT metingen bij eerder belaste meetnetten (door drinkwaterontrekking of
hoogwater), daar waar de grondwaterrespons dus al goed bekend is. Hierbij moet de
haalbaarheid wel goed van tevoren worden ingeschat, aangezien er waarschijnlijk
veel meer sensoren nodig zijn voor een goede vergelijking. Ook is het vastleggen van
HPT-AMPT metingen en gemeten anisotropiewaardes in een landelijke database van
belang.
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Inzet van de HPT-AMPT techniek is eveneens voorzien bij het opstellen van predicties bij
verschillende pipingproeven, namelijk Lontkade (Wetterskip Fryslân), Hedwigepolder (WSHD)
en mogelijk ook in de Willemspolder (WSRL). Ook deze projecten bieden kansen om de
gemeten sterkte van het watervoerend pakket (getijden- en rivierzand) ten aanzien van de
grondwatersroming naar een mogelijke pipe, te valideren.
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A Verschaling van doorlatendheidsmetingen naar model

In het kader van de vervolgstudie naar het belang van anisotropie voor pipinganalyses zijn in
het bijzonder 2 tamelijk fundamentele promotieonderzoeken beschouwd die reeds in 1994 aan
de Universiteit Utrecht zijn verricht, door Weerts (1994) en Bierkens (1994). Beide onderzoeken
hadden als onderwerp Complex confining layers, waarvan het eerste vanuit geologisch
perspectief de effecten van structuren op grondwaterstroming belicht en het tweede meer
geohydrologisch en geostatistisch van opzet is en de schaalafhankelijkheid van hydraulische
eigenschappen nagaat. Dat laatste is in het kader van de vervolgstudie naar anisotropie van
belang. Het doel van deze bijlage is om een korte samenvattingen te geven van het werk dat
is gedaan in deze onderzoeken omtrent verschaling.
Bierkens (1994) heeft onderzoek gedaan naar methoden om metingen op te schalen naar
modellen:

a) Metingen van hydraulische eigenschappen (puntschaal/monsterschaal).
b) representatieve hydraulische eigenschappen voor modelblokken van numerieke

grondwatermodellen (modelblokschaal).
c) representatieve hydraulische eigenschappen voor schaalniveaus die van belang zijn voor

beleidsbeslissingen (lokale en regionale schaal).

Het onderzoek bouwde voort op werk van Indelman & Dagan (1993) die onderscheid maakten
in grondwaterstroming op 4 schaalniveaus die als volgt zijn ingedeeld:

· Porieschaal (um-mm) 1-3D Navier Stokes.
· Experiment of labschaal REV (cm-dm) 1D Darcy.
· Lokale schaal (cm-hm) 3D Darcy.
· Regionale schaal (hm->km) 2D Dupuit.

Bierkens wijzigde de aanpak door de schaal van het modelblok (deca-hm) te onderscheiden,
omdat die schaal bij de opbouw van geohydrologische modellen van belang is.
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van data uit het rivierengebied (zie C1) en daarom
interessant voor het anisotropie/pipingonderzoek.
De vraag is vooral hoe eigenschappen van monsterschaal naar modelblokschaal kunnen
worden opgeschaald. De verschillende stromingstypen op diverse schalen maken het lastig om
bij de overgang van schaalniveaus een consistente methode van verschaling te vinden.
De kennis over hydraulische eigenschappen wordt ontleend aan informatiebronnen op
verschillende schaalniveaus en is deels zacht (kaarten, boorbeschrijvingen) en deels hard
(labbepaling van korrelverdeling, doorlatendheidsmeting, pompproef). Om de data samen te
voegen moet een werkwijze worden gevolgd waarbij herkenbare textuurklasses met een
duidelijke lithologie worden onderscheiden. Aan de klasses worden parameters gekoppeld
(bijv. korrelverdelingen, doorlatendheid en porositeit) die op bemonsteringslocaties met
labbepalingen worden onderzocht.
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Figuur A.1 Verschillende afzettingen onderzocht in Bierkens (1994)

Geologische structuren kunnen worden herkend uit geologische beschrijvingen. Typen zandige
afzettingen die worden onderscheiden zijn:

· Vlechtende rivier – Formatie van Kreftenheye, tijdens koude stadialen in late Weichselien
periode, onder periglaciale condities met grote toevoer van grof sediment (bars, cross-
bedded sediments, gelaagd).

· Meanderende rivier – Holoceen (geulafzettingen, pointbars, oeverwallen, komgronden,
restgeulen, zandbanen, crevasses).

· Anastomoserende rivieren – Te vinden in West-Nederland. Vergelijkbaar met
meanderend systeem maar met meerdere splitsingen en samenkomende delen omdat de
banken stabieler zijn, o.. door plantengroei. Complexere lithologie door
overstromingsstructuren en smalle geulen die diep insnijden.

· Eolische afzettingen – laatste stadiale fase van Weichselien. Windafzettingen in lagen en
duinen (Formatie van Boxtel, laagpakketten van Wierden (dekzand) en Delwijnen
(rivierduinen).)

De venige en kleiige afzettingen van holocene ouderdom zijn goed te onderscheiden.
Daarmee zijn 8 textuurklasses bepaald:

· 1a Middel en grof zand (rivierafzettingen).
· 1b Middel en grof zand (eolische afzettingen).
· 2 Fijn en lemig zand.
· 3 Siltige tot zandige klei.
· 4 Klei en organische klei.
· 5 Veen.
· 6 Gecompacteerd veen.
· 7 Onverzadigde monsters.

Via regressieanalyse worden korrelverdelingen aan doorlatendheidswaarden gerelateerd. Er
zijn uit de literatuur diverse relaties bekend. Voor meer details wordt verwezen naar de twee
proefschriften.
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B Resultaten gevoeligheid preferentie banen (case 10)

In onderstaande tabel staan de kritiek gevallen (Hc)  van case 10, preferente banen, zoals
besproken in paragraaf 3.3.7. De eigenschappen van de verschillende cases staan in de tabel.

Naam Case Kh
[m/d]

Diepte baan
[m onder deklaag]

Dikte baan
 [m]

Hc
 [m]

num10_A_kh10_A1.pip 10a 10 2 1 4,12
num10_A_kh10_A5.pip 10f 10 2 1 4,24
num10_A_kh2_A1.pip 10a 2 2 1 4,54
num10_A_kh2_A5.pip 10f 2 2 1 5,02
num10_B_kh10_A1.pip 10b 10 2 (helft, landzijde) 1 4,12
num10_B_kh10_A5.pip 10g 10 2 (helft, landzijde) 1 4,24
num10_B_kh2_A1.pip 10b 2 2 (helft, landzijde) 1 4,54
num10_C_kh10_A1.pip 10c 10 2 (helft, rivierzijde) 1 7,06
num10_C_kh10_A5.pip 10h 10 2 (helft, rivierzijde) 1 6,46
num10_C_kh2_A1.pip 10c 2 2 (helft, rivierzijde) 1 4,54
num10_C_kh2_A5.pip 10h 2 2 (helft, rivierzijde) 1 4,36
num10_D_kh10_A1.pip 10d 10 2 2 4,12
num10_D_kh10_A5.pip 10i 10 2 2 4,24
num10_D_kh2_A1.pip 10d 2 2 2 4,54
num10_D_kh2_A5.pip 10i 2 2 2 5,02
num10_E_kh10_A1.pip 10e 10 5 2 4,12
num10_E_kh10_A5.pip 10j 10 5 2 4,54
num10_E_kh2_A1.pip 10e 2 5 2 4,54
num10_E_kh2_A5.pip 10j 2 5 2 5,02

Tabel B.1 Kritieke vervallen case 10: preferente banen
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C Uitvoer D-Geo Flow analyses

In onderstaande figuur staat een voorbeeld van de waterspanningen bij een anisotropie
configuratie (case 3).

Figuur C.1 Voorbeeld uitkomst grondwaterstroming als gevolg variaties anisotropie

In onderstaande figuren staat de ontwikkeling van kritiek verval als functie van de pipe lengte.
Hierin slaat “num” op het case nummer, “kh” op de horizontale doorlatendheid en “A” op de
gebruikte anisotropie.

Base case (case 1)
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Figuur C.2 Kritiek verval als functie van de pipe lengte


