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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In het kader van de voorverkenning naar de dijkversterking van normtraject 20-3 (zie Figuur 1-1) wordt 
door WSHD in samenwerking met Fugro en Deltares onderzoek gedaan naar anisotropie in 
doorlatendheid en het effect hiervan op de pipingopgave. Langs het dijktraject zijn daarom HPT 
sonderingen (HPT = Hydraulic Profiling Tool) met anisotrope mini-pompproeven (HPT-AMPT®) 
uitgevoerd. Op basis van de meetresultaten van het HPT-AMPT onderzoek is een geavanceerde 
pipinganalyse uitgevoerd voor het traject Spui West.  
 

 
Figuur 1-1: Traject 20-3 Spui West 
 
Het traject Spui West (Geervliet-Hekelingen) bevindt zich deels langs de westelijke oever van het Spui 
in de provincie Zuid-Holland en ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Hollandse Delta 
(WSHD). Dijkring 20-3 heeft een maximaal toelaatbare overstromingskans van 1/10.000 jaar met een 
signaleringswaarde van 1/30.000 jaar. 
 
Het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) heeft de overstromingsrisico’s in Nederland in 
kaart gebracht, zie Figuur 1-2. Binnen dit project zijn delen van het dijktraject Spui West ruim 
afgekeurd op het faalmechanisme piping. Op basis van de berekende faalkansen uit VNK zou de 
beoordeling voor delen van het traject ruim onder de norm vallen (faalkansen <1/1.000). De trajecten 
Bernisse Spuidijk – Schuddebeursdijk – Aaldijk – Kerkhofdijk zijn daarom met voorrang opgenomen in 
de versterkingsopgave van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het traject waarlangs het HPT-
AMPT onderzoek is uitgevoerd bevindt zich tussen dijkpalen HM 17,6 en 25,7 en is circa 8,1 km lang. 
 

 
Figuur 1-2: Gecombineerde faalkansen piping en macrostabiliteit o.b.v. VNK2  
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1.2 Projectfasering 
In uitbreiding op de HPT-MPT® techniek is de HPT-AMPT® techniek ingezet om anisotropie aan te 
tonen en te kwantificeren. In het kader van de voorverkenning voor normtraject 20-3 (o.a. traject Spui-
West) is het onderzoek uitgevoerd naar anisotropie van de wadzandlagen onder de dijk. Er is een 
gefaseerde projectaanpak gehanteerd met na iedere fase een GO/STOP moment. De keuze voor 
doorgang naar een volgende fase is genomen op basis van de (positieve) resultaten van het 
onderzoek en de businesscase die iedere keer is geüpdatet. De volgende fasering is aangehouden: 

- Fase 0:  initiatiefase / opstellen PvA en initiële businesscase; 

- Fase 1:  literatuurstudie anisotropie, eerste veldtesten HPT-AMPT metingen,    

casestudies naar effect anisotropie op pipingopgave; 

- Fase 2:  vergelijkingsonderzoek meettechnieken anisotropie: falling head,  

  pompproeven, HPT-AMPT metingen, boor- en labonderzoek; 

- Fase 3:  ontwikkeling ontwerp-/beoordelingsmethode piping met anisotropie,  

  anisotropieonderzoek en pipinganalyses langs normtraject 20-3; 

- Fase 4:  nader (bureau)onderzoek anisotropie in andere afzettingen, eindrapportage 

  en kennisdeling. 
 
Dit eindrapport betreft een overkoepelend document waarin de belangrijkste bevindingen bondig zijn 
samengevat. Waar nodig wordt verwezen naar de verschillende achtergrondrapportages en memo’s 
die binnen het project zijn opgesteld. 

1.3 Doel 
Deze rapportage vormt het eindproduct van het anisotropieproject waarin onderzoek is gedaan naar 
de anisotropie en hoe deze toegepast kan worden in de praktijk. Het product is een uitgebreide 
samenvatting van alle onderdelen, te beginnen bij de literatuurstudie tot en met de 
veiligheidsbeoordeling van het traject 20-3 op het mechanisme piping. Op basis van de uitgebreide 
dataset van anisotropiemetingen op basis van de HPT-AMPT techniek en een literatuurstudie is ook 
de anisotropie in andere afzettingen beschreven. Het doel van de rapportage is een overzichtelijk en 
gestructureerd rapport te bieden waarin de belangrijkste aspecten van het onderzoek en bijbehorende 
deelrapportages en conclusies worden behandeld. Na het lezen van voorliggend document is de 
voorgestelde aanpak ten aanzien van beoordelen en ontwerpen van piping met anisotropie helder. 
Om dit te faciliteren is onder andere een methodiek opgesteld om tot een verantwoorde rekenwaarde 
van de anisotropie te komen voor gebruik in beoordelings- en versterkingsprojecten. 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 bevat een beknopte terugblik op de literatuurstudie naar anisotropie. In hoofdstuk 3 is de 
HPT-AMPT techniek beschreven voor onderzoek naar meerlaagsheid en anisotropie. In hoofdstuk 4 is 
een overzicht gegeven van het vergelijkingsonderzoek ter validatie van de HPT-AMPT. Vervolgens 
wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan op de beoordeling van het dijktraject Spui-West op piping. In 
hoofdstuk 6 wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van anisotropie in 
pipingvraagstukken. Hoofdstuk 7 bevat de belangrijkste conclusie en aanbevelingen.   

1.5 Documentenlijst 
Voor deze rapportage dienen de verschillende (deel)rapportages als onderbouwing van hetgeen 
beschreven. Deze rapportages zijn afkomstig uit iedere fase van het project. In Tabel 1-1 is een 
overzicht gegeven van de opgestelde (deel)rapportages. Een uitgebreid overzicht is opgenomen in 
hoofdstuk 8. 
 
Tabel 1-1: Documentenlijst 
Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[R1.] 1217-0051-000.R01 Pipinganalyse dijktraject 20-3 1 28-09-2018 (1.0) 
[R2.] 1217-0051-000.R02 Pipinganalyse 4 dijktrajecten met variërend afzettingsmilieu 1 28-09-2018 (1.0) 
[R5.] 1217-0051-000.R05 Veldonderzoek AMPT (veldtesten juli 2018) 1 10-08-2018 (1.0) 
[R6.] 1217-0051-000.R06 Update businesscase fase 1 1 09-08-2018 (2.0) 
[R13.] 1217-0051-000.R13 Factual report HPT-AMPT metingen fase 2 2 29-03-2019 
[R15.] 1217-0051-000.R15 Factual report HPT-AMPT metingen fase 3 2 25-02-2019 (1.0) 
[R16.] 1217-0051-000.R16 Pipinganalyses en update businesscase 3 21-02-2020 (2.0) 
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[M6.] 1217-0051-000.M06 Validatie 3D drukverloop AMPT (dataset Grebbedijk) - 19-02-2019 
[M9.] 1217-0051-000.M09 Numerieke uitwerking pompproeven (Plaxis) 2 10-05-2019 
[M15.] 1217-0051-000.M15 Nauwkeurigheid anisotropie voor schaaleffect 3 02-07-2019 
[M17.] 1217-0051-000.M17 Oriëntatie (drukbol) anisotropie 3 23-10-2019 
[M21.] 1217-0051-005.R01 Toets op maat voor piping 20-3 (5) * 11-03-2020 (1.0) 
[D1.] 11202960-002-BGS-002 Anisotropie in doorlatendheid 1 20-08-2018 
[D2.] 11202960-002-BGS-0015 Methodiek afleiden rekenwaarden anisotropiefactor Spui 3 15-11-2019 
[D3.] 11202960-002-BGS-0020 Anisotropieonderzoek in gebieden met andere afzettingen 3 03-11-2020 
[D4.] 11202960-002-BGS-0021 Factsheet anisotropie voor HPT-AMPT metingen 3 03-11-2020 
* Betreft een aanvullende analyse binnen het project aangeduid met fase 5 
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2. Verwacht bereik in anisotropie: literatuur en me tingen 
 
In de eerste fase van het project is een literatuuronderzoek uitgevoerd [D1.] met als doel het in beeld 
brengen wat er aan kennis beschikbaar is over anisotropie in doorlatendheid in zandige afzettingen in 
Nederland, in relatie tot piping onder dijken. Een belangrijk aspect bij piping is de bulkdoorlatendheid 
van de zandige lagen onder een dijk: deze bepaalt in sterke mate de waterdrukken onder de deklaag 
en het optreden van terugschrijdende erosie. In homogene afzettingen is de bulkdoorlatendheid in alle 
richtingen ongeveer even groot. Zandige afzettingen in de ondergrond van Nederland zijn echter vaak 
heterogeen opgebouwd: er is sprake van een variatie in textuur (bijv. korrelgrootte) en structuur (bijv. 
scheefgesteldheid). Door deze heterogeniteit ontstaat er een verschil in doorlatendheid in horizontale 
en verticale richting: de zandige afzettingen zijn anisotroop in doorlatendheid 
 
In het literatuuronderzoek zijn gerapporteerde waarden voor anisotropie verzameld voor verschillende 
zandige afzettingsmilieus. Tevens is een overzicht gegeven van verschillende methoden voor de 
bepaling van de doorlatendheid van de bodem, en voor opschaling van puntmetingen. Er kan 
geconcludeerd worden dat er in het verleden beperkt onderzoek is gedaan naar anisotropie in 
doorlatendheid in zandige afzettingen, en derhalve is er slechts een beperkt aantal waarden voor 
anisotropie gevonden. Ook valt op dat er grote spreiding bestaat in de gevonden waarden binnen 
vergelijkbare afzettingen. 
 
Op basis van de gerapporteerde waarden en geologische kennis zijn voor de verschillende typen 
afzettingen verwachte bereiken voor anisotropie gegeven [D1.] In fase 3 is dit bereik geactualiseerd 
[D3.] aan de hand van de anisotropie-database van Fugro. Hieronder worden eerst de belangrijkste 
conclusies van het literatuuronderzoek genoemd, daarna wordt de kaart met het verwachte 
anisotropiebereik per type afzetting gepresenteerd. 

2.1 Literatuuronderzoek 
Naar de mate van anisotropie in Nederlandse gronden is in het verleden betrekkelijk weinig onderzoek 
gedaan en, zoals boven al aangegeven, is er een beperkt aantal studies beschikbaar die waarden 
geven voor anisotropie in doorlatendheid in zandige afzettingen. Hierbij is ook internationale literatuur 
geraadpleegd.  
 
Uit de waarden die beschikbaar zijn volgt dat er grote spreiding aanwezig is binnen de verschillende 
zandige afzettingen, afhankelijk van de structuur en textuur van de betreffende afzettingen, maar ook 
afhankelijk van de schaal van de proef. Een zandpakket, zeker een getijdenzandpakket, kan 
bijvoorbeeld kleiige sublagen bevatten die veel lagere doorlatendheden kennen dan de 
bulkdoorlatendheid van het zandpakket. Wordt de proef uitgevoerd in een dergelijke sublaag dan zijn 
de waardes dus heel anders dan voor het gehele zandpakket. Wordt de proef uitgevoerd in een 
zandige laag en is de schaal van de proef klein (bijv. < 1 m) dan zal de gemeten waarde groter zijn 
dan de bulkdoorlatendheid bij aanwezigheid van kleiige sublagen. De waarde van de anisotropiefactor 
is dus sterk afhankelijk van het type afzettingen zoals die in Nederland voorkomen. Voor het WBI zijn 
alle relevante typen afzettingen samengevat in WBI-SOS eenheden. Uit de verzamelde literatuur zijn 
nog niet voor alle WBI-SOS eenheden anisotropiewaarden gevonden. Wel kunnen op basis van de 
beschikbare metingen voor verschillende afzettingsmilieus indicaties van waarden voor de 
anisotropiefactor worden gegeven (zie [D2.] en Figuur 2-3). 
 
Op basis van theoretische redeneringen werd in [D1.] verder verwacht dat op mm-cm schaal de 
anisotropiefactor relatief laag is, op dm-m schaal de anisotropiefactor relatief hoog is door 
ingeschakelde slechtdoorlatende sublagen, en op m-hm schaal de anisotropiefactor weer wat uitvlakt 
en lager wordt, doordat de slechtdoorlatende sublagen vaak niet over grote afstanden te vervolgen 
zijn (Figuur 2-1). Dit schaaleffect houdt ook in dat er een invloed van de gebruikte bepalingsmethode 
met bijbehorend schaalniveau werd verwacht ten aanzien van de gemeten anisotropie in 
doorlatendheid. De uitgevoerde metingen in fase 2 en 3, waarbij op verschillende schalen is gemeten, 
laten zien dat deze theoretische schaaleffecten in de praktijk herkenbaar zijn. Bij het meten van 
doorlatendheden en anisotropie moet dus altijd aandacht zijn voor zowel de schaal van de proef als 
de schaal van de variatie. 
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Figuur 2-1 Verwachte relatie tussen anisotropiefactor en volume bemeten grond.  
 

2.2 Verwacht bereik per afzettingsmilieu 
In [D1.] is voor 5 typen afzetting een eerste aanzet voor het verwachte bereik in anisotropie gegeven, 
gebaseerd op destijds beschikbare metingen en literatuuronderzoek: strand- en duinafzettingen , 
getijdenafzettingen, rivierafzettingen (bedding en oever) en windafzettingen (dekzand en rivierduinen). 
In [D2.] is dit verder aangescherpt en in [D3.] fors uitgebreid door gebruik van de anisotropiedatabase 
van Fugro. Het is daardoor mogelijk geworden om de rivierafzettingen uit te splitsen naar Pleistocene, 
vlechtende rivierafzettingen (formaties van Kreftenheye, deels Beegden, Urk en Sterksel) en 
Holocene, meanderende rivierafzettingen (formaties van Echteld, deels Beegden). De verbreiding van 
de Formatie van Kreftenheye is nu ook weergegeven in Figuur 2-3, als uitbreiding op de eerdere 
figuur uit [D1.]. Op basis van de database zijn voor de verschillende typen afzettingen frequentie-
diagrammen gemaakt en, in combinatie met geologische afwegingen, zijn vervolgens verwachte 
anisotropiebereiken opgesteld.  
 
Het figuur hieronder (Figuur 2-2) laat ter illustratie het frequentiediagram voor getijdenafzettingen zien 
(Formatie van Naaldwijk). Door de aanwezigheid van kleilaagjes is de mate van anisotropie altijd 
behoorlijk groot, maar zijn er ook regelmatig grote uitschieters naar boven. Waardes tussen 3-14 
komen het meeste voor, met een duidelijke piek rond 6 en een kleiner piekje rond 12. Mogelijk 
representeren deze pieken twee verschillende populaties binnen de getijdenafzettingen, bijvoorbeeld 
getijdengeulafzettingen en getijdenplaatafzettingen. Als verwachtingsbereik wordt 3-18 gegeven, met 
een modus rondom 4-6. 

 
Figuur 2-2 Frequentiediagram verdeling voor de mate van anisotropie binnen de Formatie van 
Naaldwijk 
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Figuur 2-3 Overzicht van het type zandafzetting onder de deklaag, uitgebreid met de verbreiding van 
de onderliggende Formatie van Kreftenheye, en het verwachte gemiddelde bereik aan anisotropie per 
type zandafzetting.  
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3. HPT-AMPT 
De HPT-AMPT techniek betreft een doorontwikkeling op de HPT-MPT techniek waarmee op basis van 
mini-pompproeven op een efficiënte en nauwkeurige wijze de horizontale en verticale doorlatendheid 
van de ondergrond in-situ kan worden bepaald. De (A)MPT techniek is ontwikkeld en gepatenteerd 
door Fugro. In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de techniek en zijn de belangrijkste inzichten met 
betrekking tot de metingen qua nauwkeurigheden en meetinvloeden gegeven. 

3.1 Methode 
Met de Hydraulic Profiling Tool (HPT sondering) wordt een continu profiel van de relatieve 
doorlatendheid gemeten (Q/P – pompdebiet / druk). Dit relatieve profiel wordt geijkt aan een aantal 
mini-pompproeven (MPT’s) die op verschillende dieptes, binnen afzonderlijke formaties, worden 
uitgevoerd en waarmee de absolute doorlatendheid op de betreffende testdiepte wordt bepaald, zie 
Figuur 3-1.  

 

 
Figuur 3-1: Profielen van de (gecorrigeerde) druk, het injectiedebiet, de relatieve doorlatendheid (Q/P) 
en een geijkt absoluut doorlatendheidsprofiel 

 
Het ijken met minipompproeven (MPT’s) gebeurt door de stijghoogterespons op een afstand onder het 
injectiepunt te meten in de tijd (zie Figuur 3-2). Hierdoor is met deze proef de absolute horizontale 
doorlatendheid te bepalen.  
 

  
Figuur 3-2: Voorbeeld MPT meetreeks en HPT-sondeerconus  

 
Onderzoek binnen de POV Piping (2014-2015) heeft uitgewezen dat de resultaten van de 
gecombineerde HPT-MPT sondering vergelijkbaar zijn met een traditionele pompproef qua 
bulkdoorlatendheid, maar ook informatie oplevert over de doorlatendheidsvariatie binnen grondlagen. 
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Daarnaast heeft deze methode geen last van onderschattingen van de doorlatendheid, dit in 
tegenstelling tot HPT-sonderingen die op basis van algemene empirische formules of kleinschalige 
doorlatendheidstesten zoals lab- en slugtesten worden gekalibreerd.   
   
Door bij een MPT op verschillende diepten rondom het injectiepunt de drukrespons te meten kan ook 
de verticale doorlatendheid (Kv) worden bepaald. Deze opzet biedt daarmee de mogelijkheid om ook 
de verticale doorlatendheid en daarmee de mate van anisotropie in doorlatendheid te bepalen. Voor 
een extra sensor wordt een tweede sondering op ongeveer 1,0 m uitgevoerd met minimaal één 
waterspanningsmeter. In Figuur 3-3 is de opstelling weergegeven tijdens de veldproef langs het Spui 
op 12 en 13 juli 2018 (fase 1, [R5.]) en tijdens fase 2 rond februari 2019.  
 

 
Figuur 3-3: Testopstelling tijdens veldproef fase 1 (links) en fase 2 (rechts) 

3.2 Uitvoering 
Vanaf Fase 2 van het onderzoek is de proefopstelling aangepast. Zo is niet langer met twee mini-
rupsvoertuigen gewerkt. Voor een nauwkeurige plaatsbepaling en een verbeterde werkbaarheid is één 
mini-rupsvoertuig uitgebreid om ruimte te bieden voor een extra anker en sondeertoren, zie 
[R13.][R15.]. (zie ook Figuur 3-3). Daarnaast zijn uit de proeven belangrijke aandachtpunten naar 
voren gekomen: 

• Bij een lage doorlatendheid is er een risico op kortsluiting langs de sondeerstang. Naast dat 
dit hier bij de analyse rekening mee gehouden wordt is er ook met lage injectiedebieten 
gewerkt. 

• Door het zeer fijne, siltige materiaal is er een risico op verstopping van het injectiefilter. Dit is 
voorkomen door onderdruksituaties tijdens de proeven te vermijden.  

• De diepte van de afzonderlijke sonderingen is in het veld lastig exact gelijk te houden. Hoewel 
dit in het veld opgelost is, blijven kleine verschillen aanwezig. Hier wordt rekening mee 
gehouden in de uitwerking. 

3.3 Uitwerking 
De (A)MPT is numeriek gemodelleerd om aan te tonen dat de voorgestelde analytische methode 
conform [Bruggeman, 1998] toepasbaar is. Daarnaast zijn de testspecificaties van de (A)MPT, zoals 
de invloed van de injectierichting, de maximale sensorafstand en de nauwkeurigheid van de 
afstandsbepaling tussen sensoren, geanalyseerd. Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt: 

• Analytische oplossing van het stroombeeld bij constante injectie 
De analytische uitwerking volgens algemene stromingsvergelijkingen op basis van Darcy 
(zie Bruggeman, 1998) zijn gevalideerd met een numeriek stromingsmodel (Plaxis 3D). 
Beide aanpakken leveren vergelijkbare resultaten op in termen van de bepaling van de 
absolute horizontale en verticale doorlatendheid. Bij toepassing van de MPT wordt puur 
het effect van de horizontale doorlatendheid gemeten. Met de extra druksensor naast 
het injectiepunt wordt een resultante Ks gemeten die afhankelijk is van zowel de 
horizontale als verticale doorlatendheid. De gecombineerde AMPT meting levert 
daardoor zowel Kh als een Kv op. 

• De invloed van de injectierichting 
Bij een HPT sondering wordt water via een opening in de conus geïnfiltreerd in de 
ondergrond. De invloed van de injectierichting is onderzocht door middel van numerieke 
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analyses. Op een afstand van ca. 0,5 m van het injectiepunt is het verschil in 
drukopbouw voor en achter het injectiepunt ca. 10%. Op 1 m afstand, hetgeen als 
uitgangspunt wordt gebruikt bij de metingen, is het effect gereduceerd tot  ca. 1 tot 2 %. 
Deze invloed is verder te verwaarlozen indien haaks op injectierichting gemeten wordt. 
De metingen zijn daarom haaks uitgevoerd.  

• Maximale afstand van de sensor tot het injectiepunt 
De maximale (gewenste) sensorafstand is sterk afhankelijk van de doorlatendheid van 
de grond. Wanneer uit wordt gegaan van een doorlatendheid van ongeveer 2 m/d en 
een meetbare grenswaarde van 0,5 cm is een sensorafstand van maximaal 1,0 m een 
goede streefafstand. 

• Nauwkeurigheid AMPT 
De afwijking op de berekende anisotropiefactor op basis van de nauwkeurigheid van de 
afstandsbepaling met dubbele hellingmeters bedraagt maximaal 5%. Deze 
nauwkeurigheid en overige bekende bronnen van nauwkeurigheid (zoals 
sensornauwkeurigheid en van nature aanwezige variaties in de ondergrond) resulteren 
in de volgende nauwkeurigheid van de (A)MPT: 

 Horizontale doorlatendheid: +/- 3% 

 Verticale doorlatendheid: +/- 5% 
 Anisotropie: +/- 5% 

Dit is in fase 1 en 2 van het onderzoek gevalideerd met herhaalproeven. 
• Afgesloten pakketten 

De analytische methode van Bruggeman gaat uit van een ongelimiteerd homogeen 
pakket. Afhankelijk van de mate van anisotropie en doorlatendheid zijn kleilagen die het 
zandpakket afsluiten echter van invloed. Voor dit project zijn daarom Plaxis 
berekeningen gemaakt om deze invloed te analyseren. Er is geen directe fit gemaakt op 
de data waardoor de nauwkeurigheid van de metingen die met Plaxis zijn geanalyseerd 
een fractie lager is. Voor dit project is een correctiefactor bepaald. Hier is rekening mee 
gehouden in de analyses door een conservatieve waarde te gebruiken. In 
vervolgprojecten waar dit speelde is de bodemconfiguratie gemodelleerd in Plaxis en is 
de data direct gefit en is niet gerekend met een generieke omrekenfactor. Op deze 
manier is de verwachting dat de nauwkeurigheid, zonder conservatisme, gehaald wordt. 
 

Met deze punten is gedurende het uitvoeren van de proeven voor fase 3 voor de beoordeling van het 
traject 20-3 rekening gehouden.  

3.4 Documentatie 
Voor de achtergrond van de techniek en de meetopstelling wordt verwezen naar de voor dit project 
opgestelde documentatie, zie Tabel 3-1. 
 
Tabel 3-1: Documentenlijst HPT-AMPT 
Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[R5.] 1217-0051-000.R05 Veldonderzoek AMPT 1 10-08-2018 (1.0) 
[R13.] 1217-0051-000.R13 Factual report HPT-AMPT metingen fase 2 2 29-03-2019 
[R15.] 1217-0051-000.R15 Factual report HPT-AMPT metingen fase 3 2 25-02-2019 (1.0) 
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4. Vergelijkingsonderzoek 
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is voor de HPT-MPT een uitgebreide validatie uitgevoerd binnen de 
POV piping. Voor de uitbreiding voor de anisotropie, de AMPT, is binnen dit onderzoeksproject een 
vergelijkingsstudie gedaan. Hierin is op verschillende manieren de anisotropie in doorlatendheid 
bepaald. 

4.1 Grondonderzoek anisotropie 
Binnen fase 2 zijn er naast het HPT-AMPT onderzoek een grootschalige pompproef, een medium 
schaal infiltratieproef en laboratoriumproeven uitgevoerd.  
 
Met een grootschalige pompproef is het mogelijk middels strategisch geplaatste 
waterspanningsmeters het stroombeeld ten gevolge van een wateronttrekking in kaart te brengen. 
Hiervoor zijn speciale waterspanningsmeters ontwikkeld waarmee door de dubbele hellingmeters ook 
op diepte de exacte locatie te bepalen is. Op basis van het stroombeeld is vervolgens met numerieke 
modellen de anisotropie en de doorlatendheid berekend. 
 
Voor de laboratoriumproeven zijn boormonsters gestoken. Om de verstoring van de monsters te 
minimaliseren is gebruik gemaakt van een gel-push-sampler om de hoogste monsterkwaliteit te 
verkrijgen. Uit de bussen zijn vervolgens Kopeckyringen geprepareerd voor het 
doorlatendheidsonderzoek. Door de doorlatendheid zowel horizontaal als verticaal te bepalen is de 
anisotropie bepaald. 

4.2 Vergelijking 
In fase 3 is een uitgebreide analyse van het onderzoek in fase 2 uitgevoerd [M15.] waarin de 
verschillende proefresultaten zijn geduid.  

4.2.1 HPT-AMPT 

In de analyse en het factual report van de HPT-AMPT-sonderingen [R13.][R15.] is aangegeven wat de 
onzekerheid is van de berekende anisotropiefactor uit de HPT-AMPT door de aanwezigheid van 
afsluitende stoorlagen in de nabijheid van de uitgevoerde proeven. Omdat de analytische 
uitwerkingsmethode voor de AMPT proeven geen rekening houdt met de nabijheid van scheidende 
lagen, zijn de proeven waarbij het effect van een stoorlaag significant zou zijn (>10% in 
anisotropiewaarde) initieel uit de proevenverzameling gehouden. Voor de analyse naar het 
schaaleffect (fase 3) is op basis van modelsimulaties bepaald wat de correctie op de anisotropie dient 
te zijn. Op deze wijze konden meer proeven betrokken worden in de analyse [M15.]. Uit het HPT-
AMPT onderzoek blijkt dat de anisotropie van het goed ontwikkelde schone getijdezand (wadzand 1) 
lognormaal verdeeld is met een mediaan van ongeveer 7 en een gemiddelde waarde van ongeveer 9 
(zie Figuur 4-2) [M15.].  
 
De uiteindelijke proevenverzameling is gecorrigeerd voor de aanwezigheid van stoorlagen. Voor 
toekomstige projecten is het van belang dat de AMPT voor relatief dikke aaneengesloten stoorlagen 
wordt gecorrigeerd als deze dicht bij (< 2,0 m) de druksensoren liggen. Een andere optie is om de 
resultaten van de proeven bij stoorlagen niet mee te nemen in de analyses. 

4.2.2 Pompproef 

De grootschalige pompproef is een verzamelnaam voor de twee pompproeven die zijn uitgevoerd voor 
het project. In de eerste plaats is een onvolkomen proef uitgevoerd. Vervolgens is een volkomen 
pompproef, waarbij het gehele wadzandpakket is doorsneden met het filter, uitgevoerd. De 
drukverlaging in de omgeving is gemeten met 22 waterspanningsmeters op verschillende diepten en 
afstanden tot de pomp. Uit de planfase bleek dat de meest nabijewaterspanningsmeters het 
belangrijkste zijn om aan te tonen dat er anisotropie aanwezig is in de ondergrond. Deze zijn dan ook 
voorzien van dubbele hellingmeters om de locatie en daarmee de afstand tot de bron op diepte 
nauwkeurig vast te kunnen stellen.  
 
De afgeleide waarde van de anisotropie van het getijdezand (wadzand 1) uit de (volkomen) 
pompproef is een waarde tussen 5 en 7 op basis van 1 proef (zie Figuur 4-2). De waarde uit de 
pompproef wordt representatief geacht voor het pakket en daarmee voor pipingontwikkeling. De 
uitwerking van de pompproeven staat beschreven in [M9.]. 
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4.2.3 Mediumschaal infiltratieproef 

Voorafgaand aan het uitvoeren van de volkomen en onvolkomen pompproef, is de steekbuisproef 
uitgevoerd. De gemeten verlaging bedraagt na dagen meten slechts enkele centimeters[M8.], 
Uitwerking falling head proef (steekbuisproef), 26 maart 2019]. De steekbuisproef leverde daarbij een 
zeer lage verticale doorlatendheid op van 0,004 m/d. Dit is dermate laag dat de verwachting is dat de 
proef is uitgevoerd in een overgangszone tussen de deklaag en het wadzand. Bij het verwijderen van 
de grond van de steekbuisproef voor de pompproeven zijn ook brokken klei aangetroffen dat dit 
vermoeden ondersteund. Waarschijnlijk heeft een kleilens binnen de blinde buis de waterstroming 
gedomineerd hetgeen resulteert in een erg lage doorlatendheid. Voor de vergelijking van de 
anisotropie is daarom de steekbuisproef niet verder geanalyseerd.  

4.2.4 Laboratorium 

Het boormonsteronderzoek is uitgevoerd op geprepareerde monsters uit de boormonsters. Voor de 
anisotropie bepaling is een tweetal monsters geprepareerd (horizontaal en verticaal) per 
onderzoekdiepte. Rondom iedere set is de overgebleven grond gebruikt voor een korrelverdeling met 
areometerproef t.b.v. de fijne fractie. Opgemerkt wordt dat de monsters voor het doorlatendheids- 

 

 

 

 

 

 

onderzoek niet willekeurig uit het de boormonsters 
zijn gehaald; er is een selectie gemaakt van welke 
delen van de monsters beproefd worden. Dit is 
gedaan om de anisotropie te bepalen. Er is immers 
een verticale en een horizontale proef nodig die 
niet op hetzelfde monster uitgevoerd kunnen 
worden. Het is daarom van belang dat de twee 
monsters zoveel mogelijk gestoken worden binnen 
dezelfde laag. Dit is gedaan o.b.v. visuele 
beoordeling. Om verstoringen zoveel mogelijk te 
voorkomen zijn stukken waar bijvoorbeeld een 
takje zit niet bemonsterd. Het gevolg van het 
gegeven dat de monsters op elkaar moeten lijken 
binnen een ‘anisotropie-proef’ is dat de 
bijvoorbeeld kleilagen die sporadisch voorkomen in 
een zandmonster niet zijn meegenomen als ze 
zichtbaar zijn. Alleen indien een dergelijke kleilaag 
binnen het globale beeld van de laag past 
waardoor zowel het verticaal als het horizontaal 
monster een vergelijkbare opbouw hebben (zie 
figuur). Het resultaat van het 
laboratoriumonderzoek is een anisotropiefactor 
van ongeveer 1 à 2 voor wadzand 1 uit vier 
metingen, zie Figuur 4-2. 

Figuur 4-1: Fotoboringen getijdezand 

4.2.5 Resultaat 

De HPT-AMPT proeven zijn geschikt om de bulkanisotropie van een formatie te bepalen. Er lijkt een 
klein verschil te zitten tussen de beste fit uit de grootschalige pompproeven en de statistische afleiding 
uit de AMPT [M15.]. Het aantal grootschalige pompproeven is echter onvoldoende om hier een factor 
aan te verbinden [D2.]. Voor een schatting van de bulkanisotropie wordt voorgesteld te werken met 
een karakteristieke schatting van de gemiddelde anisotropiefactor, zonder outliers naar boven en 
conform gangbare WBI-formules [D2.].. De doorlatendheidsmetingen uit het laboratorium zijn niet 
geschikt om een bulkanisotropie te bepalen. De monsterkeuze en de benodigde hoeveelheid 
monsters zijn zeer bepalend voor het resultaat en zorgen voor een onderschatting van de anisotropie. 
Daarnaast is het effect van stroming rondom stoorlaagjes niet te meten.  
 

Zand 

Kleilaagjes 



Onderzoeksproject anisotropie 
Eindrapport 
 
 

14 
 

 
Figuur 4-2: Resultaat vergelijkingsonderzoek 
 
De analyse van het vergelijkingsonderzoek heeft de volgende aandachtspunten uitgelicht. 

• HPT-(A)MPT onderzoek: Er zijn randeffecten door kleilagen in de analytische uitwerking. Dit 
effect blijkt door de dunne lagen significant te zijn. Hierdoor is voor fase 3 besloten de AMPT’s 
te corrigeren met numerieke berekeningen. De hoge outliers zijn uit het onderzoek gefilterd 
omdat deze het resultaat mogelijk te gunstig beïnvloeden [M20.]. 

• Pompproeven: Er is gezocht naar een beste fit voor een aantal waterspanningsmeters waarbij 
meerdere oplossingen mogelijk zijn, de spreiding is relatief groot.  

• Laboratorium proeven: Anisotropiemetingen (alsmede Kh en Kv) op basis van kleine samples 
in een laboratorium zijn niet geschikt. Monsterverstoring en het schaaleffect zorgen voor een 
grote onbetrouwbaarheid in laboratoriumproeven [D2.]. Ook zijn de locaties van de monsters 
niet willekeurig gekozen (sampling bias, zie ook [D2.]). De verticaal en horizontaal gestoken 
monsters dienen in ieder geval visueel gelijkwaardig te zijn. Hierdoor zijn relatief homogene 
monsters geanalyseerd.  

4.2.6 Schaaleffect 

Het schaaleffect beschrijft de invloed die het proefvolume heeft op het resultaat van de proef. Dit is in 
de literatuur een bekend fenomeen en is in verschillende onderzoeken reeds aangetoond (POVP, 
2016). Voor dit onderzoek zijn daarom metingen gedaan om de anisotropie te bepalen met ieder een 
eigen proefvolume. Het kleinste volume bestaat uit laboratoriumproeven uit boormonsteronderzoek. 
Hier zijn ook korrelverdelingen uitgevoerd. De HPT-AMPT heeft een grotere invloedszone en de 
grootschalige pompproef is het maximale volume dat is beproefd. Uit het onderzoek zijn de volgende 
conclusies getrokken [D2.]: 

• De huidige pompproef bevestigt de range van anisotropiemetingen met de HPT-AMPT; de 
pompproefwaarde ligt middenin deze range. Meer validatie van de HPT-AMPT en uitbreiding 
van de dataset is nodig om dit nader te onderzoeken en te kwantificeren.  

• Anisotropiemetingen (alsmede Kh en Kv) op basis van kleine samples in een laboratorium zijn 
niet geschikt. 

4.3 Documentatie 
Voor de resultaten en de beschrijving van het vergelijkingsonderzoek wordt verwezen naar de voor dit 
project opgestelde documentatie, zie Tabel 3-1. 
 
Tabel 4-1: Documentenlijst vergelijkingsonderzoek 
Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[R13.] 1217-0051-000.R13 Factual report HPT-AMPT metingen fase 2 2 29-03-2019 
[R15.] 1217-0051-000.R15 Factual report HPT-AMPT metingen fase 3 2 25-02-2019 (1.0) 
[M8.] 1217-0051-000.M08 Uitwerking grootschalige falling head proef (steekbuisproef) 2 26-03-2019 
[M9.] 1217-0051-000.M09 Numerieke uitwerking pompproeven (Plaxis) 2 10-05-2019 
[M15.] 1217-0051-000.M15 Nauwkeurigheid anisotropie voor schaaleffect 3 02-07-2019 
[M20.] 1217-0051-000.M20 Analyse uitbijters AMPT resultaten in anisotropieonderzoek 3 21-02-2020 
[D2.] 11202960-002-BGS-0015 Methodiek afleiden rekenwaarden anisotropiefactor Spui 3 V0.1 15-11-2019 
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5. Toepassing anisotropie in beoordelings- en 
versterkingsprojecten 

Voor het project is langs het Spui in het traject 20-3 een proevenverzameling opgesteld voor de 
anisotropie met de HPT-AMPT. Hiermee is het mogelijk een beoordeling uit te voeren. Binnen het 
onderzoeksproject is hiervoor een inschatting gemaakt van de faalkans. Parallel aan het 
onderzoekproject is de beoordeling voor het traject uitgevoerd. Het HPT-AMPT onderzoek is voor de 
beoordeling toegepast in een Toets op Maat die formeel buiten de scope van het onderzoekproject 
valt. De resultaten zijn echter wel opgenomen in de rapportage omdat dit het concrete resultaat van 
het onderzoek is. 

5.1 Anisotropie als invoerparameter 
Op basis van het grondonderzoek dat is uitgevoerd voor het project heeft Deltares in samenwerking 
met Fugro een methodiek voorgesteld om rekenwaarden van anisotropiefactoren uit HPT-AMPT 
metingen af te leiden [D2.].  
 
Voor de afleiding zijn specialistische onderzoeken uitgevoerd om te bepalen welke methode in 
bepaalde situaties toepasbaar zijn. Deze worden in onderstaande paragrafen nader behandeld. 

5.1.1 Oriëntatie van anisotropie 

Uit literatuuronderzoek en kennis m.b.t. afzettingsmilieus komt naar voren dat oriëntatie van de 
hoofdrichtingen van de doorlatendheid overwegend horizontaal en verticaal zijn op schalen van 
meerdere meters. Op kleinere schaal, < 0.5 m, komen zeker in rivierafzettingen ook veel afwisselingen 
tussen diagonale (cross bedding) en horizontale lagen voor, maar deze hebben geen relevante 
invloed op de hoofdrichtingen van de bulkanisotropie. Bij meanderende rivieren komen wel 
scheefgestelde pakketten voor in de binnenbocht van de rivieren, maar deze scheefstand is zeer 
flauw (orde 1:20-50) en daardoor minder relevant voor het pipingproces. Daarnaast kan  een 
dergelijke flauwe scheefstand niet zinvol met de AMPT worden bepaald omdat het schaalniveau van 
de test niet aansluit bij het grotere schaalniveau van de scheefstelling. Uit HPT-AMPT onderzoek 
langs de Grebbedijk volgt eveneens de horizontale en verticale hoofdas. In het geval dat 
anisotropiemetingen in gestuwde rivierafzettingen gedaan worden, moet wel rekening gehouden 
worden met de scheefstelling. Binnen fase 2 en 3 is nader onderzoek gedaan naar de oriëntatie van 
de hoofdrichtingen van de doorlatendheid (Kh en Kv). Hierbij is gebruik gemaakt van AMPT metingen 
i.c.m. waterspanningsmeters (WSM) [M17.].  
 
De gemeten drukverhoging bij de WSM’s ten gevolge van het HPT injectiedebiet komt door de relatief 
lage doorlatendheid trager op gang waarbij, binnen de tijdsduur van een AMPT-meetreeks van 
gemiddeld 5 min, geen stationaire toestand is bereikt. De anisotropie berekend uit de verschillende 
sensoren levert nagenoeg dezelfde anisotropiefactor op (< 10%, iets hoger maar voor 1 meting 
vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van de AMPT waar een percentage van ± 5% is aangetoond). 
Dit betekent dat de gevolgde theorie van een horizontaal georiënteerde druk ellipsoïde het meest 
waarschijnlijk is.  
 
Een ander argument voor het horizontaal liggen van de druk ellipsoïde is dat in het geval van een 
scheefstand de overige resultaten consequent zeer grote variaties op zouden moeten leveren in de 
dataset van de gemeten anisotropie. Uitschieters naar boven zijn bekend, maar uitschieters naar 
beneden (anisotropie ruim onder 1) komen niet voor. Een uitschieter naar boven past daarom beter bij 
het lognormale karakter van de anisotropie dan bij de oriëntatie van de druk ellipsoïde. 

5.1.2 Correlatielengte van anisotropie 

Een aantal AMPT proeven zijn op verschillende afstanden van elkaar geplaatst waarmee de 
correlatielengte bepaald is. De correlatielengte is een maat voor de ruimtelijke variatie in 
waarnemingen. Binnen de correlatielengte zijn metingen nog met elkaar te correleren. Zodra er op 
een afstand groter dan de correlatielengte gekeken wordt, kan er van worden uitgegaan dat deze 
resultaten onafhankelijk zijn van elkaar.  

 
De correlatielengte geeft informatie over de toepassing van anisotropie in de ontwerp/ 
beoordelingsmethodiek. Het gaat daarin om de verhouding tussen de correlatielengte en de 
schaalgrootte van het faalmechanisme. Bij de correlatielengte van ongeveer 10 m voor getijdezand 
[M16.], wat kleiner is dan de processchaal van het pipingproces (veelal enkele tientallen meters), is de 
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laaggemiddelde waarde van de anisotropie van belang: variaties van punt tot punt worden in de 
grondwaterstroming min of meer uitgemiddeld [D2.]. Er is binnen het project CUB correlatielengte 
onderzoek uitgevoerd naar de anisotropie in rivierzand (HDSR, Maatwerk analyse piping, 
SLD-RHD-TM-CUB-RP-TS-0137, 3 augustus 2020). Hieruit volgt een vergelijkbaar beeld. 

5.1.3 Statistische afleiding 

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. Indien er geen volledige uitmiddeling optreedt is het mogelijk een 
variantiereductiefactor toe te passen, ook wel bekend als de regionale spreidingsfactor. In de 
ontwerpmethodiek [D2.] is, op basis van de dataset langs het Spui, voorgesteld met volledige 
uitmiddeling te rekenen. Wel dient er gelet te worden op de in ontwerp en beoordeling gebruikelijke 
aandachtspunten aangaande grondonderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan regionale en lokale 
spreiding, aanwezige zandbanen of andere preferente stroombanen. Dit zijn zaken die niet zonder 
meer in statistiek zijn af te vangen, waardoor hier in de schematisering rekening mee gehouden dient 
te worden. In de ontwerpmethodiek [D2.] die is opgesteld voor dit project is hiervoor een stappenplan 
geformuleerd. 
 
In de basis kan de standaard vergelijking voor de bepaling van de karakteristieke laaggemiddelde 
waarde uit een steekproef uit een lognormaal verdeelde parameter worden toegepast (zie o.a. 
Rijkwaterstaat, 2012; TAW, 2002):  
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Met: 
�� !,"#$ = Karakteristieke schatting van de uitgemiddelde parameter (anisotropie) 
����� ! = Gemiddelde van de natuurlijke logaritme van de waarnemingen 
�%&'(.)*  = Student-t factor bij 95% zekerheid en aantal vrijheidsgraden 
�+,- = Standaarddeviatie van de natuurlijke logaritme van de waarnemingen 
Γ. = Variantiereductiefactor (Deze wordt doorgaans een waarde van 0.25 gegeven)  
� = Aantal waarnemingen 

 
 
Parameter Γ. bepaalt de mate van lokale uitmiddeling die in rekening mag worden gebracht in een 
regionale dataset. In Rijkswaterstaat (2012) 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. Voor verdere achtergronden wordt 
verwezen naar [D2.]. 
 
Een ander aandachtspunt binnen de statistische afleiding van de anisotropie is dat de anisotropie zelf 
geen invoerparameter is. In bijvoorbeeld D-Geo Flow wordt een horizontale en een verticale 
doorlatendheid ingevoerd. De kans dat zowel de horizontale doorlatendheid als de anisotropie 
karakteristiek zijn is heel klein. Het toepassen van een karakteristieke horizontale en verticale 
doorlatendheid kan daardoor een grote optimalisatiemogelijkheid bieden. Dit is sterk afhankelijk van 
de afhankelijkheid van de Kh en de A. Mochten deze factoren afhankelijk zijn dan is deze optimalisatie 
niet mogelijk. Per project dient dit te worden geanalyseerd. Dit speelt niet als er probabilistisch 
gerekend wordt [M16.], waarbij de verdelingen van Kh en Kv meegenomen worden. Binnen dit project 
is conservatief uitgegaan van zowel een karakteristieke Kh als een karakteristieke A. 

5.2 Beoordeling 20-3 
Het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) heeft de overstromingsrisico’s in Nederland in 
kaart gebracht. Binnen dit project zijn delen van het dijktraject Spui West ruim afgekeurd op het 
faalmechanisme piping. De trajecten Bernisse Spuidijk – Schuddebeursdijk – Aaldijk – Kerkhofdijk zijn 



Onderzoeksproject anisotropie 
Eindrapport 
 
 

17 
 

daarom met voorrang opgenomen in de versterkingsopgave van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Als onderdeel van de voorverkenning heeft een beoordeling van 
het traject plaatsgevonden op piping conform het WBI. Ook uit deze beoordeling volgt dat op delen 
van het traject de faalkans op piping ruim groter is dan de norm.  
 
De WBI beoordeling van het dijktraject en dit anisotropieonderzoek vormden twee parallelle sporen. 
De potentiële winst door het meenemen van de resultaten van het anisotropieonderzoek is gedurende 
het onderzoek vertaald naar businesscases [R1.][R2.][R6.][R16.] die iedere fase zijn geüpdatet. Hierbij 
zijn diverse aannames gemaakt om een indruk te krijgen van de winst die anisotropie kan opleveren in 
het beoordelingstraject, daarbij is voornamelijk gekeken naar kwelweglengte(tekorten) en niet zozeer 
naar faalkansen. Nadat de WBI beoordeling tot de gedetailleerde toets was afgerond, zijn de 
resultaten van het anisotropieonderzoek gebruikt in de Toets op Maat conform het WBI. 

5.2.1 Methode 

Conform het WBI is meerlaagsheid in pipinganalyses toe te passen door een gewogen gemiddelde 
van de afzonderlijke lagen te berekenen. Dit betreft een methode die geen recht doet aan het effect 
van de doorlatendheidsvariatie op het pipingrisico, zo wordt er geen onderscheid gemaakt in de 
locatie en diepteligging van slecht(ere) of betere doorlatende lagen. Met het HPT-AMPT onderzoek is 
een gedetailleerd en continu beeld verkregen van de doorlatendheidsvariatie in de ondergrond. Het 
gaat hierbij niet alleen om variatie van de horizontale doorlatendheid, maar ook van de anisotropie. 
Deze variaties zijn niet voor iedere laag gelijk en daarnaast is het mogelijk dat een relatief hoge 
doorlatendheid bovenin het pakket aanwezig is, hetgeen ongunstig is voor piping. Ook de anisotropie 
is volgens de eenvoudige rekenregels van het WBI niet te gebruiken. Om deze gegevens toch te 
kunnen gebruiken zijn numerieke modellen toe te passen. Voor dit project is D-Geo Flow van Deltares 
gebruikt. Dit programma heeft een specifieke module voor piping waarmee het kritiek verval kan 
worden bepaald. 
 
Binnen de Toets op Maat is een aantal benaderingsmethoden gebruikt om de faalkans van de dijk op 
piping te bepalen. Dit is nodig omdat binnen de huidige WBI faalkansensystematiek geen methode is 
beschreven en gevalideerd voor een directe toepassing van D-Geo Flow, de volgende methoden zijn 
toegepast [M21.]: 
 

• rekenmethode 1 (beoordeling met VNK2 uitgangspunten, overgenomen uit 
beoordelingsrapportage WSHD ) 

• rekenmethode 2 (reguliere WBI beoordeling, overgenomen uit beoordelingsrapportage 
WSHD) 

• rekenmethode 3 (WBI ToM (1)): op basis van de bulkdoorlatendheid van het pipinggevoelige 
pakket. Voor deze methode is per vak een bulkdoorlatendheid afgeleid waarvoor eenzelfde 
kritiek verval geldt als een meerlaags, anisotroop watervoerend pakket. De 
bulkdoorlatendheid is vervolgens met de rekenregel van Sellmeijer gebruikt om conform het 
WBI een faalkans te berekenen.; 

• rekenmethode 4 (WBI ToM (2)): directe toepassing van het kritiek verval zoals bepaald in 
D-Geo Flow. Met DGeo Flow is het kritiek verval berekend waarmee de stabiliteitsfactor en de 
faalkans voor STPH is berekend. 

5.2.2 Uitgangspunten 

Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar de uitgevoerde beoordeling van WSHD en de 
rapportage van de Toets op Maat [M21.]. Om de grondlagen uit het HPT-AMPT onderzoek eenduidig 
te kunnen linken aan het geotechnisch lengteprofiel (WBI beoordeling) en de WBI beoordeling zelf is 
een duiding opgesteld [M21.], zie Tabel 5-1. 
 
Tabel 5-1: Aanwezige formaties in het projectgebied 
Nummer 
in GTL  

Laag/ 
formatie  

Omschrijving 

18 Kreftenheye Pleistocene, diepe zandige eenheid (vanaf ± NAP - 20 m) 
18 Wadzand 1 Holoceen zand met plaatselijke dunne kleilaagjes (goed ontwikkeld wadzand 

17 Wadzand 3 Holoceen zand met kleilaagjes (matig ontwikkeld wadzand) 
16-18 Wadzand 2 Holocene zandige klei (slecht ontwikkeld wadzand) 
17/18 Wadzand 1/3 Overgangszone tussen 17 en 18 indien daar een proef is uitgevoerd 
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Omdat het anisotropieonderzoek zich richt op de doorlatendheid en de anisotropie van de ondergrond 
zijn deze wel gepresenteerd in deze rapportage in Tabel 5-2. De doorlatendheden zijn toegepast in D-
Geo Flow. Voor de afleiding van de horizontale doorlatendheid op basis van de HPT-AMPT metingen 
wordt verwezen naar Bijlage 1 van de rapportage over de pipinganalyse van fase 3 [R16.]. 
 
Tabel 5-2: karakteristieke waarden doorlatendheid voor piping 
Laag Horizontale doorlatendheid k h 

[m/dag]  
Anisotropiefactor a Verticale doorlatendheid 

kv [m/dag]  
Wadzand 1 5,3 5,6 0,95 
Wadzand 2 (Oost)* 8,0 21,1 8,0 * 
Wadzand 2 (West)* 5,3 21,1 5,3 * 
Wadzand 3 4,3 17,3 0,25 
Kreftenheye 42,0 ** 3,6  42,0* 
* Door het beperkte onderzoek in Kreftenheye (6x) en wadzand 2 (3x) is de anisotropie van deze lagen niet gebruikt in de 
analyses. De verticale doorlatendheid is daarom gelijk aan de horizontale doorlatendheid in deze lagen. De relatief hoge 
anisotropiewaarden zijn echter wel in lijn met het sterk gelaagde karakter van deze wadzandpakketten. Het toepassen van een 
anisotropiefactor van 1,0 betreft een conservatief uitgangspunt. 
** Het HPT-AMPT onderzoek is niet door de volledige Pleistocene Kreftenheye formatie gegaan. Dit betekent dat mogelijke 
variatie in de formatie dieper dan de einddiepte van het onderzoek niet bekend is. Uit Regis II blijkt dat de laag een horizontale 
doorlatendheid heeft van 25 tot 50 m/d. Dit sluit goed aan bij het uitgevoerde grondonderzoek. Er is daarom voor gekozen het 
grondonderzoek over de gehele formatie toe te passen. Vanwege de diepteligging van deze laag is het effect op het pipingrisico 
miniem. 
 
D-Geo Flow is een numeriek model dat door middel van de eindige elementen methode 
grondwaterstroming in het watervoerend pakket berekend. Alvorens een berekening kan worden 
uitgevoerd moeten onder andere de randvoorwaarden en fijnheid/grofheid van het raster worden 
bepaald. Deze instelling zijn beschreven de Toets op Maat [M21.]. 
 
DGeo Flow zit op het moment van schrijven in een bètafase en de kritieke pipelengte is (nog) niet met 
zekerheid vast te stellen. Verschillende projecten en onderzoeken lopen. Vooralsnog is er geen 
rekening gehouden met de kritieke pipelengte en of de pipe onder een kritiek verval tot onder het 
voorland is gegroeid. Voor methode 3 is dit niet relevant doordat de maximale voorlandlengte in de 
rekenregel van Sellmeijer is toegepast. 

5.3 Resultaat 
Het resultaat van de analyses naar de doorlatendheid is op basis van de uitgangspunten voor 
methode 3: een bulkdoorlatendheid en voor methode 4: een kritiek verval bepaald. Deze parameters 
zijn per vak afgeleid. Het overzicht van de resultaten is weergegeven in Tabel 5-3. 
 
Tabel 5-3: Resultaat berekeningen van methode 3 en methode 4 
Vak Dijkpaal Methode 3: Sellmeijer 

bulkdoorlatendheid  
Bulkdoorlatendheid  

[m/d]  

Methode 4: DGeo Flow  
Kritiek verval  

[m]  

19 25,7-25 4,3 4,5 
20 25-24,3 3,5 6,2 
21 24,3-23,3 5,1 10,1 
22 23,3-22,1 6,0 4,4 
23 22,1-21,1 4,8 15,2 
24 21,1-20,2 6,6 9,2 
25 20,2-18,6 6,2 9,4 
 
Met de berekende bulkdoorlatendheid is een faalkans conform het WBI (Sellmeijer) berekend voor 
methode 3. De methode is conform het WBI doordat de vigerende analytische methode van Sellmeijer 
en de bijbehorende correlatieformule toegepast worden. Hierbij wordt opgemerkt dat de d70 van het 
wadzand, met karakteristiek 83 µm, ruim onder de 150 µm ligt en daarmee feitelijk buiten het 
toepassingsbereik van Sellmeijer. De doorlatendheid die is afgeleid betreft een veilige inschatting van 
de bulkdoorlatendheid waar de oorspronkelijke afleiding van Sellmeijer mee rekent. Voor methode 4 is 
de correlatieformule uit het WBI gebruikt om een faalkans te berekenen. Deze formule is echter niet 
gekalibreerd voor deze toepassing van D-Geo Flow waardoor de faalkans slechts een inschatting is. 
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Het is mogelijk dat een nieuwe kalibratie voor D-Geo Flow een afwijkende correlatie en dus een 
andere faalkans oplevert. Daarnaast is het in D-Geo Flow niet mogelijk om met een kleinere D70 te 
rekenen dan 100 µm. Zoals beschreven zijn voor de volledige vergelijking ook de faalkansen 
berekend met de uitgangspunten uit het VNK (Methode 1) en de Gedetailleerde Beoordeling (Methode 
2) gepresenteerd. 
 
De optimalisatie met de doorlatendheid van het watervoerend pakket (methode 3) verbetert ieder vak 
gemiddeld genomen een categorie. Waar uit de gedetailleerde beoordeling een groot deel (3 van de 7 
vakken) in categorie V (voldoet niet) valt volgt uit de Toets op Maat dat het gehele traject minimaal 
mogelijk voldoet aan de ondergrens. Wanneer het kritiek verval uit D-Geo Flow (methode 4) wordt 
gebruikt is er slechts één vak wat mogelijk voldoet aan de ondergrens, de overige vakken voldoen aan 
cat. I of cat. II. Dit wil zeggen dat het gehele traject mogelijk zonder scope uit de beoordeling komt 
wanneer een beoordeling met D-Geo Flow is gevalideerd. Hiervoor dient de validatie echter niet 
ongunstig uit te vallen. Vooralsnog is daarom geadviseerd methode 3 aan te houden. Het resultaat is 
weergegeven in Figuur 5-1. De volledige analyse, resultaten en aanbevelingen staan beschreven in 
de Toets op Maat [M21.]. 
 

 
Figuur 5-1: Resultaat beoordeling Toets op Maat in vergelijking met de gedetailleerde beoordeling (voor dijkvak 21 is geen 
faalkans berekend met methode 1) 
 
In de businesscase uit fase 1 [R1.][R2.] en de verschillende updates [R6.][R16.] gedurende het project 
is een inschatting gemaakt van de kosten die een dijkversterking met zich mee zouden brengen (BC1 
in Figuur 5-2). Hiervoor is het kwelwegtekort in een vak gekoppeld aan een indicatie van de kosten om 
dit tekort op te lossen. Bij kleine tekorten (< 20 m) is een berm als voorkeursalternatief gekozen. Als 
het tekort groter is dan 20 m is een innovatieve compacte oplossing zoals een heavescherm gekozen. 
Omdat STBI voor een groot deel van het traject in de VNK beoordeling is afgekeurd is voor de 
betreffende vakken een berm in de kosten meegenomen. Een gecombineerde berm is iets duurder 
dan een pipingberm. De kosteninschatting per maatregel per meter is gelijk aan de voorgaande 
businesscases en varieert tussen de € 927,50 / m1 en de € 2440,00 / m1. De achtergrond van de 
getallen is terug te vinden in [R1.]. 
 
Het blijkt dat de Toets op Maat met anisotropie verwerkt in een bulkdoorlatendheid (Methode 3) voor 
het traject 20-3 voor een kostenreductie kan zorgen van ongeveer 2 M€ (Figuur 5-2) ten opzichte van 
de standaard WBI beoordeling (gedetailleerde toets). Het blijkt uit de businesscase dat de verhouding 
tussen de winst door meerlaagsheid en anisotropie ongeveer 1 : 2 is. Dit betekent dat de besparing 
door anisotropie voor dit traject ongeveer 1,3 M€ bedraagt. Net als in de rapportage over de 
proevenverzameling en de update van de businesscase uit fase 3 [R16.] is ook in deze uiteindelijke 
resultaten hetzelfde verschil te zien. Dit verschil, in voornamelijk de vakken 22 en 24, is het gevolg 
van een zeer dunne deklaag door onder andere een sloot. 
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Figuur 5-2: Inschatting van de kosten van de dijkversterking per methode 
 
Aanbevolen is om de rekenmethode 3: bulkdoorlatendheid te gebruiken voor de bepaling van de 
scope van het traject. Bij deze methode wordt de systematiek van het WBI gevolgd en worden de 
onzekerheden conform de achtergrondrapporten behorende bij het WBI gevolgd. Het toepassen van 
D-Geo Flow is op het moment van schrijven niet gevalideerd waardoor mogelijk wijzigingen optreden 
na validatie. Een vergelijking met andere software zoals Plaxis heeft aangetoond dat de verschillen in 
berekende bulkdoorlatendheid minimaal zijn. De verwachting is dan ook dat het effect op het resultaat 
in het meest ongunstige geval minimaal zal zijn. De bulkdoorlatendheid is nauwelijks gevoelig voor 
overige uitgangspunten, zoals de D70 en de exacte kwelweglengte. Dit in tegenstelling met methode 4 
waarin het kritiek verval direct is berekend. Een afwijkende D70 (te gunstig) of kwelweglengte werken 
rechtstreeks door in de veiligheidsfactor en de faalkans. De verwachting is dat de methode 4 te 
optimistische resultaten geeft voornamelijk door de te hoge D70 (modeleigenschap). 

5.4 Potentie van toepassing anisotropie in andere a fzettingsmilieus 
Het blijkt dat uit projecten met de HPT-AMPT techniek het in rekening brengen van meerlaagsheid en 
anisotropie kan resulteren in ca. 20% tot 60% kortere benodigde kwelweglengtes. Om vast te stellen 
of en waar het in rekening brengen van anisotropie voordelen biedt is een businesscases opgesteld 
[R2.]. Dit rapport beschrijft de pipinganalyses van 4 onderzoeklocaties met variërende afzettingen.  
 
De 4 dijktrajecten zijn geselecteerd op basis van de afzettingsgeschiedenis, de aanwezigheid van 
bruikbare informatie in het Fugro archief, zoals HPT-MPT sonderingen en/of informatie uit literatuur 
[D3.]. Daarnaast is getracht representatieve locaties te selecteren voor heel Nederland, dus bij 
voorkeur locaties in andere provincies. De 4 geselecteerde dijktrajecten en bijhorende 
afzettingsmilieus zijn weergeven in Tabel 5-4.  
 
Tabel 5-4: De 4 locaties en bijhorende afzettingen inclusief de spuidijk 
Locatie  Normtraject  Afzetting smilieu  

Doeveren 36-5 Fluviatiel 
Grebbedijk 45-1 Fluviatiel(gestuwd) 
Ooijen-Wanssum - Fluviatiel  
Waddenzeedijk: Koehool-Lauwersmeer  6-4 Marien 

 
Om aan te tonen of en waar (in Nederland) het in rekening brengen van meerlaagsheid en anisotropie 
leidt tot besparingen in kwelweglengte zijn berekeningen uitgevoerd in het programma D-Geo Flow. 
Op basis van deze berekeningen kan geconcludeerd worden dat het meenemen van meerlaagsheid 
en anisotropie voor de beschouwde locaties leidt tot aanzienlijke besparingen in kwelweglengte van 
20% tot 36% [R2.].  

2 M€ 
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Voor het bepalen van de verwachte besparingen op versterkingen kan op basis van de cases voor 
Limburg, Doeveren, Grebbedijk en ’t Spui [R1.] worden uitgegaan van de volgende procentuele 
besparingen ten opzichte van de traditioneel berekende homogeen-isotrope kwelweglengte: 
 
Meenemen van meerlaagsheid:   +/- 1 a 40% 
Meenemen van anisotropie:   +/- 10 a 20 % 
Meenemen van meerlaagsheid én anisotropie +/- 15 a 60% 
 
De daadwerkelijk besparing is sterk afhankelijk van de bodemopbouw en de eigenschappen van met 
name de ondiepe lagen. Indien de bodemopbouw bestaat uit minder doorlatende ondiepe lagen ten 
opzichte van de diepe lagen dan zal de besparing door het meenemen meerlaagsheid groot zijn. Het 
effect van anisotropie is het grootst als de anisotrope lagen zich bovenin het watervoerend pakket 
bevinden. Om deze reden wordt de versterkingsopgave het meest gereduceerd indien de 
bodemopbouw bestaat uit de ondiepe anisotrope lagen met relatief lage doorlatendheden. In 
dergelijke situaties zal de versterkingsopgave op piping fors reduceren of zelfs vervallen. 

5.5 Documentatie 
Voor de resultaten en de beschrijving over beoordeling met anisotropie wordt verwezen naar de voor 
dit project opgestelde documentatie, zie Tabel 3-1. 
 
Tabel 5-5: Documentenlijst vergelijkingsonderzoek 
Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[D2.] 11202960-002-BGS-0015 Methodiek afleiden rekenwaarden anisotropiefactor Spui 3 15-11-2019 
[D3.] 11202960-002-BGS-0020 Anisotropieonderzoek in gebieden met andere afzettingen 3 03-11-2020 
[R1.] 1217-0051-000.R01 Pipinganalyse dijktraject 20-3 1 28-09-2018 (1.0) 
[R2.] 1217-0051-000.R02 Pipinganalyse 4 dijktrajecten met variërend afzettingsmilieu 1 28-09-2018 (1.0) 
[R6.] 1217-0051-000.R06 Update businesscase fase 1 1 09-08-2018 (1.0) 
[R16.] 1217-0051-000.R16 Pipinganalyses en update businesscase 3 21-02-2020 (2.0) 
[M6.] 1217-0051-000.M06 Validatie 3D drukverloop AMPT (dataset Grebbedijk) - 19-02-2019 
[M17.] 1217-0051-000.M17 Oriëntatie (drukbol) anisotropie 3 23-10-2019 
[M21.] 1217-0051-005.M1 Toets op maat voor piping 20-3 (5) * 11-03-2020 (1.0) 
* Betreft een aanvullende analyse binnen het project aangeduid met fase 5 
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6. Ontwikkelingen 

6.1 Doorlatendheid 
In de ontwerpmethodiek [D2.] wordt beschreven dat naast de anisotropie een goede inschatting van 
de horizontale bulkdoorlatendheid minimaal net zo belangrijk is, ook als anisotropie buiten 
beschouwing wordt gelaten. Voor het project is de anisotropie bepaald met de HPT-AMPT waarmee 
ook nauwkeurig de horizontale doorlatendheid in kaart is gebracht. Er is om de ca. 200 m een HPT-
AMPT sondering uitgevoerd en er is zo een goed inzicht ontstaan in de variatie in de horizontale 
bulkdoorlatendheid. Hiermee werd het mogelijk het pakket getijdenzand te schematiseren tot op het 
niveau van individuele zandlagen van enkele meters tot 5-10m dik. Deze afstand tussen de 
sonderingen sluit aan bij de correlatielengte van de horizontale doorlatendheid op deze schaal (rond 
200 m), zoals verwacht en bepaald binnen eerder POV onderzoek. Met de data uit het onderzoek is 
het mogelijk ook voor dit project in getijdenzand de correlatielengte van de horizontale doorlatendheid 
af te leiden. Mogelijk leidt dit tot een kortere correlatielengte waardoor uitmiddeling op kan treden wat 
een scherpere pipinganalyse oplevert. 
 
In de ontwerpmethodiek wordt afgeraden uitsluitend de anisotropie toe te passen in combinatie met 
SOS waarden van de doorlatendheid. Een SOS waarde voor de anisotropie is daarom op dit moment 
nog niet realistisch. Een richtwaarde is wel gegeven. Als ontwikkeling is het goed om het SOS een 
update te geven voor de nieuwe inzichten uit dit project. Voornamelijk de doorlatendheden van de 
getijdenzandlagen lijken (te) conservatief/te hoog te zijn ingeschat. 

6.2 D-Geo Flow 
Voor pipinganalyses waarin ook anisotropie wordt meegenomen is het nodig gespecialiseerde 
berekeningen te maken. Hiervoor heeft Deltares D-Geo Flow ontwikkeld. Dit is een programma 
gebaseerd op de eindige elementen methode met als bijzondere aanvulling dat er een pipingmodule 
in zit. Deze module maakt het mogelijk een pipe te modelleren. Het programma biedt daarnaast de 
mogelijkheid om het kritiek verval en de kritieke pipelengte te berekenen. Bij de invoer van de 
geometrie, bodemopbouw en grondeigenschappen is het mogelijk om meerlaagsheid en anisotropie 
mee te nemen. Dit gebeurt zonder dat daar de eenvoudige, veelal te conservatieve en in sommige 
gevallen juist onveilige, gewogen-gemiddelde-methode zoals in Riskeer voor gebruikt wordt. Een 
tweede voordeel is dat ook de waterdrukken in de ondergrond voor de gegeven geometrie en 
deklagen nauwkeurig berekend worden. De analytische methode Sellmeijer heeft hier verschillende 
conservatieve factoren voor waardoor D-Geo Flow veelal voor gunstigere resultaten zorgt. 
 
Naast de voordelen zijn er ook een aantal nadelen. In de eerste plaats is de software (nog) niet 
gevalideerd. In projecten kan de software dan ook alleen toegepast worden als er een directe review 
van Deltares aan toegekend is in het kader van kwaliteitsborging. Een validatie van de software staat 
op het moment van schrijven nog niet vast. Een tweede nadeel is dat de software tijdrovend en zeer 
gevoelig voor de invoer is. Een kleine aanpassing in de stapgroottes van de belasting kan een verschil 
in kritiek verval van enkele decimeters opleveren. Ook hierom is de review door Deltares nodig.  
 
In het algemeen geldt dat Sellmeijer een toepassingsbereik heeft vanaf een D70 van 150 µm. Doordat 
de karakteristieke waarde van D70 voor dit project kleiner is dan 100 µm is het berekende kritieke 
verval dus mogelijk te gunstig. In D-Geo Flow is het zelfs niet mogelijk een D70 in te vullen die kleiner 
is dan 100 µm. In dit geval is het resultaat zeker te gunstig omdat de D70 wordt overschat. Hoewel dit 
probleem in D-Geo Flow zeer duidelijk aanwezig is (door de invulbeveiliging) is dit in Riskeer 
bijvoorbeeld niet duidelijk. Dit probleem dient dus niet in D-Geo Flow opgelost te worden, maar 
bijvoorbeeld in een uitbreiding van de rekenregel van Sellmeijer. Hiervoor kunnen de large scale 
pipingproeven langs de Vijfhuisterdijk (2020) en de Hedwigepolder (2021) gebruikt worden.  
 
Als toekomstige ontwikkeling voor D-Geo Flow is het daarom van belang een gevalideerd pakket te 
hebben zodat ook in projecten piping berekend kan worden.  

6.3 Correlaties en faalkansen 
Voor de afleiding van de correlatie tussen de veiligheidsfactor (kritiek verval ten opzichte van 
optredend verval) en de faalkans is een aantal uitgangspunten toegepast. Dit zijn bijvoorbeeld de 
aangenomen waarden van de variatiecoëfficiënten van de parameters. Met deze uitgangspunten zijn 
veel willekeurige berekeningen gemaakt met verschillende geometrie, bodemopbouw, verval, etc. Het 
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is echter wel van belang dat de nieuwe berekeningen overeenstemmen met deze uitgangspunten. 
Een verandering van een variatiecoëfficiënt kan namelijk een verschuiving van de lokale invloed van 
een parameter veranderen. Deze verschuiving resulteert in een andere correlatieformule. Hoewel een 
correlatieformule op het eerste gezicht dus eenvoudig is in gebruik, is het voor deze relatief 
eenvoudige analyse (Sellmeijer) aan te raden probabilistisch te rekenen. 
 
In aanvulling op het voorgaande en de paragraaf over D-Geo Flow is de veiligheidsfilosofie uit het WBI 
en OI voor piping ook niet geijkt op D-Geo Flow. De correlatie tussen de veiligheidsfactor (kritiek 
verval ten opzichte van optredend verval) en de faalkans is in alle gevallen een benadering. Uit een 
review (Deltares, Review correlatielengteonderzoek dijkversterking CUB, 11205956-002-GEO-0003, 
2020) blijkt dat de verwachting is dat de correlatie voldoende conservatief is, ook voor D-Geo Flow, 
maar wordt wel aangeraden hier een gevoeligheidsanalyse voor uit te voeren. Voor de 
normafhankelijke partiele veiligheidsfactor (schadefactor) uit het OI geldt dit ook.  
 
Om de D-Geo Flow toe te kunnen passen is het daarom voor de hand liggend dat de correlatieformule 
tussen de faalkans en veiligheidsfactor wordt afgeleid. Dit zou eventueel ook in een modelfactor 
kunnen landen.  

6.4 Piping in Getijdezand 
De beoordeling op piping zorgt voor forse versterkingsopgaves met veel impact. De Sellmeijer-
rekenregel die voor de beoordeling gebruikt wordt is echter gefit op proeven met homogeen rivierzand 
en er zijn steeds meer aanwijzingen dat het proces in getijdenafzettingen anders verloopt en 
getijdenzand fors meer weerstand biedt. Uit verschillende onderzoeksprojecten, zowel in het veld als 
in het laboratorium, volgt dat getijdenzand minstens een factor 2 sterker is dan volgt uit de rekenregel. 
Fenomenologisch is het daarnaast de vraag of piping altijd tot een doorbraak kan leiden in 
getijdenafzettingen. De extra sterkte wordt deels veroorzaakt door aspecten die de belasting 
verminderen (anisotropie, meerlaagsheid) en deels door aspecten die het pipingproces beïnvloeden 
(onder invloed van de aanwezigheid van een fijne fractie en gelaagdheid). Deze nieuwe inzichten zijn 
(nog) niet expliciet opgenomen in het beoordelings- en ontwerp-instrumentarium, onder andere omdat 
praktijkvalidatie nog ontbreekt. In 2020-2021 staan de pipingproeven op de locaties Vijfhuisterdijk 
(Wetterskip Fryslân) en Hedwigepolder (Waterschap Hollandse Delta) geprogrammeerd. Beide 
proeven worden uitgevoerd onder begeleiding van het HWBP (KIA). Deze proeven hebben tot doel 
om de daadwerkelijke sterkte van getijdenzand tegen piping te bepalen.  
 
In dat kader worden binnen deze projecten HPT-(A)MPT metingen uitgevoerd om vooraf de belasting 
nauwkeurig te voorspellen en een predictie te doen voor de pipe ontwikkeling met behulp van D-Geo 
Flow. Tijdens het uitvoeren van de proeven wordt een verval over de proefopstelling opgelegd en 
worden de waterdrukken continu gemonitord. Dit is, net als een pompproef, een extra validatie van de 
HPT-AMPT, D-Geo Flow en Sellmeijer voor getijdezanden.   
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7. Conclusie & aanbevelingen 
Gedurende het project zijn verschillende fases doorlopen. Vanaf het literatuuronderzoek en de eerste 
veldtesten met de HPT-AMPT is er vervolgens een uitgebreide validatie van de HPT-AMPT en een 
proevenverzameling (anisotropie) voor 20-3 opgesteld. Parallel aan het project is een beoordeling 
voor onder andere piping van 20-3 uitgevoerd. Hiermee is een Toets op Maat uitgewerkt met de 
afgeleide proevenverzameling van de anisotropie van dit project. Hiervoor is de ontwerpmethodiek 
zoals opgesteld binnen dit anisotropieproject toegepast [D4.] en [Bijlage 2 – Factsheet anisotropie]. 
 
De HPT-AMPT is een grondonderzoeksmethode waarmee met een sondering de horizontale en 
verticale doorlatendheid bepaald kan worden. Tijdens een sondering wordt water geïnjecteerd en 
tegelijkertijd wordt de druk gemeten. Een tweede sondering waarmee ook de druk ten gevolgde van 
de injectie gemeten wordt, wordt gebruikt voor de anisotropie. Het blijkt uit de validatie met 
pompproeven en laboratoriumonderzoek dat de HPT-AMPT geschikt is om de anisotropie te bepalen. 
Het blijkt zelfs dat laboratoriumonderzoek en andere kleinschaligere methoden niet geschikt blijken 
voor analyses op het schaalniveau relevant voor het pipingproces. Dit komt enerzijds door het 
schaaleffect in doorlatendheidstesten en door de sampling bias bij testen op grondmonsters.  
 
Om berekeningen uit te kunnen voeren, zowel voor ontwerp als beoordeling, is een rekenwaarde van 
de anisotropie noodzakelijk. Hiervoor is een statistische bewerking uitgevoerd op basis van de 
ontwerpmethodiek. Het blijkt voor getijdenzand binnen dit project dat uitmiddeling optreedt, dit dient 
echter per project onderbouwd te worden. Dit komt doordat een extreme waarde niet meteen 
bepalend is voor het resultaat omdat ook de invloed van minder extreme waarden van invloed zijn. Dit 
hangt samen met de correlatielengte die relatief klein is ten opzichte van de schaalgrootte van het 
probleem (piping). In de basis kan de standaard vergelijking voor de bepaling van de karakteristieke 
laaggemiddelde waarde uit een steekproef uit een lognormaal verdeelde parameter worden toegepast 
(zie o.a. Rijkwaterstaat, 2012; TAW, 2002):  
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Met: 
�� !,"#$ = Karakteristieke schatting van de uitgemiddelde parameter (anisotropie) 
����� ! = Gemiddelde van de natuurlijke logaritme van de waarnemingen 
�%&'(.)*  = Student-t factor bij 95% zekerheid en aantal vrijheidsgraden 
�+,- = Standaarddeviatie van de natuurlijke logaritme van de waarnemingen 
Γ. = Variantiereductiefactor (Deze wordt doorgaans een waarde van 0.25 gegeven)  
� = Aantal waarnemingen 

 
 
De optimalisatie door het meenemen van anisotropie in de pipinganalyses voor het dijktraject langs 
het Spui is gedurende het project in updates van de businesscase bijgehouden. Het meest voor de 
hand liggend is om het resultaat van de beoordeling van 20-3 te vergelijken met het resultaat van een 
beoordeling van het traject met anisotropie. Dit is in de Toets op Maat op twee manieren gedaan. In 
de eerste plaats is de anisotropie verwerkt in een bulkdoorlatendheid (D-Geo Flow) die vervolgens in 
de methode van het WBI is verwerkt. Voor de tweede methode is met D-Geo Flow een kritiek verval 
berekend waarmee ook volgens WBI een beoordeling uitgewerkt. In de businesscase is een 
kostenindicatie gemaakt op basis van de kwelweglengte. Met de faalkans uit de beoordeling is een 
veiligheidsfactor en kwelweglengte tekort berekend. Het blijkt dat de kosten van de maatregelen af 
kunnen nemen met maximaal 70%. Een veilige inschatting, met de bulkdoorlatendheid, levert een 
reductie van de pipingscope van 30%, 2M Euro ten opzichte van een beoordeling zonder anisotropie.  

7.1 Aanbevelingen 
Op basis van het voorliggend onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

• Voor pipinganalyses de doorlatendheid van het watervoerend pakket alleen met grootschalige 
proeven (peilbuisnetwerk, pompproeven, HPT-(A)MPT) bepalen.  

• Voor een goede analyse is het van belang goede invoerparameters te hebben. Hiervoor is de 
bepaling van de karakteristieke waarden van belang. Hiervoor dient voor andere 
afzettingsmilieus bepaald te worden of uitmiddeling optreedt. Daarnaast is het aan te raden de 
(on)afhankelijkheid van de horizontale doorlatendheid en de anisotropie af te leiden. 
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• Om de optimalisatiemogelijkheden met anisotropie te verkennen is het mogelijk te 
verwachtingenkaart uit de literatuurstudie van Deltares toe te passen. Dit is voor dit project in 
de businesscase voor 5 locaties gedaan en daaruit zijn verschillende percentages van de 
verwachte opbrengst berekend. 

• Voor het ontwerp en beoordeling met D-Geo Flow is het nodig de veiligheidsfilosofie voor D-
Geo Flow op te stellen. Hiervoor dient D-Geo Flow niet alleen gevalideerd te worden, maar 
dient ook de huidige correlatie met de faalkans geüpdatet te worden. 

• De methode van Sellmeijer heeft een toepassingsgebied voor de D70 vanaf 150 µm. In 
getijdezand is de D70 meestal kleiner waardoor Sellmeijer in principe niet toepasbaar is. Door 
het onderzoek uit te breiden met pipingproeven op getijdenzand is deze kennisleemte op te 
lossen. Hier zouden de large scale pipingproeven een rol in kunnen spelen. 

• De correlatielengte van de horizontale doorlatendheid kan met de data uit dit project afgeleid 
worden voor getijdenzand.  

• De database met anisotropiewaarden in Nederland blijven updaten zodat de 
verwachtingswaarden beter worden en de verwachtingskaart kan worden bijgewerkt. 

  



Onderzoeksproject anisotropie 
Eindrapport 
 
 

26 
 

8. Uitgebreide documentenlijst 
 

Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[R1.]  1217-0051-000.R01 Pipinganalyse dijktraject 20-3 1 28-09-2018 (1.0) 
[R2.]  1217-0051-000.R02 Pipinganalyse 4 dijktrajecten met variërend afzettingsmilieu 1 28-09-2018 (1.0) 
[R4.]  1217-0051-000.R04 Voorstel validatieproeven anisotropie 1 07-08-2018 (2.0) 
[R5.]  1217-0051-000.R05 Veldonderzoek AMPT 1 10-08-2018 (1.0) 
[R6.]  1217-0051-000.R06 Update businesscase fase 1 1 09-08-2018 (2.0) 
[R7.]  1217-0051-000.R07 (memo) positie waterspanningsmeters medium 

schaalpompproeven 
2 21-09-2018 

[R8.]  1217-0051-000.R08 Invloed grondwateronttrekking (pompproef) op omgeving 2 28-09-2018 (1.0) 
[R9.]  1218-0111-000.R01 Onderzoeksvoorstel validatiepompproef Grebbedijk 2 13-05-2019 
[R10.] 1217-0051-00.R10 Voorzet rekenwaarden anisotropie (discussiedocument) 2 07-12-2018 
[R11.] 1217-0051-000.R11 Voorlopige beantwoording vragen n.a.v. discussiedocument 

“voorzet rekenwaarden anisotropie”. 
2 11-02-2019 

[R12.] 1217-0051-000.R12 Analyserapport fase 2: vergelijkingsonderzoek meettechnieken 
en analyse schaaleffect 

2 13-05-2019 (1.0) 

[R13.] 1217-0051-000.R13 Factual report HPT-AMPT metingen fase 2 2 29-03-2019 
[R14.] 1217-0051-001.R14 Factual report laboratorium onderzoek fase 2 2 08-05-2019 
[R15.] 1217-0051-000.R15 Factual report HPT-AMPT metingen fase 3 2 25-02-2019 (1.0) 
[R16.] 1217-0051-000.R16 Pipinganalyses en update businesscase 3 21-02-2020 (2.0) 

 
Nr.:  Referentie:  Naam: Fase:  Datum (versie)  
[M1.]  1217-0051-000.M01 Proefontwerp Falling head test in blinde buis, volkomen en 

onvolkomen pompproef 
2 16-10-2018 

[M2.]  1217-0051-000.M02 Update veldwerkzaamheden – vastlegging as build 2 31-10-2018 
[M3.]  1217-0051-000.M03 Duiding eerst AMPT resultaten (Spui + Grebbedijk) 2 05-12-2018 
[M6.]  1217-0051-000.M06 Validatie 3D drukverloop AMPT (dataset Grebbedijk) - 19-02-2019 
[M7.]  1217-0051-000.M07 Analytische uitwerking pompproeven (volkomen en 

onvolkomen) 
2 04-03-2019 

[M8.]  1217-0051-000.M08 Uitwerking grootschalige falling head proef (steekbuisproef) 2 26-03-2019 
[M9.]  1217-0051-000.M09 Numerieke uitwerking pompproeven (Plaxis) 2 10-05-2019 
[M11.] 1217-0051-000.M11 Plan van aanpak fase 3 anisotropie onderzoek 20-3 3 01-05-2019 
[M13.] 1217-0051-000.M13 Oplegnotitie go / no go overleg fase 2 2 13-05-2019 
[M15.] 1217-0051-000.M15 Nauwkeurigheid anisotropie voor schaaleffect 3 02-07-2019 
[M16.] 1217-0051-000.M16 Correlatielengte anisotropieonderzoek 3 21-02-2020 
[M17.] 1217-0051-000.M17 Oriëntatie (drukbol) anisotropie 3 23-10-2019 
[M19.] 1217-0051-000.M19 Plan van aanpak fase 4 anisotropie onderzoek 4 18-02-2019 
[M20.] 1217-0051-000.M20 Analyse uitbijters AMPT resultaten in anisotropieonderzoek 3 21-02-2020 
[M21.] 1217-0051-005.R01 Toets op maat voor piping 20-3 (5) * 11-03-2020 (1.0) 
* Betreft een aanvullende analyse binnen het project aangeduid met fase 5 

 
Nr.:  Referentie:  Naam:  Fase:  Datum (versie)  
[D1.]  11202960-002-BGS-002 Anisotropie in doorlatendheid 1 20-08-2018 
[D2.]  11202960-002-BGS-0015 Methodiek afleiden rekenwaarden anisotropiefactor Spui 3 15-11-2019 
[D3.]  11202960-002-BGS-0020 Anisotropieonderzoek in gebieden met andere afzettingen 3 03-11-2020 
[D4.]  11202960-002-BGS-0021 Factsheet anisotropie voor HPT-AMPT metingen 3 03-11-2020 
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Bijlage 1 – Overzicht projectrapportages 
 
 
 

  



Productoverzicht anisotropieonderzoek 20-3 Spui-West 
 

Fase Referentie Versie / datum Titel / onderwerp Inhoud 
1 1217-0051-000.R01 V1.0 

28-09-2018 
Pipinganalyse dijktraject 20-3 Doorkijk optimalisatiekansen door het meenemen van meerlaagsheid en anisotropie in pipinganalyses voor Spui-West. Het meenemen van 

meerlaagsheid en anisotropie leidt voor dit dijktraject tot aanzienlijke besparingen in kwelweglengte van respectievelijk 37% tot 58%. Het enkel 
meenemen van anisotropie in een éénlaags situatie leidt tot een besparing van 19%. In termen van kwelweglengtetekort komt dit neer op een besparing 
van 54%, 27% voor respectievelijk meerlaagsheid en anisotropie en gecombineerd 90%. 
 
Resultaten als voorloper op de Toets op maat voor Spui-West (zie 1217-0051-005.R01). 
 

1 1217-0051-000.R02 V1.0 
28-9-2018 

Pipinganalyse 4 dijktrajecten 
met variërend afzettingsmilieu 

Doorkijk optimalisatiekansen door het meenemen van meerlaagsheid en anisotropie in pipinganalyses binnen verschillende afzettingen. Voor het bepalen 
van de verwachte besparingen op versterkingen kan op basis van de cases voor Limburg, Doeveren, Grebbedijk en ’t Spui (zie rapportage 1217-0051-
000.R01) worden uitgegaan van de volgende procentuele besparingen ten opzichte van de traditioneel berekende homogeen-isotrope kwelweglengte: 

• Meenemen van meerlaagsheid: +/- 1 a 40% 
• Meenemen van anisotropie: +/- 10 a 20 % 
• Meenemen van meerlaagsheid én anisotropie +/- 15 a 60% 

 
Relatief grote bandbreedtes door sterke afhankelijkheid van lokale bodemopbouw en eigenschappen van met name ondiepe zandpakketten. 
 

1 1217-0051-000.R04 V2.0 
07-08-2018 

Voorstel validatieproeven 
anisotropie 

Overzicht en eerste ontwerp en analyse van (7) mogelijke validatieproeven incl. fasering en planning. 
De volgende proeven zijn beschouwd: 

1. Kh o.b.v. onvolkomen onttrekkingsfilter (kleinschalig) 
2. Kv o.b.v. in-situ steekbuistest (kleinschalig) 
3. Kh o.b.v. volkomen onttrekkingsfilter (grootschalig) 
4. Kh/Kv o.b.v. bovenstaande filters en isohypsenpatroon (grootschalig) 
5. Kh en Kv Boorkernanalyses (Laboratoriumschaal) 
6. Kh en Kv Kuipproef (medium schaal) 
7. Kh en Kv o.b.v. seismische technieken (mediumschaal) 

 
Resultaten zijn gebruikt voor de invulling van fase 2 waarin verschillende proeven voor de bepaling van de doorlatendheden en anisotropie met elkaar 
zijn vergeleken. 
 

1 1217-0051-000.R05 V1.0 
10-08-2018 

Veldonderzoek AMPT Factual report en uitwerking eerste veldproeven op 12 en 13 juli 2018 met HPT-AMPT systeem. Inventarisatie aandachtspunten en oplossingen 
vervolgonderzoek (kortsluiting, verstopping, trillingen, hoogte DKMP sensor). 

• Succesvolle eerste veldtesten; 
• Uitwerkingsmethodiek getest en gevalideerd. 

 
1 1217-0051-000.R06 V1.0 

09-08-2018 
Update businesscase fase 1 Update businesscase vanuit PvA voor 20-3 en doorkijk naar bredere pipingopgave in Nederland. 

 
Uit de opgestelde businesscase en gevoeligheidsanalyses met +/- 0,1 variatie in schematiseringsfactor blijkt dat de besparing als gevolg van het 
meenemen van anisotropie ca. 2,5 m€ a 4,0 m€ bedraagt. De verwachtingswaarde van de besparing is besparing 3,4 m€ bedraagt. De Return on 
Investment varieert tussen 2,5 en 4,7, met een verwachtingswaarde van 3,8.  
 
€ 138M voor 600 km in NL. Voor het bepalen van de verwachte besparingen op versterkingen kan vooralsnog worden uitgegaan van de volgende 
procentuele besparingen ten opzichte van de traditioneel berekende kwelweglengte o.b.v. een homogeen isotroop zandpakket: 

• Meenemen van meerlaagsheid: +/- 5 a 40%, gemiddeld 17% 
• Meenemen van anisotropie: +/- 10 a 20 %, gemiddeld 18% 
• Meenemen van meerlaagsheid én anisotropie +/- 20 a 60%, gemiddeld 37% 

 
1 11202960-002-BGS-

0002-v2-r 
(Deltares) 

v2.0 
20-08-2018 

Anisotropie in doorlatendheid 
 

Een literatuuronderzoek naar anisotropie in doorlatendheid en de effecten hiervan op piping. 
• Anisotropie heeft gunstig effect op het pipingrisico; 
• Weinig onderzoek beschikbaar naar anisotropie in zandlagen binnen Nederland; 
• Dataset laat grote spreidingen zien binnen de verschillende afzettingen. 
• Kaart met indicatieve waarden anisotropie opgenomen. 
• Verwacht schaaleffect in anisotropie in samenhang met proefvolume. 

 
2 1217-0051-000.M01 Werkversie 

16-10-2018 
Proefontwerp Falling head test 
in blinde buis, volkomen en 
onvolkomen pompproef. 

Proefontwerp ten behoeve van vergelijkingsonderzoek veldtesten binnen fase 2. 
Zie 1217-0051-000.R07 voor een aanvulling op dit proefontwerp. 

2 1217-0051-000.M02 Werkversie 
31-10-2018 

Update veldwerkzaamheden – 
vastlegging as-build 

Beschrijving van proefinstallatie voor falling head test, volkomen en onvolkomen pompproef incl. afwijkingen op proefontwerp (zie 1217-0051-000.M01) 
en planning werkzaamheden. 

 1217-0051-000.M03 Kladversie 
5-12-2018 

Duiding eerst AMPT resultaten 
(Spui + Grebbedijk) 

Ten behoeve van het expertteam is een overzicht gemaakt van AMPT resultaten tot dan toe. Data afkomstig van de 2 testdagen langs het Spui (zomer 
2018) en onderzoek langs de Grebbedijk. 



- 1217-0051-000.M06 Werkversie 
19-02-2019 

Validatie 3D drukverloop AMPT 
(dataset Grebbedijk) 

Dit onderzoek dient als validatie van de aanname, dat tijdens de uitvoering van een Anisotrope Mini-Pompproef de drukopbouw ellipsoïdevormig 
(smartie-vormig) is. Deze vorm wordt op basis van de Darcy’s vergelijkingen, met de hoofdrichtingen van de doorlatendheid langs de x- en y-as, 
verwacht. Op basis van AMPT veldmetingen met aanvullende waterspanningsmetingen is deze vorm van de drukopbouw gevalideerd in het Plaxis 3D 
stromingsmodel. 
 
Op basis van de vergelijking tussen het gemeten drukverloop op een onafhankelijk punt in de ondergrond binnen het invloedsgebied van de (A)MPT en 
het gemodelleerde drukverloop in dat punt, kan vooralsnog gesteld worden dat een ellipsoïdevorm van de drukopbouw met de hoofdrichtingen van de 
doorlatendheid langs de x- en y-as een plausibele aanname is. De vorm en grootte zijn in lijn met de theoretische benadering o.b.v. 
stromingsvergelijkingen van Darcy en daarmee de uitwerkingsmethode van de (A)MPT. 
 
Aanbevelingen: metingen uitvoeren in minder doorlatend materiaal (langs Spui), daar wordt meer drukopbouw gemeten. Langs de Grebbedijk sprake van 
zeer lage drukopbouw (hoge k) in WSM-data waardoor metingen grotendeels in de ruis van de sensor liggen. Onderzoek binnen fase 3 van het 
anisotropieproject uitgewerkt (zie 1217-0051-000.M17). 
 

2 1217-0051-000.M07 Werkversie 
04-03-2019 

Analytische uitwerking 
pompproeven (volkomen en 
onvolkomen) 

In deze memo is de pompproef beschreven en is een eerste analytische uitwerking van de metingen gepresenteerd. Deze hebben als doel een globaal 
beeld te geven van de te verwachten geohydrologische eigenschappen als input voor nadere analyses middels het 3D numerieke model Plaxis (zie 1217-
0051-000.M09) waarin verfijning van de resultaten plaats vindt. 
 
Volkomen pompproef is uitgewerkt met het programma MLU (Multi Layer Unsteady State). Getijslag is uit de data gefilterd door gebruik te maken van het 
programma Menyanthes. De resultaten van deze studie zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
 

2 1217-0051-000.M08 Werkversie 
26-03-2019 

Uitwerking grootschalige falling 
head proef (steekbuisproef) 

Om de schaalafhankelijkheid van doorlatendheidsmetingen aan te tonen is een falling head proef uitgevoerd langs de Spuiduik, dit om de verticale 
doorlatendheid op kleine schaal te bepalen. De berekende verticale doorlatendheid is ca. 0,0035 m/dag. Deze doorlatendheid is zeer laag en sluit niet 
aan bij (schoon) zand.  
 
Een zeer waarschijnlijke oorzaak voor deze lage doorlatendheid wordt gevonden in de samenstelling van het wadzandpakket met dunne, horizontaal 
georiënteerde silt- en kleilaagjes. Deze relatief slecht(er) doorlatende lagen zullen de doorlatendheid van het monster bepalen. Het voorkomen van deze 
silt en kleilaagjes is direct onder de deklaag aannemelijk (zie ook sondeergrafiek in bijlage A van het document). Ook zijn tijdens het verwijderen van het 
monster, bij het aanbrengen van de filterbuis voor de onvolkomen pomppref, een kleifractie waargenomen. 
 

2 1217-0051-000.M09 Werkversie 
10-05-2019 

Numerieke uitwerking 
pompproeven (Plaxis) 

Voor de berekeningen van de stationaire (on)volkomen pompproef is gebruik gemaakt het rekenprogramma Plaxis 3D (versie 2018) met de Plaxflow 
module. De instationair onvolkomenen pompproef is uitgewerkt met Plaxis 2D vanwege de kleinere schaal. Deze programma’s zijn in staat 
grondwaterstroming in zowel een stationaire als instationaire situatie na te bootsen. Daarnaast kan per grondlaag onderscheid gemaakt worden tussen 
de horizontale- en verticale doorlatendheid van de grond. Weerstand van de deklaag is overgenomen uit MLU-analyse en ook is de data gecorrigeerd 
voor getij (zie 1217-0051-000.M07). 
 
Voor de opbouw van de instationaire onvolkomen pompproef is gebruikt gemaakt van een as-symmetrische model. 
 
Voor het opstellen van deze memo zijn iteratieve numerieke berekeningen gemaakt van de volkomen en onvolkomen pompproef (stationair en 
instationair) die is uitgevoerd aan de Aaldijk te Spijkenisse. Uit deze berekeningen zijn de volgende conclusies op te maken:  

• Om aan de gemeten waarden te ijken is anisotropie als eigenschap van het zandpakket noodzakelijk. Berekeningen waarbij geen anisotropie is 
gebruikt leveren geen correcte fit op.  

• De gevonden anisotropiewaarden hebben een range van :  
  Laag 1: Kh/Kv = 5 a 10  
  Laag 2: Kh/Kv = 10 a 100  
  Laag 3: Kh/Kv = 5 a 15  
  De verschillen tussen de lagen sluiten aan bij het verschil grondsoort met een grote gelaagdheid binnen pakket 2 i.r.t de zandigere lagen 1   
 gevolgd door laag 3. In 1217-0051-000.M15 heeft een nauwkeurigere uitwerking plaatsgevonden met als resultaat kleinere ranges. 

• De doorlatendheid die is gevonden tussen de volkomen en onvolkomen proef verschilt een factor 2. Een verklaring hiervoor is niet het verschil in 
pompdebiet en is dus nog niet gevonden. De fout zit hem niet in de debietmetingen of onvolkomenheid: dit is meegenomen in het model. Het 
verschil in doorlatendheid beïnvloed de bevindingen ten aanzien van anisotropie niet.  

• Op basis van RMSE is bepaald welke van de uitgevoerde berekeningen de beste fit oplevert. In tabel 9 is een overzicht opgenomen van de 
parameters uit deze berekeningen.  

 



 
 
Aanbevelingen: nadere beschouwing van a) tijdsafhankelijkheid door getij en weerstand waterbodem, b) meenemen effect (bodemweerstand) Spui, c) 
meenemen van overgangszones tussen verschillende wadzandlagen in modellering, d) verfijning van het rekengrid. Voor volgende pompproeven: WSM’s 
niet alleen dicht op laaggrenzen en ook een nauwkeurig bepaling van de deklaagweerstand. 
 

2 1217-0051-000.R07 Werkversie (memo) positie 
waterspanningsmeters medium 
schaalpompproeven 

Advies t.b.v. locatie WSMs voor uitwerking medium schaalpompproeven na 1 en 3 dagen pompen. Heeft geresulteerd in het bijplaatsen van een aantal 
aanvullende WSM’s op verschillende afstanden tot de onttrekkingsbron. 

2 1217-0051-000.R08 V1.0 
28-09-2018 

Invloed grondwateronttrekking 
(pompproef) op omgeving 

Bepaling omgevingsbeïnvloeding (fundering, natuur, zettingen) door pompproef. Resultaat: geen significante nadelige effecten verwacht. 

2 1217-0051-000.R09 / 
1218-0111-000.R01 

V1.0 
13-05-2019 

Onderzoeksvoorstel 
validatiepompproef Grebbedijk 

Voorstel voor vergelijkingsonderzoek in rivierafzetting (Kreftenheye). Door het expertteam is aangegeven dat het anisotropie onderzoek dat langs het 
Spui wordt uitgevoerd in getijden afzettingen zeer geschikt is om een beeld te krijgen voor getijdenafzettingen, maar dat als gevolg van verschil in 
afzettingstypen een validatie onderzoek in grover rivierzand (vlechtende of meanderende rivierafzetting) mogelijk tot andere resultaten kan leiden. 
Aanbevolen is daarom tevens een validatie onderzoek in grovere zanden uit te voeren. 
 
Daarom is in het Go / No-Go besluit van fase 1 van het anisotropie onderzoek (1 september 2018; aanwezig van WSVV Reindert Stellingwerff) voorgesteld 
om bij de Grebbedijk eveneens een dergelijke pompproef uit te voeren om een beeld te krijgen van de anisotropie van grover rivierzand. 
 
In het verlengde hiervan is door Fugro, WSHD en WVV een concept plan van aanpak voor een dergelijk onderzoek langs de Grebbedijk opgesteld. Het 
plan volgt op hoofdlijnen dezelfde proefopzet als toegepast binnen fase 2 langs Spui-West: onvolkomen en volkomen pompproef i.c.m. een drietal HPT-
AMPT sonderingen en optionele mechanische boringen i.c.m. doorlatendheidsbepaling op ongeroerde monsters in het lab. De kosten zijn geraamd op € 
303.234,-- incl. BTW incl. reserveringen voor onvoorziene elementen. 
 

2 1217-0051-00.R10 V1.0 
7-12-2018 

Voorzet rekenwaarden 
anisotropie 
(discussiedocument) 

Destijds in Nederland een tweetal, in omvang beperkte, datasets met AMPT metingen beschikbaar langs de Spuidijk (20-3) en Grebbedijk (45-1). De 
resultaten laten een mate van spreiding zien in de gevonden anisotropiewaarden. Vanwege de spreiding is discussie ontstaan of het opportuun was de 
pompproef bij Grebbedijk in te zetten; indien namelijk de rekenwaarde voor anisotropie zeer laag wordt door statistische bewerking, vervalt het voordeel 
van anisotropie in het piping ontwerp – er is dan geen noodzaak meer voor het uitvoeren van de pompproef bij Grebbedijk. In de memo ‘Voorzet 
rekenwaarden anisotropie’ (discussiedocument) is op basis van analyse van deze datasets en van de meetmethode afgeleid dat: 
1. De AMPT de volgende foutmarges kent (1 standaarddeviatie, uitgaande van nu bekende foutenbronnen): 

• Horizontale doorlatendheid: +/- 3% 
• Verticale doorlatendheid: +/- 5% 
• Anisotropie: +/- 5% 

Bovenstaande foutmarges zijn binnen een drietal projecten o.b.v. herhaalproeven gevalideerd, zie 1217-0051-00.R12. 
 
2. De variatie in anisotropiewaarden die gevonden wordt in principe niet verklaard kan worden op basis van variatie in de meettechniek, aangezien de 
variatie significant groter is dan op basis van bovenstaande afwijkingen verwacht zou worden. 
 
3. Het op basis van de nu beschikbare datasets te verwachten is dat de correlatielengte van anisotropie (gemeten op HPT-AMPT® schaal) klein is, en 
derhalve uitmiddeling van afwijkingen optreedt in het pipingproces: er kan met een (veilige inschatting van) de gemiddelde anisotropie worden gerekend. 
 

2 1217-0051-000.R11 V1.0 
11-02-2019 

Voorlopige beantwoording 
vragen n.a.v. 
discussiedocument “voorzet 
rekenwaarden anisotropie”. 

• Verschillende herhaalproeven laten een spreiding zien die in lijn is met de verwachte meetfout uit de foutvoortplantingsanalyse (1217-0051-
000>R10). Er lijkt dus zeker sprake van een hoge mate van natuurlijke variatie in de anisotropie (korte correlatielengte). 

• Effect van uitmiddeling op pipingopgave is inzichtelijk gemaakt door case Grebbedijk uit te werken. Op basis van 7 datapunten bedraagt de 
reductie van het kritiek verval ca. 15% bij uitmiddeling en ca. 5% zonder uitmiddeling (karakteristieke 95% ondergrens) van de anisotropie. 

• Verwijzing naar 1217-0051-000.M05 m.b.t. een voorstel voor een uitgebreid correlatielengteonderzoek naar doorlatendheid. 
• Robuustheid in pompproef m.b.t. onzekerheid correlatielengte: onderzoek fase 2 bestaat uit kleinschalige, medium en grootschalige proeven. 
• Hoofdrichtingen anisotropie: scheefstand drukbol onderzocht langs Grebbedijk (hoofdrichting plausibele aanname) daarnaast wordt onderzoek 

naar hoofdrichtingen / vorm drukbol langs 20-3 (fase 2).  
2 1217-0051-000.R12 V1.0 

15-05-2019 
Analyserapport fase 2: 
vergelijkingsonderzoek 
meettechnieken en analyse 
schaaleffect 

In fase 2 van het onderzoeksproject anisotropie langs 20-3 (Spui-West) is een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd tussen verschillende technieken 
waarmee de anisotropie in doorlatendheid (kh/kv) is bepaald. De volgende conclusies zijn getrokken: 

• Zijn de toegepaste technieken bruikbaar om de anisotropie mee te bepalen? 
Het laboratoriumonderzoek op boormonsters levert een relatief lage doorlatendheid en relatief lage anisotropiewaarden, voor WZ3 zelfs omgekeerde 
anisotropie, en wordt niet representatief geacht. De pompproeven zijn in uitvoering en uitwerking tijdrovend en kostbaar, zeker wanneer bedacht wordt 
dat het resultaat slechts 1 anisotropie waarde betreft voor de verschillende deelpakketten. Binnen gangbare versterkingsbudgetten is het standaard 



toepassen van meerdere pompproeven helaas veelal niet haalbaar. De HPT-AMPT techniek levert een anisotropie op die vergelijkbaar is met die van de 
pompproeven en er kunnen relatief veel afzonderlijke proeven uitgevoerd worden, waardoor het afleiden van een karakteristieke waarde mogelijk is. 
 

• Hoe verhoudt de gemeten anisotropie zich tot het literatuuronderzoek van fase 1? 
De anisotropie uit het laboratoriumonderzoek komt overeen met de anisotropie voor wadzand uit de literatuurstudie. Beide zijn gebaseerd op 
kleinschalige laboratoriumproeven. De anisotropie die gevonden is met de HPT-AMPT en de pompproeven is hoger: er is op deze schaalgrootte bijna 
geen vergelijkbaar onderzoek bekend in het literatuuronderzoek waardoor geen vergelijking kan worden gemaakt. 
 

• Is er een schaaleffect zichtbaar bij het meten van anisotropie? 
Ja, een globale trend van een lage doorlatendheid en lage anisotropie bij kleinschalige proeven en een hoge doorlatendheid en hoge anisotropie bij 
grootschalige proeven lijkt aanwezig te zijn. De HPT-AMPT techniek levert een anisotropie en doorlatendheid op die vergelijkbaar is met die van de 
pompproeven. De korrelverdelingen leveren voor alle 3 de (verschillende) lagen in het wadzandpakket een zelfde horizontale doorlatendheid op, dit in 
tegenstelling tot de overige metingen. Korrelverdelingen lijken dan ook minder geschikt om de doorlatendheid van deze wadafzettingen betrouwbaar in 
beeld te brengen. 
Aanbeveling: In de toekomst de doorlatendheid en anisotropie van wadzand uitsluitend middels grootschalige fysische meettechnieken te bepalen 
(pompproef, minipompproef, peilbuismeetnetten indien bruikbaar). 
 

• Klopt de aanname van een drukopbouw ellipsoïde met een verticale en horizontale hoofdas? 
Uit literatuuronderzoek en kennis m.b.t. afzettingsmilieus komt naar voren dat de aanname in de meeste gevallen klopt, maar dat bij sterk meanderende 
rivieren incidenteel enige scheefstand te verwachten is. Uit HPT-AMPT onderzoek langs de Grebbedijk volgt eveneens de horizontale en verticale 
hoofdas. Uit het onderzoek bij Spui in fase 2 is dit niet eenduidig vast te stellen door onverklaarde afwijkingen in de waterspanningsmetingen. 
Aanbeveling: In fase 3 deze hypothese nogmaals te testen voor het Spui, mogelijk met een waterspannings-sondeerconus zoals die ook voor de HPT-
AMPT wordt ingezet. Dit aangezien deze wel goede resultaten oplevert. Aanbevolen wordt de ligging van de hoofdassen ook voor fluviatiele afzettingen 
eveneens te verifiëren. Zie 1217-0051-000.M17. 
 

• Wat is de correlatieafstand van anisotropie uit HPT-AMPT metingen? 
Uit de beschikbare data komt naar voren dat deze waarschijnlijk minder dan 10 m bedraagt. De variatie komt niet door de meetfout van het syteem. Deze 
correlatielengte is korter dan het grondwaterstromingsproces van piping wat betekent dat variatie in de anisotropie uitmiddeld en er dus met een laag 
gemiddelde waarde kan worden gerekend. 
Aanbeveling: In fase 3 het meetnet lokaal nog iets te verdichten, zodat de gevonden correlatielengte definitief kan worden vastgesteld. Zie 1217-0051-
000.M16. 
 
Daarnaast zijn binnen een drietal projecten herhaalproeven met het AMPT systeem uitgevoerd om de eerder opgestelde foutvoortplantingsanalyse (zie 
1217-0051-00.R10) te valideren. De metingen zijn per meetpunt genormaliseerd ten opzichte van de gemiddelde meetwaarde uit dat meetpunt teneinde 
een onderling vergelijk van de herhaalbaarheid van de metingen mogelijk te maken. Er is gekeken naar de variatie uitgaande van een 
lognormale onderliggende verdeling. Dit aangezien doorlatendheden typisch lognormaal verdeeld zijn en dit doorwerkt in de anisotropie. De waarden 
komen goed overeen met de verwachte meetfout uit de foutvoortplantingsanalyse (Kh: 3%, Kv: 5% en A: 5%). 
 

2 1217-0051-000.R13 V1.0 
29-03-2019 

Factual report HPT-AMPT 
metingen fase 2 

Veldwerkrapportage 4x HPT-AMPT metingen incl. uitwerking fase 2. 

2 1217-0051-001.R14 V1.0 
08-05-2019 

Factual report laboratorium 
onderzoek fase 2 

Resultaten labonderzoek fase 2: classificatie ongeroerde monsters, korrelverdelingen, doorlatendheidstesten (kH en Kv), fotoboringen. 

2 1217-0051-000.R15 V1.0 
25-02-2019 

Factual report HPT-AMPT 
metingen fase 2 (2) 

Algemene veldwerkrapportage 4x HPT-xAMPT sonderingen: sondeerstaten (HPT en DKMP) incl. waterspanningsmeters t.b.v. drukbolonderzoek 
(hoofdrichtingen anisotropie). 

2/3 1217-0051-000.M11 Werkversie 
01-05-2019 

Plan van aanpak fase 3 
anisotropie onderzoek 20-3 

Plan van aanpak fase 3 anisotropie onderzoek 20-3: ontwerpmethodiek, veldmetingen (HPT-AMPT) en pipinganalyses incl. update businesscase. 
Kostenraming in memo opgenomen incl. overzicht optionele aanvullende analyses (zoals drukbolanalyse en update variogram tbv 
correlatielengteonerzoek). 

2/3 1217-0051-000.M13 Werkversie 
13-05-2019 

Oplegnotitie go / no go overleg 
fase 2 

Beschrijving opleverrapportages fase 2. Beantwoording vragen vanuit expertteam ( 

2/3 1217-0051-000.M15 V1.0 
02-07-2019 

Nauwkeurigheid anisotropie 
voor schaaleffect 

Het veldwerk uit fase 2 van het anisotropieonderzoek heeft op basis van verschillende technieken een anisotropie opgeleverd. Naast de grootschalige 
pompproeven zijn HPT-AMPT’s en falling/ constant head testen uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de wadzandlaag onder te verdelen is in 3 
afzonderlijke wadzandlagen ieder met sterk wisselende eigenschappen. 
 
De AMPT resultaten, die in het factual report van fase 2 zijn aangemerkt als onzeker (>10% effect) door de nabijheid van stoorlagen, zijn ditmaal 
numeriek uitgewerkt in Plaxis. Daarbij zijn omreken-/correctiefactoren voor de analytische uitwerking bepaald. Omrekenfactor varieert van 0,59 tot 1,03, 
overwegend lager dan 1,0. Kh wordt juist onderschat in de analytische uitwerking o.b.v. een oneindig homogeen zandpakket (ca. 9%). 
In tabel 3 worden de resultaten van herhaalproeven gegeven voor Wadzand 1.  
 
In de memo zijn de resultaten van de verschillende doorlatendheidstesten met elkaar vergeleken. Labproeven geven erg lage anisotropiewaarden terwijl 
de AMPT resultaten (incl. uitbijters) redelijk overeenkomen met de resultaten uit de pompproeven (onvolkomen en volkomen), zeker wanneer de waarden 
worden vergeleken met de ‘beste fit’ uit tabel 5: “Resultaat anisotropie uit pompproeven”. 
 
In deze memo heeft een nauwkeurige(re) bepaling van de anisotropie o.b.v. de pompproeven plaatsgevonden dan gepresenteerd in 1217-0051-000.M09 
(numerieke uitwerking pompproeven) waar voor laag 1 bijvoorbeeld een range is gegeven van A=5-10 [-]. 
 



3 11202960-002-BGS-
0015 (Deltares) 

V0.1 
15-11-2019 

Methodiek afleiden 
rekenwaarden anisotropiefactor 
Spui 

In deze memo wordt een methodiek voorgesteld om rekenwaarden van anisotropiefactoren af te leiden ten behoeve van pipinganalyses. Op basis van de 
resultaten van fase 2 is onderzoek naar het schaaleffect van proeven op de gevonden 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 
voor het watervoerend pakket WZ1 waarschijnlijk iets lager is. Metingen lijken dit beeld te bevestigen, maar de ene beschikbare pompproef is niet 
voldoende om hier kwantitatieve uitspraken over te doen. 
 
Er is een stappenplan opgesteld voor de bepaling van rekenwaarden van de anisotropie in pipinganalyses op basis van AMPT metingen, allereerst voor 
wadafzettingen of vergelijkbare afzettingen. Op basis van de gevonden korte correlatielengte (~10 m) wordt uitgegaan van een karakteristieke schatting 
van het laaggemiddelde. 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 (Γ2 = 0), waardoor de volledige impact van het meenemen van anisotropie wordt meegenomen. 
 
De belangrijkste aanbevelingen uit deze memo zijn:  

• vanwege de betekenis 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 analyse voor het Spui-project was gericht op getijdezandafzettingen maar het is van belang om ook andere afzettingen te beschouwen; 
• 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. 

 
3 1217-0051-000.R16 V2.0 

21-02-2020 
Pipinganalyses en update 
businesscase 

Op basis van de meetresultaten van het HPT-AMPT onderzoek is een pipinganalyse uitgevoerd voor het traject Spui West. Voor de pipinganalyse zijn 
drie representatieve profielen doorgerekend in D-Geo Flow met 10 verschillende ondergrondschematisaties, waarbij meerlaagsheid en anisotropie in 
rekening is gebracht. Het resultaat van de analyse is dat ongeveer 50% van het traject goed gekeurd kan worden door anisotropie mee te nemen. 
 
Ten opzichte van de meerlaags benadering uit de businesscase van fase 1 is de winst bijna € 2M. In de meerlaagse variant uit de businesscase van fase 
1 is echter gerekend met een te optimistische bodemopbouw waardoor de winst door het meenemen van anisotropie groter zal zijn. 
 
Een definitief oordeel vraagt om een validatie van D-Geo Flow en het opstellen van een veiligheidsfilosofie bij toepassing in beoordelings- en 
ontwerpprojecten. In deze versie 2.0 zijn de opmerkingen van het expertteam verwerkt. 
 

3 1217-0051-000.M16 V2.0 
21-02-2020 
 

Correlatielengte 
anisotropieonderzoek 

Op basis van het anisotropieonderzoek bij Spui-West (normtraject 20-3) is voor wadzand 1 (laag 18 in het geotechnisch lengteprofiel), een goed 
ontwikkeld wadzandpakket zonder kleilaagjes, geanalyseerd wat de correlatielengte is en of de anisotropie en horizontale doorlatendheid gecorreleerd 
zijn. Hiervoor zijn de resultaten van het AMPT veldwerk uit fase 1, 2 en 3 gebruikt. De volgende conclusies zijn getrokken: 

• De correlatielengte ligt in de orde van 10 m; 
  De correlatielengte geeft informatie over de toepassing van anisotropie in de ontwerp/ beoordelingsmethodiek. Het gaat daarin om de    
 verhouding tussen de correlatielengte en de schaalgrootte van het faalmechanisme. Bij een correlatielengte kleiner dan de processchaal van  
 het pipingproces (veelal enkele tientallen meters) is de laaggemiddelde waarde van de anisotropie van belang: variaties van punt tot punt   
 worden in de grondwaterstroming min of meer uitgemiddeld. 
 
  Dit betekent dat variatie in anisotropie zich uit middelt over de schaal van een gemiddeld pipingvraagstuk. De schaal van het mechanisme   
 piping is namelijk in de orde van enkele tientallen meters en daarmee vele malen groter dan de correlatielengte van de anisotropie. 

 
• De horizontale doorlatendheid en de anisotropie zijn niet gecorreleerd. 

  Het blijkt dat de anisotropie en de horizontale doorlatendheid niet gecorreleerd zijn. In de berekeningen voor piping met DGeo Flow is het   
 mogelijk een horizontale en een verticale doorlatendheid per grondlaag te definiëren. In de analyses is, vanuit conservatief oogpunt en in lijn   
 met de in Nederland gebruikelijke systematiek, iedere rekenparameter de karakteristieke waarde gehanteerd. Daarbij is de karakteristieke   
 verticale doorlatendheid berekend door de karakteristieke horizontale doorlatendheid te delen door de karakteristieke anisotropiefactor. In   
 werkelijkheid treedt ook hier een uitmiddeling op. In een verdere uitwerking en ontwikkeling van de veiligheidsfilosofie is er daarom ruimte om  
 het gebruik van anisotropie in analyses te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld door juist de karakteristieke verticale doorlatendheid direct te   
 berekenen waarbij de variatiecoëfficiënt volgens de gebruikelijke statistische bewerkingen voor ongecorrigeerde parameters wordt bepaald.   
 Bij afwezigheid van een correlatieformule met anisotropie is er voor dit project voor gekozen de karakteristieke waarde van zowel de     
 horizontale doorlatendheid als de anisotrope te hanteren. Wanneer de ontwerpfilosofie met DGeo Flow wordt uitgewerkt is dit een     
 aandachtspunt, dit valt echter buiten de scope van dit onderzoek. Of de anisotropie en horizontale doorlatendheid inderdaad niet      
 gecorreleerd zijn dient geverifieerd te worden in andersoortige afzettingen. 
 

3 1217-0051-000.M17 V1.0 
23-10-2019 

Oriëntatie (drukbol) anisotropie Ook binnen fase 3 is onderzoek gedaan naar de orientatie van de hofdrichtingen van de doorlatendheid (Kh en Kv). Ook ditmaal is gebruik gemaakt van 
AMPT metingen i.c.m. waterspanningsmeters (WSM). De waterspanningsmeters laten ook in deze proefopstelling een vergelijkbaar beeld zien als in fase 
2. GRG: zie ook resultaten 1217-0051-000.M06 van de oriëntatiebepaling van de AMPT-drukbol langs de Grebbedijk. 
 
De gemeten drukverhoging ten gevolge van het injectiedebiet komt trager op gang waarbij, binnen de tijdsduur van een AMPT-meetreeks van gemiddeld 
5 min, geen stationaire toestand is bereikt. Naast analyses naar de proefuitvoering, moment van plaatsing en meetduur zijn kalibraties van de WSM’s 
uitgevoerd op kleine drukverhogingen (reageren instantaan en geven juiste waarde), analyse naar andere drukverschillen in het veld (WSM’s laten 
duidelijke getijslag zien met correcte absolute drukvariatie) en is de prestatie van WSM’s bij andere projecten bekeken (WSM’s reageren direct na trilling). 
De reactie van de WSM’s in-situ op de drukverhoging ten gevolge van de AMPT waterinjectie kunnen nog niet verklaard worden. Op dit moment 
adviseren wij om bij deze proef de drukverhoging te meten met behulp van DKMP en niet met behulp van de WSM.  



 
De anisotropie berekend uit de verschillende sensoren levert nagenoeg dezelfde anisotropiefactor op (± 10%, vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van 
de AMPT). Dit betekent dat de gevolgde theorie van een horizontaal georiënteerde druk ellipsoïde het meest waarschijnlijk is. Het blijkt dat de 
veronderstelling van een horizontaal georiënteerde druk ellipsoïde als gevolg van de waterinjectie goed aansluit bij de gemeten drukken.  

Omdat in fase 1 van het onderzoek uitsluitend bepaald is wat de nauwkeurigheid is van een AMPT waarbij de druksensor op dezelfde hoogte zit als het 
injectiepunt is binnen dit onderzoek een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat wanneer een druksensor op zowel een grote verticale als 
horizontale afstand staat van het injectiepunt dat de berekende anisotropie zeer gevoelig is voor de locatiebepaling. Een kleine onnauwkeurigheid in de 
plaatsbepaling resulteert in dat geval namelijk in een significant hogere of lagere anisotropiefactor. Het is echter aannemelijk dat de druk ellipsoïde 
horizontaal ligt omdat de locatiebepaling zeer nauwkeurig gebeurt, niet gebaseerd op de GPS, maar door in het veld te meten en te waterpassen en 
gebruik te maken van nauwkeurige dubbele hellingmeters.  

Een ander argument voor het horizontaal liggen van de druk ellipsoïde is dat in het geval van een scheefstand de overige resultaten consequent zeer 
grote variaties op zouden moeten leveren. Uitschieters naar boven zijn bekend, maar uitschieters naar beneden (anisotropie ruim onder 1) komen niet 
voor. Een uitschieter naar boven past daarom beter bij het lognormale karakter van de anisotropie dan bij de oriëntatie van de druk ellipsoïde. 
 

3/4 1217-0051-000.M19 18-02-2019 Plan van aanpak fase 4 
anisotropie onderzoek 

Plan van aanpak fase 4 anisotropie onderzoek. 

3 1217-0051-000.M20 V1.0 
21-02-2020 

Analyse uitbijters AMPT 
resultaten in 
anisotropieonderzoek 

Analyse naar uitbijters in de bovenste Wadzand 1 laag. De anisotropiewaarden in dit pakket laten een lognormale verdeling zien. Uitbijters zijn 
gedefinieerd als waarden met en kans op over-/onderschrijding van 5%. Van de 25 AMPT testen zijn 2 testen aangemerkt als een uitbijter naar boven en 
2 als uitbijter naar onder. De gemiddelde anisotropiewaarde zonder uitschieters naar boven reduceert van 7,7 naar 6,9 [-]. Een waarde van 6,9 sluit zeer 
goed aan bij de gemiddelde anisotropiewaarden zoals bepaald o.b.v. van de onvolkomen pompproef (zie o.a. 1217-0051-000.M15). 
 
Het anisotropieonderzoek heeft voor Wadzand 1 geen zeer afwijkende anisotropiefactoren opgeleverd. Alle waarden liggen binnen of bijna binnen de 
grenzen van uitbijters. 
 
In de memo worden aanbevelingen gedaan m.b.t. de omgang van uitbijters: kwaliteitscontrole (verstoorde AMPT proeven buiten beschouwing laten  bv. 
wanneer er duidelijk een stoorlaag tussen injectiepunt en druksensor zit), conservatisme in bepaling rekenwaarde voor dijkveiligheid (uitbijters 
conservatief niet meenemen in bepaling rekenwaarde, dit sluit ook aan bij het methodiek voor het afleiden van een rekenwaarde zoals opgesteld door 
Deltares (11202960-002-BGS-0015) en aanpak afstemmen op vraagstuk (bv. bij vragen anders dan piping bij dijken). 
 

4 11202960-002-BGS-
0021_v1.0 (Deltares) 

V1.0 
3-11-2020 

Factsheet Anisotropie Deze factsheet geeft een samenvatting van de memo Methodiek afleiden rekenwaarden anisotropiefactor Spui (11202960-002-BGS-0015 ). Er wordt een 
kort stappenplan gegeven om op basis van HPT-AMT metingen een rekenwaarde voor de anisotropiefactor af te leiden. 

4 11202960-002-BGS-
0020_v1.0 (Deltares) 

V1.0 
3-11-2020 

Anisotropieonderzoek in 
gebieden met andere 
afzettingen 

Fugro beheert een database met daarin alle MPT en AMPT metingen die zijn uitgevoerd. De database bestaat uit honderden metingen, verspreid over 
het land en in verschillende type afzettingen. Het memo beschrijft een eerste analyse van deze database en bevat daarnaast een actualisatie van het 
verwachtingsbereik van de anisotropiefactor voor verschillende typen afzetting. 
 
De database laat zien dat de spreiding in en de mediaan (30-40 m/dag) van de Kh-metingen voor alle rivierafzettingen erg vergelijkbaar is. De mediane 
Kh voor getijdenafzettingen is veel lager (4 m/dag). Andere typen afzettingen zijn nog minder beproefd. Er is verder een duidelijke ruimtelijke trend 
waarneembaar in de Kh-metingen: de waardes nemen toe richting het oosten. Hoewel de mediane Kh-waarden dus vergelijkbaar zijn voor de 
rivierafzettingen, geldt dit niet voor de mediane anisotropiefactor: voor jongere rivierafzettingen (Formatie van Echteld) ligt deze rond 9, voor oudere 
afzettingen rond 3-4. Getijdenafzettingen hebben een mediane anisotropiefactor van 10-11. Zowel de getijdenafzettingen als de Formatie van Echteld 
hebben een bimodale verdeling, dat wil zeggen dat ze twee pieken in de anisotropiefactor hebben. Dit duidt waarschijnlijk op twee typen afzettingsmilieus 
die beproefd zijn. Voor de Formatie van Echteld zou dit kunnen gaan om beddingafzettingen (relatief lage anisotropiefactor) en oeverafzettingen (relatief 
hoge anisotropiefactor). Voor de getijdenafzettingen om geulafzettingen (relatief lage anisotropiefactor) en plaatafzettingen (relatief hoge 
anisotropiefactor). 

5 1217-0051-005.R01 V1.0 
11-03-2020 

Toets op Maat piping traject 20-
3: Spui-West 

De optimalisatie door het meenemen van anisotropie in de pipinganalyses voor het dijktraject langs het Spui is gedurende het project in updates van de 
businesscase bijgehouden. Het meest voor de hand liggend is om het resultaat van de beoordeling van 20-3 te vergelijken met het resultaat van een 
beoordeling van het traject met anisotropie. Dit is in de Toets op Maat op twee manieren gedaan. In de eerste plaats is de anisotropie verwerkt in een 
bulkdoorlatendheid (D-Geo Flow) die vervolgens in de methode van het WBI is verwerkt. Voor de tweede methode is met D-Geo Flow een kritiek verval 
berekend waarmee ook volgens WBI een beoordeling uitgewerkt. In de businesscase is een kostenindicatie gemaakt op basis van de kwelweglengte. 
Met de faalkans uit de beoordeling is een veiligheidsfactor en kwelweglengte tekort berekend. Het blijkt dat de kosten van de maatregelen af kunnen 
nemen met maximaal 100%. Een veilige inschatting levert een reductie van 50%, 2M Euro ten opzichte van een beoordeling zonder anisotropie. Deze 
optimalisatie sluit aan bij de eerder opgestelde businesscases. 
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Anisotropie 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. Met behulp van 
HPT-AMPT metingen kan deze factor bepaald worden. In deze factsheet wordt een 
methodiek besproken om op basis van geologie en metingen rekenwaarden van 
anisotropiefactoren af te leiden ten behoeve van pipinganalyses.  
 
Voor het bepalen van een rekenwaarde van A is het van belang inzicht te hebben in de 
variaties in bulkanisotropie, zowel van de onzekerheid als de correlatielengte.  Deze 
dienen voor de te beschouwen locatie/afzetting eerst goed in beeld te worden gebracht. 
Voor verschillende gebieden is dit gedaan, het algemene beeld is dat de metingen veel 
spreiding laten zien binnen vergelijkbare typen afzettingen en dat correlatie-afstanden 
klein zijn (10-20 m). Onderstaand wordt een stappenplan gegeven om A op basis van 
HPT-AMPT metingen te bepalen. Deze is opgesteld voor traject 20-3 (Deltares memo 
11202960-002-BGS-0015_v0.1), maar is ook toepasbaar op afzettingen met 
vergelijkbare eigenschappen 
 

1. A-priori inschatting van anisotropiefactor in doorlatendheid van relevante 
zandlagen in het gebied (zie ook memo ‘Anisotropieonderzoek in gebieden met 

andere afzettingen)’. 
2. Goed schematiseren: is het zandpakket onder te verdelen in verschillende 

geologische eenheden en modellagen? 
3. Metingen doen naar anisotropie in de relevante, bovenste lagen van de afzetting. 

Dit zal afhankelijk van de situatie meestal de bovenste 5 à 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 één 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. 
 
 
 

𝐴𝑔𝑒𝑚,𝑘𝑎𝑟 = 𝑒{(𝑙𝑛𝐴)𝑔𝑒𝑚−𝑡𝑁−1
0.95 ⋅𝑠𝑙𝑛𝐴⋅√(Γ2+1/𝑁)}  
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met 𝐴𝑔𝑒𝑚,𝑘𝑎𝑟 de karakteristieke waarde van het gemiddelde van A, (𝑙𝑛𝐴)𝑔𝑒𝑚 en 
𝑠𝑙𝑛𝐴 respectievelijk het rekenkundige gemiddelde en de standaardafwijking van de 
logaritmen van de metingen van A zonder outliers, 𝑡𝑁−1

0.95 de student-t waarde voor 
95% overschrijdingskans, N het aantal metingen en SA de standaardafwijking van 
de gemeten waarden van A. Parameter Γ2 bepaalt de mate van lokale 
uitmiddeling die in rekening mag worden gebracht in een regionale dataset. In 
Rijkswaterstaat (2012) wordt een waarde Γ2 = 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 Γ2 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 (Γ2 = 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. 

 
De belangrijkste aanbevelingen bij de afleiding van een rekenwaarde van  A zijn 
(Deltares memo 11202960-002-BGS-0015_v0.1):  

• vanwege de betekenis 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 analyse voor het Spui-project was gericht op getijdenzandafzettingen maar het 
is van belang om het afleiden van A ook andere afzettingen te beschouwen; 

• 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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