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Indiener voorbeeld 
Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en adviesbureau DIJK53. 
 
Type voorbeeld 
Informatie over de kleibekleding is essentieel voor de beoordeling van de bekleding voor de toetssporen 
Grasbekleding erosie buitentalud en kruin binnentalud (GEBU en GEKB) en Grasbekleding afschuiven 
buitentalud en binnentalud (GABU en GABI). Dit voorbeeld laat zien dat door het combineren van beschikbare 
gegevens (ontwerptekeningen, geotechnisch onderzoek, rapport toetsing) een goed beeld ontstaat van de 
kleibekleding als eerste stap in een strategie voor gegevensverzameling. Het voorbeeld omschrijft de 
benodigde informatie over de kleibekleding en de bruikbaarheid van beschikbare informatie. Daarnaast geeft 
het voorbeeld aan of nader onderzoek nodig is en welke rol indicatieve berekeningen daarin kunnen spelen. 
Ook zijn de dilemma’s bij de inventarisatie toegelicht. Het voorbeeld gaat niet in de op de overige parameters 
voor de beoordeling van de bekleding. 
 
Status voorbeeld 
Definitief 1.0, 31 mei 2018. Opstellers: Barry Ros en Derk-Jan Sluiter. Review door: WRIJ (Gert de Jonge) en 
WVL (Robert Slomp).  
 
Casebeschrijving 
Deze case omschrijft het verzamelen en gebruik van beschikbare gegevens over de dikte van de kleilaag voor 
de toetssporen Grasbekleding erosie buitentalud  en kruin binnentalud (GEBU en GEKB) en Grasbekleding 
afschuiven buitentalud en binnentalud (GABU en GABI). De case is uitgewerkt voor een dijkvak in normtraject 
47-1 (signaleringswaarde: 1/3.000; ondergrens 1/1.000) in het Bovenrivierengebied (IJssel). Het betreft een 
IJsseldijk in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) nabij Arnhem. De ligging van het dijkvak is 
weergegeven in Figuur  1. De keringen in het bovenrivierengebied zijn over het algemeen zandijken beschermd 
tegen erosie door een aangebrachte kleilaag. 
 
Dit voorbeeld omschrijft ten eerste de benodigde informatie over de kleibekleding en de toepassing in 
beoordeling. Daarna wordt ingegaan op de bepaling van de dikte en aanwezigheid van de kleilaag en het 
bepalen en verzamelen van informatie over de specifieke eigenschappen van de kleilaag. Tot slot zijn de 
dilemma’s en aanbevelingen omschreven.  
 

 
Figuur  1. Locatie beoordeeld vak en profiel 
 
Benodigde informatie kleibekleding en toepassing in de beoordeling van de grasbekleding 
De erosiebestendigheid van de grasbekleding wordt bepaald door de graszode en de onderliggende kleilaag. 
Ook spelen de eigenschappen van de kleilaag een belangrijke rol bij het mogelijk afschuiven van de bekleding. 
De juiste informatie over de kleilaag is dus van belang voor de beoordeling van de grasbekleding en wordt in 
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verschillende stappen van het beoordelingsproces voor de faalmechanismen GEKB, GEBU, GABI en GABU 
toegepast (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Voor het overzicht en om een beeld te krijgen van de 
gewenste nauwkeurigheid en benodigde parameters, is in deze paragraaf de toepassing van informatie over de 
kleibekleding kort toegelicht en samengevat  
 
GEKB 
Voor Grasbekleding erosie kruin binnentalud (GEKB) wordt de kleilaagdikte gebruikt in de 
toepassingsvoorwaarde van de gedetailleerde beoordeling. De kleikwaliteit en sterkte wordt verder niet 
meegewogen in de berekeningen. Er is dus geen aanvullende informatie over de kleilaag benodigd. 
 
GEBU 
Voor Grasbekleding erosie buitentalud (GEBU) wordt de dikte van de kleilaag gebruikt bij de gedetailleerde 
beoordeling van de grasbekleding in de golfklapzone en de golfoploopzone.  Voor de golfklap berekeningen 
wordt de kleilaagdikte tot en met 0,5m beschouwd en meewogen in de berekening van de sterkte. Dikkere 
kleilagen leveren geen extra sterkte in het model (toets op maat). Naast de dikte van de kleilaag is het 
zandgehalte van de klei van invloed op de sterkte en een invoerwaarde. Voor de oploopzone wordt alleen de 
erosie van de graszode bepaald. De dikte en sterkte van de kleilaag in de oploopzone kan dus niet worden 
meegewogen. Bij de rekenwaarden wordt wel uitgegaan van een substraat van klei. Aan het zandgehalte van 
de klei worden geen eisen gesteld. De aanwezigheid van een kleibekleding is dus wel van belang.  
 
GABU en GABI 
Voor de beoordeling van de faalmechanismen gras afschuiven binnentalud en gras afschuiven buitentalud 
(GABU en GABI) worden diverse eigenschappen van de kleilaag toegepast. Voor het spoor GABU wordt de dikte 
van de kleilaag gebruikt in de eenvoudige toets. Voor GABI wordt de kleikwaliteit  gebruikt in de eenvoudige 
toets indien er sprake is van een overslagdebiet (groter dan 0,1 l/s/m bij de norm). Voor GABU en GABI is 
aanvullende informatie nodig voor de gedetailleerde toetsen. De relatieve dichtheid van de kleilaag is voor 
beide sporen nodig voor de bepaling van het gewicht van de kleilaag. Daarnaast is voor de gedetailleerde toets 
GABI specifieke informatie nodig over de doorlatendheid en wrijvingseigenschappen. Deze parameters worden 
met laboratoriumproeven en veldproeven bepaald. 
 

Faalmechanisme / 
beoordelingsspoor 

Benodigde informatie 
over de kleibekleding  

Toepassing  

Gras Erosie Kruin en 
Binnentalud (GEKB) 

Kleilaagdikte binnentalud  Toetsen aan toepassingsvoorwaarde gedetailleerde 
toets (kleilaagdikte binnentalud >= 40cm) 

Gras Erosie Buitentalud 
(GEBU) 

Aanwezigheid 
kleibekleding buitentalud 

Golfoploop. Toetsen aan toepassingsvoorwaarde 
gedetailleerde toets (substraat van gras op klei). 

 Kleilaagdikte buitentalud Golfklap. Invoer gedetailleerde toets (BM Gras).   
Zandgehalte kleilaag Golfklap. Invoer gedetailleerde toets (BM Gras).   

Grasbekleding 
afschuiven binnentalud 
(GABI) 

Aanwezigheid 
kleibekleding binnentalud 

o Invoer eenvoudige toets  
o Bepalen dijktype voor keuze formule 

gedetailleerde toets (onderscheid kleidijken, 
zanddijken met kleibekleding, zanddijk) 

Kleikwaliteit  kleidijk 
 

Invoer eenvoudige toets. Onderscheid ‘stevig’, 
‘schraal’, ‘overig’. Voldoet indien ‘stevige klei’ en talud 
1:3 of flauwer. 

Kleilaagdikte binnentalud Invoer gedetailleerde toets  
Soortelijke massa 
verzadigde kleilaag 

Invoer gedetailleerde toets 

Doorlatendheid 
kleibekleding 

Invoer gedetailleerde toets (t.b.v. 
grondwaterstromingsberekening) 

Wrijvingseigenschappen 
klei en zand  

Invoer gedetailleerde toets (cohesie en de hoek van 
inwendige wrijving) 

Aanwezigheid 
kleibekleding buitentalud  

Toetsen aan toepassingsvoorwaarde eenvoudige toets 
(zanddijk met kleibekleding) 
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Grasbekleding 
afschuiven buitentalud 
(GABU) 

Kleilaagdikte buitentalud  o Invoer eenvoudige toets. Voldoet indien 
kleilaagdikte groter > golfhoogte (Hm0). 

o Invoer gedetailleerde toets 
Soortelijke massa 
verzadigde kleilaag 

Invoer gedetailleerde toets 

GEKB, GEBU, GABI, 
GABU 

Analyse van significante 
(ruimtelijke) verandering 
in de kleilaagdikte en 
kleikwaliteit 

Vakindeling maken 

Tabel 1 Meervoudige  toepassing van de parameter ‘kleibekleding’’  in het beoordelingsproces 
 
Bepaling dikte kleilaag 
De aanwezigheid en de dikte van de kleilaag zijn dus belangrijke parameters voor de beoordeling van de 
(gras)bekleding. De inspanning van grondonderzoek is aanzienlijk en voor dit voorbeeld is daarom 
achtereenvolgens onderzocht in hoeverre beheerderskennis, archiefgegevens en ontwerptekeningen en 
geotechnisch onderzoek bruikbaar zijn om vervolgens te concluderen of (nader) grondonderzoek nodig is. 
Alvorens hier op in te gaan, is in de paragraaf samengevat wat de schematiseringshandleiding hierover 
vermeldt. 
 
Definitie en aanbevelingen schematiseringshandleiding 
In de Schematiseringshandleiding grasbekleding is de dikte van de kleilaag nader gedefinieerd. De dikte wordt 
gerekend loodrecht op het talud en is de afstand tussen het maaiveld en de onderkant van de kleilaag, dus 
inclusief de toplaag. Aandachtspunt is dat boringen vaak verticaal worden gemaakt. De laagdikte uit de boring 
moet in dat geval met de cosinus van de taludhelling worden vermenigvuldigd om de benodigde laagdikte in 
het stabiliteitsmodel te krijgen.  
 
Verder is in de Schematiseringshandleiding grasbekleding opgenomen dat de kleilaagdikte beschikbaar kan zijn 
uit revisie of ‘as built’-tekeningen of metingen die uitgevoerd zijn tijdens de aanleg van de bekleding. Als de 
kleilaagdikte niet bekend is, zal deze met boringen bepaald moeten worden: “Gedacht kan worden aan om de 
honderd meter op 2 niveaus op het talud, halverwege en onderaan het talud, ervan uitgaande dat ook 
onderaan het talud een grasbekleding aanwezig is” (p. 37).  
 
Beheerderskennis 
In het algemeen is bij de beheerder bekend of een kleibekleding aanwezig is. Voor het vak in dit voorbeeld is bij 
de beheerder bekend dat het een zanddijk betreft met een aangebrachte kleilaag. Informatie over de dikte van 
de kleilaag is niet direct beschikbaar. Hiervoor is nader onderzoek uitgevoerd.   
 
Archiefgegevens en ontwerptekeningen 
Vanuit het archief van WRIJ zijn voor het betreffende dijkvak de ontwerptekeningen uit 1968 beschikbaar en 
geanalyseerd (Figuur 2). Hieruit blijkt dat de dijk in het gehele vak een uniform ontwerp heeft met een 
zandkern en een kleilaagdikte op het binnentalud van 0,4 m en op het buitentalud van 1,0 m. De 
ontwerptekeningen zijn geverifieerd en binnen het vak is geen variatie in de ontwerpprofielen. Er zijn geen 
revisietekeningen (of ‘as built’-tekeningen) beschikbaar, ook is de kwaliteit van de opgebrachte klei onbekend. 
Een vraag is dus of daadwerkelijk deze kleilaagdiktes zijn aangelegd. Hiervoor is voor dit voorbeeld het 
beschikbare geotechnische onderzoek geanalyseerd. 
 
 

 
Figuur 2 Aanlegtekeningen dijkverzwaring Schaapdijk  (1968), archief Waterschap Rijn en IJssel. 
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Geotechnisch onderzoek 
Hoewel geotechnisch onderzoek niet primair gericht is op het verzamelen van informatie over de kleibekleding, 
levert dit mogelijk wel bruikbare inzichten op. Het Geotechnische Onderzoek dijkring 47 (2001) is 
geraadpleegd. Dit onderzoek is uitgevoerd t.b.v. de tweede toetsing van dijkring 47. Er is binnen het vak een 
aantal bruikbare (hand)boringen aangetroffen op het buitentalud en de kruin met een onderlinge afstand van 
circa 150 m (Tabel 2). Uit de tabel blijkt dat op het buitentalud voor alle boorlocaties een kleilaag van minimaal 
1 meter is aangetroffen (er is niet dieper geboord). Op de kruin is een kleilaag van 40cm tot ruim 1 meter 
aangetroffen. Het grondonderzoek geeft verder geen informatie over de kleilaagdikte op het binnentalud.  
 

Boorlocatie Dikte kleilaag 
Y10C:   kruin 40cm 
Y12TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 
Y14TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 
Y14C:   kruin 1m klei  
Y16TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 
Y17TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 
Y20TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 
Y20C:   kruin > 1m klei  
Y22TA: Buitentalud 1m klei (niet dieper geboord) 

Tabel 2: bruikbare handboringen binnen het vak uit het geotechnisch onderzoek (2001) 
 

 
Figuur 3 Handboringen Y12TA (buitentalud), geotechnisch onderzoek 2001.  
 
Veldonderzoek en aanvullende handboringen 
Voor dit voorbeeld en als onderdeel van de ketentest van de WBI software is op een beperkt aantal locaties 
aanvullende handboringen uitgevoerd (2 raaien) in het voorjaar van 2017. Dit is gedaan om een actueel beeld 
te krijgen van de kleilaagdikte op het binnen- en buitentalud. Op alle locaties is op het binnentalud ruim 40cm 
klei en het buitentalud ruim 100cm klei aangetroffen. Let wel: het gaat hier om de bepaling van de dikte van de 
kleilaag en het verkrijgen van een indruk. Geadviseerd wordt om de classificatie (de constatering of er sprake is 
van klei), uit te laten voeren door een daartoe gecertificeerd bureau. 
 
Conclusie bepalen kleilaagdikte 
Door het combineren van de beschikbare gegevens (ontwerptekeningen, geotechnisch onderzoek, rapport 
toetsing) aangevuld met beperkt veldonderzoek (steekproef) is een goed beeld verkregen van de kleilaagdikte. 
Er wordt daarom uitgegaan van kleilaagdikte op het buitentalud 1 m en op de kruin van 0,4 m. De kleilaag 
binnen het vak is op grond van de ontwerptekeningen en boringen uniform verondersteld. Met de beschikbare 
informatie kan de gedetailleerde beoordeling voor GEKB worden uitgevoerd. Nader grondonderzoek is niet 
nodig. 
 
Bepalen en verzamelen informatie over de eigenschappen van de kleilaag 
Zoals weergegeven in Tabel 1 is er voor de voor de beoordeling van de grasbeklding naast de kleilaagdikte ook 
specifieke informatie nodig over eigenschappen en kwaliteit van de kleilaag. Het inventarieseren en bepalen 
van deze waarden is hieronder toegelicht. 
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Zandgehalte kleilaag (invoer GEBU) 
Op grond van de handboringen (Geotechnisch onderzoek, 2001; Tweede toetsing dijkring 47) is middels een 
veldinschatting het zandgehalte van de kleilaag op 30% ingeschat. Deze waarde komt overeen met het 
algemene beeld tijdens het uitgevoerde veldonderzoek (2017). 
Met de bechikbare informatie kan de gedetailleerde beoordeling voor GEBU uitgevoerd worden. Er is geen 
aanvullend onderzoek nodig, omdat een zandgehalte tot 70% nauwelijks negatieve invloed heeft op de 
faalfractie.  
In het geval het zandgehalte dichter bij de 70% geschat zou worden en / of de onzekerheid over het 
zandgehalte groot zou zijn, zou een goede strategie zijn om als volgende stap een indicatieve berekening in BM 
gras uit te voeren  met een hoog zandgehalte (>70%) als indicator voor nut een noodzaak voor aanvullend 
onderzoek. Wanneer uit de indicatieve berekening zou blijken dat de faalfractie > 1 is, nader onderzoek naar 
het zandgehalte nodig. 
 
Kwaliteit kleibekleding en overige parameters (GABI en GABU) 
Voor GABU is voor de eenvoudige toets alleen de dikte van de kleilaag nodig. Indien de kleilaagdikte groter is 
dan de golfhoogte (Hm0) is de faalkans verwaarloosbaar klein. Voor dit voorbeeld is met Ringtoets de 
golfhoogte (Hm0) bij de norm (signaleringsnorm) bepaald op 0,54m. De kleilaagdikte van 1 m is dus groter dan 
de golfhoogte en de faalkans voor dit vak is verwaarloosbaar klein. In dit specifieke voorbeeld is de 
gedetailleerde beoordeling niet nodig en er hoeft dus geen aanvullend grondonderzoek te worden uitgevoerd.  
Wanneer de golfhoogte dicht in de buurt komt van de kleilaagdikte, of de kleilaagdikte onbekend is, wordt 
geadviseerd de dikte (nader) te bepalen. De dichtheid van het onderzoek is afhankelijk van de al bekende 
gegevens, zoals ontwerp- of revisietekeningen. Wanneer er geen gegevens bekend zijn, wordt geadviseerd de 
eerder genoemde dichtheid uit het Schematiseringshandleiding grasbekleding (p. 37) aan te houden. 
 
Voor GABI bestaat de eenvoudige toets uit een aantal stappen. Ten eerste moet er een uitspraak gedaan 
worden of er overslag plaatsvindt. Uit de overslagberekeningen bij de norm (Riskeer) blijkt dat het 
overslagdebiet 0 l/s/m1 is. Op grond van de eenvoudige toets kan daarom al gesteld worden dat de faalkans 
verwaarloosbaar klein is. Er is in dit specifieke voorbeeld geen aanvullend grond- en labonderzoek nodig naar 
de kleikwaliteit (invoer stap 2 eenvoudige toets) en voor de gedetailleerde toetst (o.a. soortelijke massa, 
wrijvingseigenschappen en de doorlatendheid).  
 
Conclusies en aanbevelingen inventarisatie informatie kleibekleding 
Informatie over de kleibekleding is essentieel voor de beoordeling van de bekleding. Dit voorbeeld laat zien dat 
door het combineren van beschikbare gegevens (ontwerptekeningen, geotechnisch onderzoek, rapport 
toetsing en een steekproef) een goed beeld verkregen kan worden van de kleibekleding. Uitgebreid 
grondonderzoek is zeker niet altijd nodig om tot een onderbouwd oordeel te komen. Wanneer er sprake is van 
grote onzekerheid, of parameterwaarde (grenswaarde) die leidt tot net goed of net ‘afkeuren’, is het een 
zinvolle strategie om als tussenstap indicatieve berekeningen te maken met resp. conservatieve waarden of de 
grenswaarden. Wanneer het resultaat ‘onvoldoende’ is, is dat aanleiding tot vervolgonderzoek. Een aantal 
conclusies en praktische aanbevelingen is hieronder samengevat. 
 
Iteratieve aanpak grondonderzoek  
De inspanning van grondonderzoek is aanzienlijk, dus het ligt misschien voor de hand om in een keer alle 
benodigde parameters te verzamelen en dit te combineren met grondonderzoek voor de andere toetssporen. 
Uit dit voorbeeld blijkt echter dat specifieke parameters zoals de kleikwaliteit, de soortelijke massa, 
wrijvingseigenschappen en de doorlatendheid niet altijd nodig zijn om tot een oordeel te komen. De 
eenvoudige toets (GABI en GABU) leidde immers al tot een oordeel. Het steken van monsterbussen met klei, 
laboratoriumonderzoek () en het bepalen van de doorlatendheid in het veld is in dit geval dus ook niet 
noodzakelijk.  
 
Een aanbeveling is om voor het grondonderzoek een iteratieve aanpak te kiezen en van grof naar fijn te 
werken. In de eerste stap kan worden volstaan met informatie over de kleilaagdikte (binnen- en buitentalud) 
en een inschatting van zandgehalte van het buitentalud1. Voor dit voorbeeld was deze informatie beschikbaar. 
Met deze informatie kan voor GEKB en GEBU de gedetailleerde toets worden uitgevoerd. Voor GABI en GABU 

                                                      
1 Uit gevoeligheidsanalyses blijkt dat het zandgehalte in dit voorbeeld geringe invloed heeft op de erosiebestendigheid, tenzij dit 
percentage groter is dan 70%. Om deze reden volstaat de nauwkeurigheid van de beschikbare veldinschatting.  
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leidt de eenvoudige toets in dit voorbeeld tot een verwaarloosbare faalkans en is aanvullend grondonderzoek 
niet nodig.  
 
Een praktische strategie is om, na inventarisatie en beoordeling van de beschikbare gegevens (zoals in dit 
voorbeeld geschetst), een selectie van toetssporen te doorlopen waarvoor naar verwachting beperkt 
grondonderzoek nodig is (waaronder de beoordeling van de bekleding). Voor GABU en GABU kan in eerste 
instantie met een aantal (veilige) standaardwaarden worden gerekend. Er ontstaat vervolgens meer 
duidelijkheid over de benodigde aanvullende grondonderzoeken en dit kan vervolgens in een keer worden 
meegenomen met geotechnisch grondonderzoek. Uiteraard blijft het maatwerk en is de aanpak afhankelijk van 
verschillende factoren.  
 
Benutten van archiefonderzoek en ontwerptekeningen  
Ontwerptekeningen of revisietekeningen van de waterkering zijn zeer waardevol en voor diverse toetssporen 
bruikbaar. Archiefonderzoek is daarom een must voorafgaand aan iedere beoordeling. In dit voorbeeld is ook 
informatie uit de eerdere toetsing geraadpleegd (kleilaagdikte en zandgehalte kleibekleding). Door relatief 
eenvoudige verificatie met beschikbaar grondonderzoek en eventueel aangevuld met eenvoudige 
steekproeven in het veld kan de noodzaak voor aanvullend onderzoek sterk gereduceerd worden.  
 
Bepalen kleilaagdikte en zandgehalte buitentalud standaard meenemen in toekomstig grondonderzoek 
De benodigde informatie over kleilaagdikte op de taluds is veelal niet (volledig) beschikbaar. Dit wordt namelijk 
niet standaard meegenomen in geotechnisch grondonderzoek. In dit voorbeeld bleek dat er wel handboringen 
zijn uitgevoerd op het buitentalud en de kruin, maar niet op het binnentalud. Aanbevolen wordt om dit in de 
toekomst wel direct mee te nemen met de uitvoering van geotechnisch onderzoek. Deze informatie is voor 
diverse toetssporen noodzakelijk.  
 
Het zandgehalte op het buitentalud is een parameter die veelal niet beschikbaar is. Tot 2017 werden voor de 
erosiebestendigheid van de kleilaag vaak de parameters volgens het Technisch Rapport Klei voor Dijken (1996) 
gebruikt. Het bepalen van het zandgehalte wordt (nog) niet standaard meegenomen in geotechnisch 
grondonderzoek. Aanbevolen wordt om dit in de toekomst wel direct mee te nemen. Deze informatie is 
namelijk noodzakelijk voor de gedetailleerde beoordeling van het buitentalud (GEBU). Het zandgehalte kan met 
een eenvoudige handboring en veldinschatting worden bepaald1. Ook hierbij geldt de iteratieve aanpak, zoals 
hierboven beschreven. In dit voorbeeld was overigens wel informatie over het zandgehalte beschikbaar 
(Tweede toetsing dijkring 47, 2001).  
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