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Samenvatting
Het voorliggende rapport is het eindrapport van de eerste haalbaarheidsstudie voor de
grofzandbarrière als pipingmaatregel. Het project is toegespitst op de pilot-locatie Gameren.
De haalbaarheid van deze techniek wordt door Deltares op drie verschillende schalen
onderzocht. Onderzoeksdoel is het bepalen van de sterkte van de barrière (de weerstand van
de barrière tegen het doorgroeien van een pipe) en het vaststellen van een sterktecriterium
waarmee de stabiliteit van een met een GZB versterkte dijk met numerieke
grondwaterstromingsmodellen kan worden berekend. Gestart is met kleine-schaalproeven en
numerieke berekeningen om het principe van het GZB en het hierdoor beïnvloede pipingproces
kwalitatief beter te kunnen begrijpen en om de sterkte van verschillende samenstellingen van
het barrièremateriaal te onderzoeken. Uit deze proeven bleek dat een criterium voor schade
(eerste pipegroei in de barrière) niet tot voldoende sterkte leidde. In de volgende fase met
medium-schaalproeven, die werd uitgevoerd om effecten van een grotere modelschaal en een
grotere barrièredikte en -lengte te kunnen bepalen, werd daarom gefocust op het groeien van
een pipe in de barrière. Met behulp van 2D numerieke simulaties is een voorlopig erosie-
criterium vastgesteld voor twee barrièrematerialen. In de Deltagoot van Deltares zijn twee
grootschalige proeven uitgevoerd (15 m kwelweglengte, 30 cm barrièrebreedte) om piping op
grote schaal te kunnen bestuderen en om een brug naar de praktijk te leggen. In de Deltagoot
zijn de tests onder meer realistische omstandigheden uitgevoerd en werd een echte deklaag
van klei toegepast (in de labproeven was de deklaag vervangen door een doorzichtige
kunststofplaat om zo het proces visueel te kunnen volgen). In de eerste proef kon de barrière
niet tot doorbraak worden gebracht. Om toch een doorbraak van de GZB te kunnen bereiken
werd in de tweede Deltagootproef expres een zwakkere combinatie van barrièremateriaal en
positie van de GZB t.o.v. dijkteen toegepast dan het materiaal en de positie die uiteindelijk bij
het ontwerp voor de dijkversterking in Gameren zouden worden gehanteerd. Analyse van deze
proef toonde aan dat het afgeleide criterium uit de medium-schaalproeven plausibel was. Op
basis van de resultaten tot nu toe is de verwachting dat de GZB voor Gameren een geschikte
techniek is.
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In het tweede haalbaarheidsonderzoek zijn meer medium-schaalexperimenten uitgevoerd om
het criterium nauwkeuriger te bepalen voor verschillende barrière-materialen, breedtes en
dieptes. Ook is gekeken naar de invloed van een inkassing. Bevindingen uit dit tweede
haalbaarheidsonderzoek zijn in deze rapportage niet meegenomen.
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1 Introductie

De huidige beoordelingsmethoden voor piping resulteren op veel trajecten tot grote
veiligheidstekorten. Binnen dijkring 38 is onder andere een traject van 0,3 km bij het dorp
Gameren in de Bommelerwaard afgekeurd. De afgekeurde vakken liggen ter hoogte van
dijkpaal RW137 (0,2 km) en dijkpaal RW143 (0,1 km). Het gehele traject van 0,3 km is in de
derde toetsronde afgekeurd op het faalmechanisme piping en zal op korte termijn versterkt
moeten worden. Dit is echter niet het enige traject dat voor piping versterkt zal moeten worden.
Indicatieve studies laten zien dat ongeveer de helft van de dijken die onder het beheer van
Waterschap Rivierenland vallen geen gunstig toetsoordeel zal krijgen op basis van de huidige
beoordelingsmethodiek.

Traditionele versterkingsmethoden, zoals het aanleggen van een berm om de kwelweglengte
te vergroten, worden door de lange benodigde kwelweglengtes en aanwezige (en vaak dichte)
bebouwing steeds minder aantrekkelijk. Er zijn verschillende alternatieve en innovatieve
methoden, die minder ruimtebeslag vragen. Een nieuwe alternatieve methode is de
grofzandbarrière. Deze methode behelst het vullen van een sleuf met grof zand in het bovenste
gedeelte van een pipinggevoelige zandlaag, waarna deze sleuf afgedekt wordt met klei.

Waterschap Rivierenland heeft de wens om de grofzandbarrière bij de Gameren als
innovatieve maatregel toe te passen. Hoewel proeven in het laboratorium en op de IJkdijk de
kansrijkheid van deze methode aangaven, was het nodig een haalbaarheidsstudie uit te voeren
om aan te tonen dat deze maatregel voldoende veiligheid biedt, zowel voor de pilot-locatie als
meer generiek voor vergelijkbare andere locaties. Het voorliggende rapport vat de resultaten
van het eerste haalbaarheidsonderzoek samen.

Tijdens het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat enkele aspecten meer
aandacht behoeven dan vooraf gedacht. Om deze vragen te beantwoorden is een vervolg
gegeven op het eerste haalbaarheidsonderzoek (haalbaarheidsonderzoek 2). Het onderzoek
voor dit vervolg is op het moment van schrijven van dit eindrapport nog in volle gang, waardoor
de resultaten nog niet meegenomen zijn in dit eindrapport. Waar het nieuwe onderzoek de
conclusies van het voorliggende rapport mogelijk kan beïnvloeden is dit aangegeven in de
tekst.

1.1 Wat is een grofzandbarrière?
Om toe te lichten hoe de haalbaarheidsstudie ingestoken is, is het nodig enige kennis te hebben
over piping en de werking van de grofzandbarrière.

Bij het faalmechanisme piping kunnen tijdens een hoogwater ten gevolge van
grondwaterstroming zandkorrels worden meegenomen vanuit een watervoerende laag onder
het afsluitende slappe lagenpakket. Er ontstaat dan een holle ruimte in de ondergrond, die
overgaat in een pipe. Bij voldoende waterstandsverschil kan de pipe geleidelijk groeien in de
richting van het buitenwater. Na kortsluiten met het buitenwater kan bezwijken van de dijk
optreden.
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Figuur 1.1 Faalmechanisme piping gehinderd door een grofzandbarrière

De essentie van het pipingproces is dat zandkorrels aan de bovenkant van een zandlaag
worden meegevoerd door grondwaterstroming. Door aan de polderzijde van de dijk een
grofzandbarrière aan te leggen, waarbij het aanwezige zand vervangen wordt door grover
zand, wordt dit proces op twee manieren bemoeilijkt, waardoor een veel groter
waterstandsverschil kan worden gekeerd voordat piping optreedt. De eerste is dat het
barrièremateriaal een grotere weerstand tegen erosie heeft, de tweede reden is dat de
belasting op de korrels in de barrière relatief klein is, ten gevolge van de relatief hoge
doorlatendheid van het barrière materiaal ten opzichte van het omringende materiaal. Daardoor
is een situatie met achtergrondzand en barrière sterker dan een (fictieve) ondergrond die alleen
uit barrièremateriaal zou bestaan.

Het ontstaan van zandmeevoerende wellen wordt met een grofzandbarrière niet tegengegaan,
maar de grofzandbarrière voorkomt dat de pipes onder de dijk doorgroeien en de waterkering
ondergraven. Er kan dan met een rekenkundig te kleine kwelweglengte toch voldoende
veiligheid worden gecreëerd.

De voorgestelde methode heeft als voordeel dat er met een natuurlijk materiaal meer
weerstand tegen piping kan worden gecreëerd. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan deze
methode. In tegenstelling tot een verticaal zanddicht geotextiel (VZG) kan een pipe bij
voldoende grote waterstroming in de barrière groeien. Bij verdere vergroting van de
waterstroming kan de barrière zelfs doorbreken. In de haalbaarheidsstudie is onderzocht bij
welk verval dit gebeurt.

De grofzandbarrière is niet hetzelfde als een filter: bij een filter wordt aan het maaiveld
gecontroleerd water afgelaten. Een grofzandbarrière is afgedekt met een kleilaag en is dus niet
zichtbaar aan het maaiveld. Zonder afdeklaag zou een grofzandbarrière als filter fungeren,
waarbij het ontstaan van zandmeevoerende wellen wordt voorkomen. Het risico op verstoppen
en kwel (voorafgaand aan het ontstaan van pipes) is dan echter aanzienlijk groter. Net als bij
een filter is het echter nodig om rekening te houden met filterwetten: het achtergrondmateriaal
mag niet door de barrière heen stromen. Bij een juiste keuze van het barrièremateriaal kan dit
echter uitgesloten worden.
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De sterkte van de barrière is dan geheel afhankelijk van condities waaronder de pipe door de
barrière heen groeit. In het haalbaarheidsonderzoek is onderzocht hoe deze sterkte bepaald
kan worden en wat de sterkte is. De erosiemechanismen die voor groei van een pipe zorgen
spelen hierbij een belangrijke rol.

1.2 Belangrijke erosiemechanismen
De sterkte van de barrière is af te leiden door te kijken naar het erosiemechanisme. Op basis
van beschikbare literatuur kan afgeleid worden welke erosiemechanismen een rol zullen
spelen. Verschillende onderzoeken (Hanses, 1985; Robbins et al., 2018b; Van Beek et al.,
2015) tonen aan dat voor de groei van een pipe twee mechanismen van belang zijn:

· Primaire erosie: het losmaken van korrels aan de kop van de pipe, door het fluïdiseren
van een groep korrels, gedreven door de lokale hydraulische gradiënt.

· Secondaire erosie: het eroderen van korrels op de bodem en wanden van de pipe,
waardoor de pipe dieper wordt. De diepte van de pipe bepaalt de drukval in de pipe.

Voor piping zonder barrière is de secondaire erosie erg belangrijk: de drukval in de pipe bepaalt
in grote mate het uiteindelijke kritiek verval. In het Sellmeijer model is alleen de secondaire
erosie meegenomen.

De sterkte van de barrière berust echter in grote mate op primaire erosie: wanneer de pipe bij
de barrière aankomt, ondervindt de pipe meer weerstand tegen erosie. Wanneer het verval
hoger wordt, verdiept alleen de pipe, maar kan de pipe niet verder groeien in de barrière, zolang
de weerstand tegen pipevorming (door primaire erosie) niet overschreden wordt. Door het
verdiepen van de pipe verdwijnt de weerstand in de pipe, waardoor de secondaire erosie niet
meer bepalend is voor doorgroei: de sterkte van de barrière berust dan alleen op de primaire
erosie. Het Sellmeijer model is daardoor niet geschikt voor het vaststellen van de sterkte van
de barrière. In het haalbaarheidsonderzoek is primaire erosie bestudeerd en gekwantificeerd.

1.3 Doelstelling haalbaarheidsstudie
De hoofdvraag in het haalbaarheidsonderzoek (zoals beschreven in (Koelewijn and Van Beek,
2017)) is om vast te stellen of de grofzandbarrière een haalbaar alternatief is voor versterking
tegen piping in de praktijk. De onderzoeksvragen zijn gericht op mogelijke toepassing bij de
pilot-locatie Gameren, hoewel de kennis voor een groot deel ook generiek toepasbaar is.

Deze hoofdvraag is opgesplitst in een aantal deelvragen:

1. Wat zijn de specificaties van het materiaal dat aan de filtereisen voldoet, uitgaande van
het aanwezige zand bij de pilot-locatie?
· Wat is de te verwachten variatie in zandeigenschappen bij de pilot-locatie?
· Wat zijn de te hanteren filtereisen?
· Hoe verhoudt de variatie in zandeigenschappen bij de pilot-locatie zich tot
 kenmerkende variatie van zandeigenschappen bij rivierafzettingen?
· Welk materiaal zou geschikt zijn als barrièremateriaal?

2. Welke sterkte biedt dit gekozen materiaal tegen piping, gegeven het
achtergrondmateriaal bij de pilot-locatie1?

1 Als de studie naar variatie in zandeigenschappen kenmerkend voor rivierafzettingen daar aanleiding toe geeft, kan
deze onderzoeksvraag meer generiek worden gemaakt.
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· Wat is de lokale kritieke gradiënt, waarbij de pipe door de barrière breekt in kleine-,
 medium- en grote-schaal experimenten? Hoe vertaalt deze sterkte zich naar de pilot
 locatie?
· Wat is de invloed van het doorlatendheidscontrast, de samenstelling en relatieve
 dichtheid van het gekozen barrière- en aanwezige achtergrondmateriaal op de
 weerstand tegen piping?
· Wat zijn de minimaal benodigde sleufbreedte en sleufdiepte?
· Hoe kan eventuele doorbraak van de barrière gemonitord worden?

3. Hoe beïnvloed de barrière het piping proces in kwalitatieve zin? Hoe verloopt het piping
proces in aanwezigheid van een GZB?

1.4 Aanpak haalbaarheidsstudie
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gekozen voor een stapsgewijze aanpak, met go-
no go momenten.
Deelvraag 1 is beantwoord op basis van literatuuronderzoek en ondergrondgegevens van de
locatie Gameren en heeft geleid tot verschillende mogelijke barrièrematerialen. Deelvragen 2
en 3 zijn beantwoord door middel van experimenteel onderzoek op drie verschillende schalen
(kleine, medium en grote (Deltagoot) schaal) en de numerieke simulatie van de experimenten
met eindige elementen grondwaterstromingsmodellen. Deze experimenten hebben geleid tot
een indicatief/voorlopig sterkte-criterium dat toegepast is op de situatie bij Gameren.

Zodra er voldoende ervaring is opgedaan met het ontwerpen en uitvoeren van de
grofzandbarrière als pipingpreventiemaatregel kan de uit dit onderzoek resulterende concept-
ontwerpmethode worden bijgewerkt tot een ‘definitieve’ ontwerprichtlijn.

1.5 Samenhang deelprojecten en leeswijzer
In het voorliggende rapport worden de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie samengevat.
De haalbaarheidsstudie bestaat uit de volgende deelonderzoeken:

· Filtereisen en barrièremateriaal: vaststellen geschikt barrièremateriaal.
· Kleine-schaal experimenten en simulaties: kwalitatief onderzoek proces en

sterktecriterium.
· Medium-schaal experimenten en simulaties: schaaleffecten op proces en

sterktecriterium. Het sterkte-criterium is in deze fase nader onderzocht in
kolomexperimenten.

· Deltagootexperimenten.

Het onderzoek is gestart met het vaststellen van geschikt filtermateriaal op basis van filtereisen
die beschikbaar zijn in de literatuur. In hoofdstuk 2 wordt dit onderdeel nader toegelicht.

Na het vaststellen van het barrière materiaal is gestart met het uitvoeren van kleine-
schaalproeven. In deze proeven zijn verschillende barrière-materialen en
achtergrondmaterialen toegepast, om kwalitatief vast te stellen hoe het erosieproces verloopt
in verschillende situaties, om de geschiktheid van de barrièrematerialen te toetsen en om toe
te werken naar een sterktecriterium. Deze proevenserie is toegelicht in hoofdstuk 3.
De medium-schaalproeven zijn vervolgens uitgevoerd om het sterkte-criterium te kwantificeren
met behulp van numerieke modellering, en om eventuele schaaleffecten te onderzoeken. De
medium-schaalproeven zijn toegelicht in hoofdstuk 4. Op basis van numerieke simulaties van
mediumschaalproeven kan een sterkte-criterium worden afgeleid, maar de simulatie
introduceert ook onzekerheid. Daarom is een aanvullende proevenserie (kolomproeven)
uitgevoerd in samenwerking met het United States Army Corps of Engineers (USACE), die
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over een opstelling beschikt waarin de gradiënt aan de kop van de pipe direct kan worden
gemeten in kolomproeven. Deze lokale gradiënt kan niet direct worden toegepast in de
modellen: er is een conversie nodig van de kolomconfiguratie naar een configuratie voor een
reguliere pipingopstelling. Ook is in een 2D model de lokale kritieke gradiënt anders dan in een
3D model. Desondanks geven de kolomproeven wel veel  informatie over het sterkte-criterium.
Deze proeven worden toegelicht in Appendix B.

De Deltagootproeven dienen ter validatie van de gevonden concepten op grotere schaal. De
twee proeven die zijn uitgevoerd worden beschreven in hoofdstuk 5.

Het experimentele en numerieke onderzoek heeft een goed beeld gegeven van hoe het
pipingproces verloopt, en welke erosiemechanismen daarbij van belang zijn. Dit is beschreven
in het conceptueel model in hoofdstuk 6. Op basis van het conceptueel model is een voorlopig
sterktecriterium afgeleid voor 2D profielen: dit is toegelicht in hoofdstuk 7. Veel van de
ontwikkelde kennis kan echter ook generiek worden toegepast: deze bevindingen zijn
toegelicht in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken met betrekking tot de
potentie van de methode.
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2  Keuze barrièremateriaal

Een belangrijke eis aan het barrièremateriaal is dat het achtergrondmateriaal er niet doorheen
mag spoelen. Daarnaast moet ook het barrièremateriaal intern stabiel zijn: de fijnere fractie
binnen het barrièremateriaal mag niet uitspoelen: dit zorgt immers voor vergroting van de
porieruimte. Tenslotte moet de barrière wel meer doorlatend zijn dan het achtergrond materiaal
om de belasting op de korrels te verlagen. In de literatuur is veel geschreven over de filtereisen.
In dit hoofdstuk worden verschillende barrièrematerialen geselecteerd die voldoen aan de
combinatie van aanwezig zand in Gameren en deze filtereisen. In Appendix A is een
uitgebreider overzicht gegeven van de eigenschappen van de zandsoorten die in de proeven
zijn toegepast.

2.1 Filtereisen
De filtereisen worden in nader detail uitgelegd in (Rosenbrand, 2017). Traditionele filters dienen
over het algemeen aan 5 voorwaarden te voldoen om hun functie te vervullen (International
Committee on Large Dams, 2015):

· Voorkomen dat korrels van de omringende grond erdoorheen uitgespoeld worden.
· Intern stabiel zijn.
· Voldoende draineren.
· Niet cohesief zijn (geen scheur kunnen vormen).
· Voldoende sterk zijn, in algemene zin houdt dit in dat het filter materiaal onder de in situ

druk niet wordt verbrijzeld (waardoor de korrelgrootte afneemt.

Voor de grofzandbarrière zijn vooral de eerste twee voorwaarden van belang. Hoewel het ook
van belang is dat de barrière voldoende doorlatend is (in ieder geval doorlatender dan het
achtergrondmateriaal), heeft dit voornamelijk effect op de belasting op de korrels en zal daarom
in de navolgende hoofdstukken behandeld worden. Verstopping is vooral een risico voor filters
die aan het oppervlak liggen, en wordt voor de GZB niet verwacht. Mocht er toch verstopping
aan de bovenstroomse rand van de barrière plaatsvinden, dan doet dit niet af aan de werking
van de barrière. De vierde en vijfde voorwaarde zijn voor het granulaire materiaal van de GZB
naar verwachting geen probleem.

2.1.1 Filteren van achtergrondmateriaal
Voor het filteren van achtergrondmateriaal zijn verschillende criteria beschikbaar. Voor de GZB
die gelegen is relatief uniform materiaal blijken de eenvoudige criteria beschreven in (Lambe
and Whitman, 1969; USACE, 2000) naar verwachting toepasbaar. Deze criteria zijn gebaseerd
op proeven van USACE en Terzaghi en luiden:

·  D15,Filter/D85,Grond < 5.
·  D50,Filter / D50,Grond <25.

Wellicht ten overvloede wordt gecontroleerd op cohesiviteit, waarvoor de richtlijn < 5% deeltjes
kleiner dan 0,075 mm gehanteerd kan worden (USACE, 2000).

2.1.2 Interne stabiliteit
Voor controle op interne stabiliteit is het criterium van Kenney and Lau ((Kenney and Lau, 1986,
1985)) gehanteerd. Dit criterium geeft aan dat de ratio van het percentage korrels H met
diameter tussen d en 4 maal d, en het percentage korrels G met diameter kleiner dan d, groter
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moet zijn dan 1.3 (H/G>1.3) voor losgepakt materiaal en groter dan 1 (H/G>1) voor dichtgepakt
materiaal, voor een zo groot mogelijk deel van de korrelverdeling. Wanneer de fijnste 30% van
de korrels voldoet aan dit criterium kan het materiaal als stabiel worden beschouwd.

Wanneer 4d groter is dan de maximale korrelgrootte (d100) in het materiaal, kan geen H/G
ratio meer worden berekend. Er is dan altijd sprake stabiel materiaal: de korrels met grootte d
maken dan deel uit van het dragende gedeelte van het korrelskelet en kunnen niet door
stroming afgevoerd worden uit het skelet. Voor de volledigheid is het percentage korrels waarbij
4d>d100 wel berekend.

2.2 Keuze barrière-materiaal
Voor de kleine-schaal experimenten zijn een drietal barrièrematerialen geselecteerd. Deze
materialen zijn gekozen op basis van de eerder genoemde filtercriteria in combinatie met de
achtergrondzanden die representatief bevonden zijn voor de situatie bij Gameren. Daarnaast
heeft de commerciële beschikbaarheid van zandfracties een rol gespeeld, evenals de externe
review (door Joop Weijers en Bryant Robbins) en resultaten van de eerste kleine-
schaalproeven, zoals beschreven in (Van Beek, 2017). Gekozen is voor 3 materialen met
variërende gradering en korrelgrootte. Op basis van de kleine-schaalproeven, waar een grote
sterkte werd gevonden voor GZB1, is voor materialen gekozen die niet tot het uiterste zijn
geoptimaliseerd m.b.t. filtereisen (d.w.z. grover materiaal zou ook nog mogelijk kunnen zijn).

De barrièrezanden bestaan uit de volgende mix van zandfracties:

· GZB1: mix van 50% grof filterzand, 30% fine filterzand en 20% Itterbeck 431 (kleine-
schaal) of Metselzand2 (medium-schaal).

· GZB2: mix van 80% fijn filterzand en 20% Metselzand2.
· GZB3: alleen fijn filterzand.

Voor de medium-schaalproeven was onvoldoende barrièremateriaal beschikbaar.
Bijbestellingen van grof en fijn filterzand resulteerden in een iets andere fractie dan toegepast
bij de kleine-schaalproeven. Itterbeck 431 was niet meer leverbaar, waardoor voor het
vergelijkbare Metselzand2 is gekozen voor alle proeven met GZB2 en de medium-
schaalproeven met GZB1. GZB3 bleek duidelijk zwakker dan de andere twee zanden,
waardoor dit materiaal niet meer is toegepast in de medium-schaalproeven. In de
Deltagootproeven is gekozen voor het relatief zwakkere GZB2, om de kans op falen van de
barrière te vergroten en de sterkte te kunnen vaststellen.

De filtereisen zijn gecontroleerd aan de hand van de achtergrondzanden. Deze zandsoorten
zijn gekozen op basis van de korrelverdelingen uit Gameren. Figuur 2.2 laat de
korrelverdelingen van de gekozen zandsoorten zien. Deze zandsoorten zijn met name
belangrijk om variërend doorlatendheidscontrast met de barrière te realiseren. Het is daarom
geen probleem dat in sommige gevallen voor zandfracties is gekozen en niet voor natuurlijke
zanden.

Tabel 2.1 laat de zandeigenschappen van alle materialen zien, en het percentage korrels tot
waar aan het criterium van Kenney en Lau (1985) wordt voldaan. Dit percentage is voor alle
materialen groter dan 30%, waardoor aan het criterium voor interne stabiliteit is voldaan.
Opgemerkt wordt dat gebruik gemaakt is van de geïnterpoleerde waarden van de
korrelverdeling, waardoor de resultaten iets kunnen afwijken van die gerapporteerd in eerdere
rapporten.
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Tabel 2.2  en Tabel 2.3  laten de resultaten zien van de twee filtereisen ten behoeve
van het filteren van het achtergrondmateriaal. Aan beide eisen wordt voldaan.

Figuur 2.1 Korrelverdelingen Gameren en gekozen barrièrematerialen
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Figuur 2.2 Korrelverdelingen Gameren en gekozen achtergrondmaterialen

Materiaal d5
(mm)

d15
(mm)

d50
(mm)

d85
(mm)

4d>d100 (%) Interne stabiliteit
voldaan tot (%)
Loose Dense

GZB1_ss 0.221 0.572 1.350 2.258 25 100 100
GZB1_ms 0.274 0.601 1.402 1.820 50 44 100
GZB2_ss 0.257 0.619 1.089 1.335 94 44 50
GZB2_ms 0.255 0.551 0.870 1.180 99 44 50

GZB3 0.768 0.897 1.142 1.348 0 100 100
Deest 0.111 0.164 0.246 0.391 81 43 50

Metselzand2 0.158 0.213 0.378 0.863 94 40 47
B15 0.087 0.111 0.151 0.196 27 100 100
B25 0.130 0.160 0.228 0.316 24 100 100

DG_avg 0.132 0.158 0.226 0.322 44 50
Tabel 2.1 Zandkarakteristieken en resultaten interne stabiliteit



11200952-013-GEO-0003, Versie 1.0, 3 juni 2019, definitief

Eindrapportage eerste haalbaarheidsonderzoek (HBO1) 10 van 58

Deest Metselzand2 B15 B25 DG_avg

GZB1_ss 1.46 0.66 2.93 1.81 1.78
GZB1_ms 1.54 0.70 3.08 1.90 1.87
GZB2_ss 1.58 0.72 3.17 1.96 1.92
GZB2_ms 1.41 0.64 2.82 1.74 1.71
GZB3 2.29 1.04 4.59 2.83 2.79

Tabel 2.2 Criterium 1 voor alle mogelijke combinaties, D15,Filter/D85,Grond < 5

Deest Metselzand2 B15 B25 DG_avg

GZB1_ss 5.48 3.58 8.95 8.95 5.98
GZB1_ms 5.69 3.71 9.29 6.14 6.21
GZB2_ss 4.42 2.88 7.21 4.77 4.82
GZB2_ms 3.53 2.30 5.77 3.81 3.85
GZB3 4.64 3.02 7.57 5.00 5.06

Tabel 2.3  Criterium 2 voor alle mogelijke combinaties, D50,Filter / D50,Grond <25
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3 Kleine-schaalproeven

Het doel van de kleine-schaalproeven was om een eerste indruk te verkrijgen van het
erosiemechanisme en het sterktecriterium voor verschillende barrièrematerialen.

3.1 Proefopzet
In de kleine-schaalproeven wordt een waterstandsverschil (verval) stapgewijs aangebracht
over een zandpakket in een transparante box.

Voor de kleine-schaalproeven is gebruik gemaakt van twee typen opstellingen. De meeste (10)
proeven zijn uitgevoerd met de reguliere pipingbox (Figuur 3.1 (links),
lxbxh=0.483x0.300x0.101 m). Drie proeven zijn uitgevoerd met de ‘geroteerde’ pipingbox. Bij
deze box zijn de breedte en hoogte omgedraaid (hxb = 0.30x0.10m), om een diepere aquifer
te simuleren. De afstand tot het midden van het uitstroompunt is voor beide opstellingen 0.348
m.

Tijdens de proeven wordt de stijghoogte op verschillende plaatsen gemeten om een indruk te
verkrijgen van de hydraulische conductiviteit van het achtergrondzand en het barrièremateriaal
en van het stijghoogteverloop tijdens het pipingproces, ten behoeve van numerieke simulaties.
Ook wordt het uitstroomdebiet gemeten. Het erosieproces wordt vastgelegd door middel van
camerabeelden.

Figuur 3.1 Reguliere pipingbox (links) en geroteerde pipingbox (rechts)

In totaal zijn 13 proeven uitgevoerd met de volgende variabelen:

· Barrièremateriaal: GZB1, 2 en 3.
· Achtergrondmateriaal: Deest zand, Metselzand en Baskarp zand.
· Diepte van de barrière: volledige diepte (10 cm) en 3 cm diep.
· Relatieve dichtheid barrière: laag en hoog.

In sommige proeven kon niet tot bezwijken worden gekomen binnen het verval dat aangebracht
kon worden in het laboratorium. Voor de proeven waarvoor dit waarschijnlijk was is het
achtergrondmateriaal bovenstrooms van de barrière vervangen door barrièremateriaal. In
Tabel 3.1 is een overzicht gegeven van uitgevoerde proeven.
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Tabel 3.1 Overzicht kleine-schaalexperimenten

3.2 Observaties
In alle experimenten is hetzelfde proces waargenomen, met uitzondering van test 200, waarbij
de pipe bovenstrooms van de barrière startte. Het erosieproces in alle tests behalve test 200
verliep als volgt, ten gevolge van het verhogen van het verval:

· De pipe ontwikkelt van het uitstroomgat naar de barrière: initieel kan de pipe in alle
richtingen groeien, maar bij het toenemen van het verval groeit de pipe uiteindelijk in
bovenstroomse richting.

· Na het bereiken van de barrière, groeit de pipe langs de barrière dwars op de
stroomrichting verder.

· Op het grensvlak van de pipe en de barrière brokkelt de barrière wat af.
· Er groeit een pipe over korte afstand in de barrière: dit wordt gezien als schade aan de

barrière.
· Er groeien meerdere pipes in de barrière op andere locaties langs het grensvlak van

barrière en achtergrondzand.
· Eén of meer pipes worden langer.
· Een pipe breekt door de barrière heen en groeit naar de bovenstroomse zijde.

Uit deze observaties blijkt dat er na het ontstaan van schade aan de barrière (een korte pipe
groeit in de barrière) nog aanzienlijke reststerkte aanwezig is voordat de barrière geheel
doorbroken wordt. In de proeven met GZB1 kon niet tot bezwijken worden gekomen.

Bij test 200 ontwikkelde de pipe zich bovenstrooms van de barrière, vermoedelijk door ruimte
boven het zandpakket.

3.3 Stijghoogteverloop en kritiek verval
De stijghoogtemetingen geven belangrijke informatie over het verloop van de proef. In
onderstaande figuur is weergegeven welke metingen relevant zijn.
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Figuur 3.2 Kleinschalige proeven: Belangrijke drukvallen geanalyseerd uit de proef

Het totale verval over de opstelling wordt gecorrigeerd voor drukverlies over het bovenstrooms
filter, dat wordt bepaald door het extrapoleren van stijghoogtemetingen in het achtergrondzand
bovenstrooms van de barrière, en voor het drukverlies bij de uitstroomzijde. Dit totale verval
omvat zowel de drukval in de barrière en in het bovenstroomse achtergrond zand, wat
theoretisch gezien vergeleken kan worden met het verval uit de referentieproeven. Hoewel
deze vergelijking ons niets leert over het lokale sterktecriterium, geeft het wel een indicatie voor
de potentie van de methode. Figuur 3.3 illustreert het verval bij schade en bij doorbraak. Deze
figuur laat zien dat er aanzienlijke sterkte is voor de proeven waarbij een barrière is ingebed in
het achtergrondzand en dat er aanzienlijke reststerkte is na schade.
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Figuur 3.3 Verval bij schade en bij doorbraak voor de kleine schaalproeven

Voor de simulatie van de proeven is daarnaast de drukval over de bovenstroomse interface
van barrière en achtergrondzand van belang (opnemer 14-15). Analyse van de stijghoogte-
metingen in de proeven liet zien dat de weerstand over deze interface voor de proeven op
Metselzand toenam tijdens de proef, wat duidt op de vorming van een filtercake.

Ondanks dat de gekozen materialen voor de hierna te bespreken kleinschalige proeven
voldeden aan de filtereisen, werd bij enkele van die proeven aan de bovenstroomse kant van
de barrière een ondoorlatende zone vastgesteld. Mogelijk veroorzaakt door een slibstaart in
het gebruikte achtergrondzand (Metselzand). Daarom zijn voor de verschillende combinaties
van barrière en achtergrond zand ook kolomproeven uitgevoerd om experimenteel te bepalen
of er toch geen fractie van het achtergrondzand in het barrière materiaal spoelt (Akrami, 2019).
Dit bleek bij de gebruikte combinaties niet het geval.

Deze filtercakes leverden door de extra drukval en beperking van de gradiënt bovenstrooms
van de pipe vermoedelijk extra sterkte in de proeven, maar worden in de praktijk mogelijk niet
gevormd en zouden in de praktijk ook een ander effect kunnen hebben. Het wordt aanbevolen
om te onderzoeken of het aannemelijk is of een filter cake in de praktijk ook zal vormen en wat
hiervan de effecten op de stroming zijn. In de proeven wordt de vergelijking tussen de totale
kritiek vervallen in de GZB-proeven en referentieproef beïnvloed door de filtercake. Ook dit is
een reden om naar een lokaal sterktecriterium te kijken.

De horizontale drukval over de barrière geeft informatie over het optreden van schade en het
doorgroeien van de pipe. Daar deze gradiënt minder afhankelijk is van het
achtergrondmateriaal, geeft deze gradiënt belangrijke informatie over het sterkte-criterium. De
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opnemers zijn echter vastgelegd op vaste afstand van elkaar, waardoor alleen de gradiënt over
3.5 cm (tussen opnemer 13 en 14) beschouwd kan worden. Numerieke berekeningen zijn nodig
om gradiënten over andere afstanden te bekijken.

Deze lokale gradiënt wordt in eerste instantie onderzocht voor het moment waarop er schade
aan de barrière ontstaat. Dit heeft verschillende redenen:

· Omdat de barrière slechts een geringe dikte heeft, lijkt dit een veilige eerste aanname.
Reststerkte kan mogelijk verdisconteerd worden in een verlaging van de modelfactor.

· Het kritiek verval waarbij schade ontstaat, is in de kleine-schaal proeven aanzienlijk hoger
dan het moment waarop een pipe doorgroeit in een referentieproef, waardoor het
waarschijnlijk lijkt dat deze methode voldoende sterkte biedt voor de praktijk.

· Het proces is voorafgaande aan de eerste pipe groei gemakkelijk te modelleren in een
2D model door de pipevorming langs de barrière.

De lokale kritieke gradiënten voor bij het begin van schade aan de barrière, gemeten over 3.5
cm zijn weergegeven in Figuur 3.4. In deze figuur valt op dat de lokale kritieke gradiënt
vergelijkbaar is voor proeven met hetzelfde barrière materiaal. GZB2 is sterker dan GZB3 en
GZB2 met hoge relatieve dichtheid is sterker dan GZB2 met lage relatieve dichtheid. Omdat in
de proeven met GZB1 niet tot bezwijken kon worden gekomen, kan worden aangenomen dat
dit het sterkste barrièremateriaal is. Het sterktecriterium op basis van de horizontale gradiënt
blijkt een grotere consistentie te vertonen dan op basis van het verval over het hele
zandmonster, de verticale gradiënt in de barrière en het debiet ((Rosenbrand and Van Beek,
2017a).

Figuur 3.4 Lokale horizontale gradiënt bij schade. De error bars geven de geschatte foutmarge aan in de metingen
(Rosenbrand and Van Beek, 2017b)

Hoewel een lagere relatieve dichtheid tot beduidend lagere lokale kritieke gradiënten leidt,
betekent dit niet per se dat een barrière met lagere relatieve dichtheid tot een lager overall
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kritiek verval leidt voor schade, omdat ook de doorlatendheid toeneemt bij een lagere relatieve
dichtheid. Een hoger doorlatendheidscontrast zorgt voor een reductie van de gemiddelde
gradiënt in de barrière: de barrière wordt minder belast. Aan de andere kant zorgt de hoge
relatieve dichtheid ook voor meer weerstand tegen erosie en zorgt een hoog
doorlatendheidscontrast voor concentratie van stroming richting de pipe (er stroomt immers
weinig water af door het benedenstroomse achtergrondzand). Wat het uiteindelijke effect is op
het kritiek verval kon voor de kleine-schaalproeven niet worden vastgesteld omdat er teveel
variabelen waren tussen de betreffende proeven, maar zou met numerieke berekeningen wel
bepaald kunnen worden.

Zoals aangegeven in paragraaf 1.2, is de aanname gemaakt dat de secondaire erosie voor een
grofzandbarrière van minder belang is, omdat de drukval in de pipe zeer laag wordt. De
opnemers parallel aan de barrière geven hier informatie over. De drukval in de pipe parallel
aan de barrière blijkt zeer klein te zijn (in de ordegrootte van mm), waardoor de aanname dat
er nauwelijks weerstand in de pipe is, correct is.

De experimenten laten het ook effect van schaal zien. Uit vergelijking van de resultaten voor
GZB 2 met het gewone bakje (proef 191 en 192) en met de geroteerde piping box (proef 198
en 199) blijkt dat de lokale horizontale gradiënt in de barrière bij de geroteerde piping box
slechts iets kleiner is (zoals de hypothese suggereert is het lokale criterium niet afhankelijk van
schaal). Het verval bij schade is echter een factor 1.5 lager bij de roteerde opstelling. Wanneer
beide opstellingen worden gezien als schaalproef van een dwarsdoornede door een dijk, dan
correspondeert de geroteerde opstelling met een diepere zandlaag, waardoor per lengte-
eenheid van de dijk meer water kan worden aangevoerd. De grotere hoeveelheid water zorgt
ervoor dat het criterium voor schade bij een lager verval bereikt wordt. Hieruit blijkt dat een
diepe zandlaag ook bij een GZB ongunstig is voor het kritieke verval. In (Bezuijen et al., 2018)
wordt het verschil tussen een reguliere en geroteerde pipingproef kwantitatief nader uitgewerkt.

Opmerkelijk is verder dat voor GZB2 het verschil tussen het verval bij eerste schade en het
verval bij doorbraak voor de geroteerde opstelling groter lijkt dan bij de reguliere box. Alleen bij
proef 200 blijkt dit in mindere mate, maar bij deze proef vloeide er zand van bovenstroomse
zijde over de barrière. Het grotere verschil in verval voor de andere geroteerde proeven, in
vergelijking met de standaard, wordt mogelijk veroorzaakt door toestroming van de zijkanten.
Wanneer zich een pipe in de barrière heeft gevormd, is er geen sprake meer van een 2D
opstelling, maar zal water van de zijkanten naar de pipe stromen, waardoor de verhangen aan
de pipe tip toenemen en dus de erosie toeneemt. In de standaard 0.3m brede kleinschalige
opstelling is er simpelweg meer zijkant dan in de 0.1 m brede geroteerde opstelling. De laatste
heeft dus meer toename van het verval nodig om dezelfde toename van de gradiënt aan de tip
te creëren.

3.4 Numerieke simulatie
De lokale gradiënt in de barrière is niet constant, maar afhankelijk van de afstand waarover
deze bepaald wordt. In de proeven is de lokale gradiënt gemeten op een afstand van 3.5 cm,
maar omdat het stijghoogteverloop in de barrière afhankelijk is van het doorlatendheidscontrast
tussen barrière en achtergrondmateriaal is deze afstand niet noodzakelijkerwijs de juiste
afstand.

Om vast te stellen wat de juiste afstand is, is het nodig om de proeven numeriek te simuleren.
De numerieke analyse is uitgevoerd met de eindige elementen code DgFlow (Van Esch, 2015,
2014, 2013). De berekeningen zijn uitgevoerd in 2D en is gericht op het simuleren van de
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situatie juist voordat schade optreedt. Er is dan geen pipe in de barrière aanwezig en dan is
een 2D berekening een zeer goede benadering

Na analyses van de invloed van pipe-diepte op het verloop van de stijghoogte is voor een diepte
van 2 mm gekozen voor de simulatie van de proeven. De pipe is daarbij aangebracht als een
randvoorwaarde (d.w.z. dat de stroming in de pipe niet gemodelleerd is). Het is aangenomen
dat de drukval in de pipe 0 is. 3D analyses tonen aan dat een 3D berekening met T-vormige
pipe hetzelfde stijghoogteverloop in de barrière vertoont als een 2D berekening, zolang de pipe
langs de volledige breedte van de barrière ontwikkelt.

Gevoeligheidsanalyses illustreren het effect van onder andere het doorlatendheidscontrast op
het stijghoogteverloop in de barrière. Zoals in Figuur 3.5 te zien is, convergeert de stroming
veel sterker naar de pipe wanneer het doorlatendheidscontrast hoog is. Ondanks dat een hoog
doorlatendheidscontrast gemiddeld voor lagere gradiënten in de barrière zorgt, kan de
concentratie van stroomlijnen nabij de pipe toch voor een relatief hoge belasting bij de kop van
pipe zorgen in de situatie voor schade. Indien het sterktecriterium voor beide situaties gelijk is,
is het echter waarschijnlijk dat het effect van doorlatendheidscontrast op het reduceren van de
belasting bij de kop van de pipe groter is dan het toenemen van de belasting door het
concentreren van stroming nabij de kop van de pipe. Figuur 3.6 illustreert dit effect voor de
kleine-schaal configuratie

Figuur 3.5 De stroomlijnen illustreren het effect van doorlatendheidscontrast op de stroming (contrast is 1 voor
bovenste figuur, 100 voor onderste figuur) (Rosenbrand and Van Beek, 2017a)
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Figuur 3.6 Stijghoogteprofielen langs de bovenkant van het zandpakket, gefocust op de barrière, voor
verschillende doorlatendheidscontrasten in 2D en 3D modellen.

De numerieke simulatie van experimenten wordt uitgevoerd door het stijghoogteverloop langs
de boven- en onderkant van het zandmonster zo goed mogelijk te fitten op de gemeten
stijghoogten in het monster, en door het numerieke debiet te vergelijken met het experimentele
debiet. Het fitten wordt gedaan door de doorlatendheid van het achtergrondzand en het
barrièremateriaal aan te passen. In de proeven met Metselzand is daarbij rekening gehouden
met een filtercake aan de bovenstroomse barrière. De aanwezigheid van een filtercake
bemoeilijkt het fitten, omdat er meer combinaties van doorlatendheden van de verschillende
materialen mogelijk zijn. Figuur 3.7 geeft een voorbeeld van een numerieke fit op
stijghoogtemetingen uit de berekening.



11200952-013-GEO-0003, Versie 1.0, 3 juni 2019, definitief

Eindrapportage eerste haalbaarheidsonderzoek (HBO1) 19 van 58

Figuur 3.7 Voorbeeld van gemodelleerd stijghoogteverloop en gemeten stijghoogte (test 198): stijghoogtemetingen
zijn verschoven om dezelfde afstand van de benedenstroomse rand van de barrière te hebben als in de
test (Rosenbrand and Van Beek, 2017a)

Door de numerieke simulatie is het niet alleen mogelijk om horizontale gradiënten op
verschillende afstanden te berekenen, maar ook verticale en diagonale gradiënten. Ook is
gekeken of snelheden een betere match geven dan gradiënten op basis van de grootte van
variatiecoëfficiënten. Hoewel de snelheid en gradiënt rechtstreeks gekoppeld zijn, zou een
criterium op basis van snelheid beter kunnen presteren bij verschillen in doorlatendheid. De
criteria die zijn vergeleken zijn horizontale gradiënt en snelheid over 3.5 cm, de verticale
gradiënt en snelheid over 3 cm in de barrière en de diagonale gradiënt en snelheid vanaf de
pipe tip tot 3.5 cm horizontaal en 3 cm verticaal. De horizontale gradiënt op 3.5 cm afstand
bleek te resulteren in de laagste variatiecoëfficiënten en lijkt daarmee de beste keuze voor een
sterktecriterium. Deze gradiënt is iets verder van de benedenstroomse rand van de barrière (1
cm) gekozen dan de gemeten gradiënt tussen h13 en h14 (0.25) om minder invloed te hebben
van de singulariteit bij de rand van de barrière en rekening te houden met de afbrokkeling.
Hierdoor zijn de gemeten lokale gradiënten hoger dan de berekende lokale gradiënten: de trend
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zoals te zien in figuur Figuur 3.8 is echter wel hetzelfde.  Figuur 3.8 laat de berekende lokale
gradiënten voor schade zien.

Figuur 3.8 Lokale gradiënten in numerieke simulaties van de experimenten met foutmarge (Rosenbrand and Van
Beek, 2017a)

3.5 Sterkte-criterium en predicties
Gebaseerd op de gemeten en berekende gradiënten in de proeven vlak voor het optreden van
schade is voorlopig gekozen voor een lokale gradiënt op basis van 3.5 cm in de barrière,
gemeten vanaf 1 cm vanaf de benedenstroomse rand van de barrière. Het voorlopige schade-
criterium voor de beproefde barrièrematerialen is daarmee als in Tabel 3.2.

Barrière materiaal Locale kritieke gradiënt [-] Geschatte
foutmarge [%]

Aantal proeven

GZB2 hoge RD 0.48 35 5
GZB2 lage RD 0.20 35 1
GZB3 hoge RD 0.23 35 2

Tabel 3.2 Voorlopig schadecriterium op basis van kleine-schaalproeven

Op basis van deze criteria kunnen predicties worden gemaakt voor de medium-schaalproeven
en Deltagootproeven. De predictie van de deltagootproeven komt qua barriere-ligging niet
overeen met de uiteindelijk uitgevoerde proeven, maar de predictie geeft wel een indicatie van
de verwachte schaaleffecten.

Door de geringere invloed van pipe-diepte door het hanteren van een criterium dat iets meer
richting bovenstrooms ligt (1 cm) kan gekozen worden voor een configuratie waarbij de pipe
diepte op 0 is gesteld (er is wel een correctie toegepast op basis van de gevoeligheidsstudie).
Gezien de beperkte sterkte van GZB3 en het beperkte aantal proeven waarmee het criterium
voor dit materiaal is bepaald, is gekozen om de predicties uit te voeren met GZB2.
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Hoewel het programma van de medium-schaalproeven ten tijde van de predictie nog niet
definitief was, is voor een 6-tal proeven bekeken wat het verwachtte kritiek verval voor schade
is. De ‘best guess’ vervallen lopen van 0.69-1.60 m, afhankelijk van de gekozen configuratie.
Een referentieproef zou een kritiek verval van ca. 0.20 m hebben (Van Beek et al., 2015). Voor
de deltagootproeven met GZB ligt het op basis van deze resultaten voorspelde kritiek verval
voor schade echter een stuk lager, tussen 1 en 2.5 m terwijl voor vergelijkbare IJkdijkproeven
zonder GZB het kritiek verval rond de 2 m ligt (Van Beek et al., 2011). Het model van Sellmeijer
zou voor de Deltagoot configuratie, zonder GZB, een verval van 1.86 m voorspellen.

Deze afname in effectiviteit kan een aantal oorzaken hebben. Ten eerste kan het schaaleffect
groter zijn dan bij het Sellmeijer model. Ten tweede gaat het Sellmeijer model uit van
doorgaande pipe-ontwikkeling, zonder reststerkte. Ten derde is de predictie gedaan door de
kritieke gradiënt over 3.5 cm op 1 cm afstand van de benedenstroomse rand van de barrière
als sterkte criterium te hanteren. Wanneer het criterium juist gekozen is, zou het op alle schalen
hetzelfde moeten zijn. Bij grotere schaal ligt het criterium dan relatief dichter bij de singulariteit,
waardoor, zoals ook verwacht, het totale kritieke verhang lager is dan op kleine schaal. Als het
criterium echter onjuist gekozen is, kan het schaaleffect groter lijken dan het daadwerkelijk is.
Zoals te zien in Figuur 3.9 (links) ligt het criterium voor kleine-schaalproeven in het vlakke deel
van de stijghoogte-curve. Het steile deel is niet meegenomen. In Figuur 3.9 (rechts) ligt het
criterium echter volledig in het steile deel van de curve. Bij proeven met een bredere barrière
en grotere zanddiepte zal het makkelijker zijn om een criterium te kiezen dat over een redelijke
afstand gemeten kan worden, maar wel ook het steile deel van de curve meeneemt. Hieruit
kan geconcludeerd worden dat de kleine-schaalproeven met een barrière van 5 cm eigenlijk te
klein zijn om de barrière goed te kunnen modelleren, of dat het criterium misschien beter
gekozen kan worden.

Figuur 3.9 Stijghoogteverloop aan de bovenkant van de barrière voor de kleine-schaal experimenten (links) en de
Deltagoot (rechts) (Rosenbrand and Van Beek, 2017a)

3.6 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de kleine-schaalproeven is een goede indruk verkregen van het pipingproces in
aanwezigheid van een barrière. Door de extra weerstand die de barrière vormt, ontwikkelt de
pipe na het bereiken van de barrière dwars op de stroomrichting. De barrière brokkelt iets af,
maar pas na verhoging van het verval treedt schade op aan de barrière: er ontstaat een pipe
in de barrière. Na schade is er nog aanzienlijke reststerkte aanwezig voordat de pipe verder
groeit en doorbreekt.
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In sommige proeven ontstond er een filter cake op het interface van bovenstrooms zandpakket
en barrière. In de proeven bood dit extra sterkte. Het wordt aanbevolen om te onderzoeken of
een filter cake ook in de praktijk kan ontstaan en wat het effect van een dergelijke filter cake op
de grondwaterstroming is.

Omdat de barrière smal is en dit op het eerste gezicht voldoende sterkte zou leveren, wordt
gefocust op een model dat het verval voor schade aan de barrière voorspelt. Zoals in de
hypothese aangenomen, wordt de sterkte bepaald door een criterium voor ‘primaire erosie’:
een lokale gradiënt juist bovenstrooms van de pipe, en niet door ‘secundaire erosie’, erosie van
de bodem en randen van de pipe: de drukval in de pipe blijkt verwaarloosbaar.

GZB1 blijkt het sterkste barrière-materiaal: voor dit materiaal is doorbraak niet bereikt, ondanks
een opgelegd verval van ca. 1.70 m. GZB3 en GZB2 met lage relatieve dichtheid blijken beide
zwakker dan GZB2 met hoge relatieve dichtheid. Voor GZB2 en 3 zijn lokale gradiënten voor
schade afgeleid. Hoewel een lage relatieve dichtheid tot een lager sterkte-criterium leidt, zorgt
het ook voor een hoger doorlatendheidscontrast tussen barrière en achtergrondzand, wat voor
een reductie van de belasting op de barrière zorgt. Het wordt aanbevolen om berekeningen uit
te voeren om vast te stellen wat het netto effect is van de lagere dichtheid van een barrière
voor een praktijksituatie.

Op basis van extrapolaties blijkt dat het gevonden schade-criterium voor GZB2 niet voldoende
sterkte oplevert. Dit kan te maken hebben met schaaleffecten, de keuze voor een schade-
criterium in plaats van een progressie-criterium of met de kleine dikte van de barrière in de
kleine-schaalproeven. Uit de analyse van het sterkte-criterium volgt dat de kleine-
schaalproeven te klein zijn om de barrière goed te kunnen modelleren.

Voor de volgende fase is daarom gekozen om:

· Uit te gaan van een realistische barrièredikte van 30 cm.
· Een progressie-criterium te bepalen en daarmee de reststerkte te benutten.
· GZB1 opnieuw te beproeven om de grotere sterkte van dit materiaal te benutten.
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4 Medium-schaalproeven

De medium-schaalexperimenten hebben tot doel om voor GZB1 en 2 sterkte-criteria af te leiden
voor het doorgroeien van een pipe in een barrière met een realistische dikte van 0.30 m.
Variabelen die daarbij beschouwd worden zijn relatieve dichtheid, barrière-diepte,
doorlatendheidscontrast en korrelgroottecontrast. Tevens worden de proeven benut om
eventuele schaaleffecten in het proces te onderzoeken. Details met betrekking tot de
experimenten en de analyse van de experimenten kunnen gevonden worden in (Rosenbrand
et al., 2018a; Rosenbrand and Van Beek, 2019).

4.1 Proefopzet
De proefopzet voor de medium-schaalproeven lijkt sterk op die van de kleine-schaalproeven.
De medium-schaalopstelling bevat een zandmonster met afmetingen van 1753x881x400 mm.
De afstand van het filter tot het midden van het uitstroomgat is 1385 mm. De barrière is in alle
proeven 30 cm breed en ligt op 58 cm van het bovenstrooms filter. Het uitstroomgat is 82 mm
in diameter en is 18 mm hoog.

Tijdens de proeven wordt de waterdruk gemeten met drukopnemers, die aan de boven- en
onderkant van het zandpakket zijn geplaatst. Het uitstroomdebiet wordt handmatig gemeten.
Het erosieproces wordt vastgelegd door middel van twee camera’s.

Figuur 4.1 Bovenaanzicht van medium-schaal opstelling met locaties van opnemers

In totaal zijn 8 proeven uitgevoerd, met variatie in barrière-materiaal (GZB1 en GZB2), barrière-
diepte (12.5 cm en volledige diepte), achtergrondmateriaal (B15 en B25) en relatieve dichtheid
van het barrière-materiaal.
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Proef no. Proef no. Barrière
materiaal

Diepte
barrière

[cm]

Achtergrondmateriaal Relatieve
dichtheid

MSP 21 B15-GZB 1-21 GZB 1 Full Baskarp fine (B15) High
MSP 22 B15-GZB 2-22 GZB 2 Full Baskarp fine (B15) High
MSP 23 B15-GZB 1-23 GZB 1 Full Baskarp fine (B15) High
MSP 24 B25-GZB 2-24 GZB 2 Full Baskarp coarse (B25) High
MSP 25 B25-GZB 1-25 GZB 1 12.5 Baskarp coarse (B25) High
MSP 26 B25-GZB 1-26 GZB 1 Full Baskarp coarse (B25) High
MSP 27 B25-GZB 1-27 GZB 1 Full Baskarp coarse (B25) Low
MSP 28 MZ-GZB 2-28 GZB 2 Full Metselzand High

Tabel 4.1 Proevenprogramma

4.2 Observaties

Het pipingproces in de medium-schaalexperimenten is vergelijkbaar met het proces
geobserveerd in de kleine-schaal experimenten, met een aantal nuances.

· De pipe ontwikkelt van het uitstroomgat naar de barrière: initieel kan de pipe in alle
richtingen groeien, maar bij het toenemen van het verval groeit de pipe uiteindelijk in
bovenstroomse richting.

· Na het bereiken van de barrière, groeit de pipe langs de barrière dwars op de
stroomrichting verder.
– In de proef met Metselzand en GZB2 (MSP28) groeide de pipe niet in dwarsrichting,

maar direct in de barrière. Zeer waarschijnlijk omdat het doorlatendheids- en sterkte
contrast tussen de barrière en het andere zand klein was.

– In het midden van het zandbed, dichtbij de barrière ontstaat een dieper gat, in het
achtergrondzand. De diepte van de pipe lijkt groter te zijn dan in de kleine-
schaalproeven.

· Op het grensvlak van de pipe en de barrière brokkelt de barrière wat af.
– De mate van afbrokkeling is groter dan in de kleine-schaalproeven (ordegrootte 1

cm in MS testen, vs. enkele mm in KS testen).
· Er groeit een pipe over korte afstand in de barrière: dit wordt gezien als schade aan de

barrière.
– Het moment van schade is moeilijker te bepalen in de medium-schaalproeven.
– De afstand van ingroeien is ongeveer 2-4 cm, met uitzondering van test 24, waarbij

de pipe 8 cm ingroeit.
– In test 28 (Metselzand) groeit de pipe in dwarsrichting in de barrière.

· Er groeien meerdere pipes in de barrière op andere locaties langs het grensvlak van
barrière en achtergrondzand.

· Eén of meer pipes worden langer.
– De stapgrootte is soms klein: 0.5-2 cm en soms groot: 5-24 cm.
– In sommige tests ontwikkelt de pipe in dwarsrichting in de barrière, aan de

bovenstroomse zijde van de barrière.
· Een pipe breekt door de barrière heen en groeit naar de bovenstroomse zijde.
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Om een criterium te bepalen voor het doorgroeien van de pipe, zijn verschillende groeistappen
gedefinieerd. De belangrijkste groeistappen zijn schade (eerste pipe in de barrière) en lange
groeistap (de pipe groeit voorbij de helft van de barrière). In bijna alle testen komt de pipe tot
stilstand na de lange groeistap, duidend op reststerkte na deze stap. Dit was alleen niet het
geval in de enige proef met een ondiepere barrière. Figuur 4.2 geeft een voorbeeld van een
lange groeistap. Doordat het moment van schade in deze proeven moeilijk vast te stellen was,
, uit de proeven bleek dat na het schade-criterium  nog een aanzienlijke reststerkte aanwezig
is en uit de extrapolatie van het schade-criterium op basis van kleine-schaalproeven is
gebleken dat er mogelijk niet voldoende sterktewinst was op grotere schaal , is ervoor gekozen
om te focussen op een sterkte-criterium voor het doorgroeien van de pipe.

Figuur 4.2 Lange groeistap in test 26, pipe omtrek in groen benadrukt

De eerste test (test 21) is niet nader geanalyseerd omdat er ruimte aanwezig was tussen het
zandpakket en de plaat, test 22 bleek bij het analyseren ook beïnvloed te zijn geweest door
ruimte tussen het zandpakket en de plaat. In test 23 is bezwijken van de barrière niet
opgetreden.

4.3 Stijghoogteverloop en kritiek verval
In vergelijking met de kleine-schaalproeven wordt er in de medium-schaalproeven op veel meer
plekken gemeten wat de waterdruk in de barrière is (zie ook Figuur 4.1). Omdat in deze proeven
met name naar het doorgroeien van de pipe wordt gekeken en de pipe op verschillende plekken
in kan groeien in de barrière, worden verschillende paren parallel aan de stroomrichting
beschouwd. Figuur 4.3 illustreert welke gradiënten belangrijk zijn voor de analyse van het
sterkte-criterium voor progressie van de pipe.
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Figuur 4.3 Overzicht van drukopnemers die zijn gebruikt om de gradiënten in de barrière en in de pipe te
berekenen

Omdat het totale verval over het gehele zandpakket geen indicator is voor de sterkte van de
barrière: dit verval hangt grotendeels af van het omringende zand in combinatie met de
barrière, is voor de medium-schaalproeven niet veel aandacht besteed aan dit verval. De
potentie van de methode wordt wel opnieuw aangetoond met kritieke vervallen van ca. 0.7 tot
meer dan 5 m (in een proef is geen bezwijken opgetreden), terwijl vergelijkbare
referentieproeven zonder barrière een kritiek verval van ca. 0.20 m hebben. In geen van de
proeven is een filtercake opgetreden op de interface van barrière en zand bovenstrooms van
de barrière.

Op basis van opnemers 18, 19 en 20, in combinatie met 23 is gekeken naar de drukval in de
pipe. Deze drukval was voor alle proeven beperkt (absolute verschillen lagen binnen de
meetnauwkeurigheid van de opnemers, grootst gemeten verschil ca. 2 cm over 40 cm afstand).
Hiermee is de aanname dat de drukval in de pipe beperkt is en secondaire erosie geen rol
speelt in het bepalen van de sterkte bevestigd.

Analyse van de stijghoogte laat zien dat de pipegroei goed gemonitord kan worden op basis
van waterdrukmetingen: de stijghoogte in de barrière reageert het meest wanneer de pipe de
barrière bereikt, en wanneer de lange groeistap optreedt. Korte groeistappen en schade zijn
over het algemeen niet herkenbaar in de metingen.

De gemeten lokale gradiënt net voorafgaand aan de lange groeistap is afhankelijk van de
locatie waar de pipe optreedt: daarom zijn de paren 9-16, 8-15 en 10-17 geanalyseerd en is in
vergelijking met de observaties bekeken welke gradiënt het meest representatief is. Voor GZB2
met hoge relatieve dichtheid ligt de gemeten gradiënt over 27 cm op ca. 0.4 (op basis van 2
proeven). Voor GZB1 met hoge relatieve dichtheid ligt de gemeten gradiënt op ca. 0.63 (range
van 0.60-0.67 voor 3 testen). Voor GZB1 met lage relatieve dichtheid ligt de kritieke gradiënt
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aanzienlijk lager, 0.28 (o.b.v. 1 test). Om vast te stellen wat de gradiënt is voor andere
afstanden is het nodig de proeven numeriek te simuleren.

Het effect van een ondiepe barrière op het totale kritiek verval is aanzienlijk (1.88 m in MSP 25
met ondiepe barrière en 2.59 m bij MSP 26 met volledige barrière): doordat de stroming zich
meer concentreert naar de bovenkant van het zandpakket bij een ondiepe barrière, is de druk
hydraulische belasting bovenstrooms van op de pipe groter wanneer deze is ingegroeid in de
barrière, vergeleken met de volkomen barrière. Het effect van relatieve dichtheid kan niet door
onderling vergelijken van proeven worden geanalyseerd: de relatieve dichtheid van het
bovenstrooms zandpakket is te verschillend: hiervoor zijn numerieke berekeningen benodigd.

4.4 Numerieke simulatie
De numerieke simulaties zijn uitgevoerd om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het
sterkte-criterium. Omdat in deze fase vooral naar de progressie van de pipe door de barrière
wordt gekeken, is niet alleen naar de lokale kritieke gradiënt gekeken, maar zijn ook andere
modellen beschouwd, waarin de erosie van de pipe wel is meegenomen: het Sellmeijer model
(in 2D, zoals geïmplementeerd in DgFlow) en het USACE model (in 3D). In onderstaande
paragrafen worden de drie methoden toegelicht.

4.4.1 Lokale kritieke gradiënt DgFlow
De numerieke analyse is uitgevoerd om de lokale gradiënten bij de lange groeistap op andere
afstanden te kunnen vaststellen dan de afstand tussen de meetpunten en kan toegepast
worden om een sterkte-criterium af te leiden voor gevoeligheidsanalyses.

Voor het sterktecriterium wordt in principe uitgegaan van de lange groeistap. In een van de
proeven (test 25) was er geen lange groeistap: voor deze test is daarom uitgegaan van een
medium-groeistap, zodat er voor alle beschouwde stappen nog reststerkte aanwezig is.

Bij het modelleren van de progressie wordt een pipe in de barrière gemodelleerd. Omdat er al
een zekere pipelengte in de barrière aanwezig is, wordt de invloed van de diepte van de pipe
op het stijghoogteverloop relatief klein: de pipe wordt daarom als randvoorwaarde
gemodelleerd, zonder fysieke diepte, en zonder drukval. Het stijghoogteverloop wordt
gesimuleerd vlak voor de groeistap optreedt. De afstand waarop de pipe in de barrière wordt
gemodelleerd is gebaseerd op de aanwezige afstand voor de lange groeistap in de
experimenten zoals deze is geobserveerd tijdens de proeven. Deze afstand varieert van ca. 4
cm (test 25 – vlak voor medium groeistap) tot 12 cm.

Om vast te stellen wat het meest representatieve sterktecriterium is, zijn lokale gradiënten
berekend over de volgende afstanden:

· Horizontale gradiënt over hele barrière.
· Horizontale gradiënt over 27 cm (gelijk aan opnemerposities).
· Horizontale gradiënt over 3.5 cm, vanaf 1 cm bovenstrooms van de pipe. Dit is het

criterium dat voor de kleine-schaalproeven voor schade werd gehanteerd.
· Horizontale gradiënt over 2 cm, vanaf bij de kop van de pipe.
· Horizontale gradiënt over 10 cm, vanaf de kop van de pipe.
· Verticale gradiënt over 10 cm, vanaf de kop van de pipe.

Het beperkte aantal proeven en de relatief geringe variatie in doorlatendheidscontrast maken
het moeilijk om op basis van deze data een keuze te maken uit bovenstaande criteria.
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Uiteindelijk is gekozen om de gradiënt van 10 cm bovenstrooms van de pipe aan te houden.
Deze keuze is beargumenteerd in (Rosenbrand and Van Beek, 2019).

Bij kortere afstanden wordt erg sterk geleund op het steile gedeelte van de curve, wat door de
afbrokkeling van de barrière mogelijk minder betrouwbaar is. Langere afstanden doen te kort
aan de verschillen in ontwikkeling in pipe lengte. Figuur 4.4 laat zien dat dit criterium, van 10
cm bovenstrooms van de pipe, in de metingen vergelijkbare verhangen geeft per type barrière-
materiaal. Hierbij moet bedacht worden dat dit schattingen zijn, aangezien de pipe niet altijd
onder de meetpunten liep waarop de fit is gebaseerd. Een groter aantal proeven is nodig om
de gevonden waarden te bevestigen.

Figuur 4.4 Overzicht berekende gradiënten over 10 cm vanaf de kop van de pipe

Opmerkelijk is dat de gevonden waarden voor het horizontale verhang over 10 cm voor GZB1
met een hoge relatieve dichtheid ruim hoger zijn dan 1. Theoretisch zou zelfs bij een verticaal
verhang van 1 het barrière materiaal fluïdiseren tegen de zwaartekracht in. Het is op dit moment
onduidelijk waardoor dit veroorzaakt wordt (boogwerking, ondiepe pipe).

4.4.2 Numerieke simulatie DgFlow met Sellmeijer model
Omdat in deze fase gekeken wordt naar de progressie van de pipe in de barrière, is ook
bekeken in hoeverre het model van Sellmeijer de progressie kan beschouwen. In eerste
instantie is niet voor dit model gekozen, omdat het model uitgaat van erosie in de pipe (minder
relevant, omdat de drukval in de pipe bij een GZB laag is) en het geen criterium voor erosie
aan de kop van de pipe bevat (zeer belangrijk in het geval van afwisseling in korrelgrootte). Het
is desondanks toch nuttig te beschouwen hoe het model de proeven simuleert, omdat het
mogelijk is dat het model zinvolle uitkomsten geeft zonder het volledige erosiemechanisme
mee te nemen. De grondwaterstroming wordt immers wel goed meegenomen.

De simulaties zijn uitgevoerd bij verschillende mesh-groottes: uit deze analyses bleek dat het
model niet convergeert naar een vast kritiek verval bij het verder verfijnen, zelfs niet wanneer
de elementen kleiner waren dan de d50 van het barrière-materiaal. Hierdoor heeft het model
geen voorspellende waarde. Convergentieproblemen treden niet op bij homogene
configuraties.

Het is daarop geprobeerd om voor drie vaste mesh-groottes het pipingproces te beschouwen.
Uit deze analyse bleek dat het model het verval voor ‘schade’ significant onderschatte, maar
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het verval voor ‘progressie’ overschatte. De gemodelleerde pipe-diepte in de barrière bleek
kleiner dan de gemiddelde korrelgrootte van de barrière. Dit kan mogelijk een effect zijn van de
2D-aanname in het model.

De combinatie van gevoeligheid voor mesh-grootte, de mismatch met de observaties in het
pipingproces en de onrealistische pipe-diepte geven de indruk dat het model (nog) niet geschikt
is voor configuraties, zoals die met een GZB.

4.4.3 Numerieke simulatie USACE model
Door het US Army Corps of Engineers (USACE) wordt een 3D eindige elementen model
ontwikkeld dat zowel de erosie aan de kop van de pipe, als de erosie in de pipe met
afzonderlijke criteria meeneemt (Robbins and Griffiths, 2018), ook beschreven in (Rosenbrand,
E., Robbins B., Griffith, 2018). Dit model is toegepast voor de simulatie van kleine- en medium-
schaalproeven.
Met dit model kan het pipingproces gemodelleerd worden, rekening houdend met de
dwarsontwikkeling van de pipe, en het effect hiervan op de grondwaterstroming. Het model
vergt echter ook invoerparameters voor primaire en secondaire erosie-criteria.

Het primair erosie-criterium is afhankelijk van de mesh: het model beschouwt de gradiënt over
de elementen rondom de kop van de pipe. Bij overschrijding van de kritieke gradiënt over het
element, wordt het element geopend voor pipe-stroming. Om deze kritieke gradiënt te bepalen
zijn in het laboratorium van USACE kolom-experimenten uitgevoerd. Deze experimenten zijn
in meer detail toegelicht in Appendix B van het voorliggende rapport, en in meer detail in
(Rosenbrand et al., 2018b). In deze experimenten is de kritieke gradiënt over een afstand van
10 cm bovenstrooms van de pipe gemeten. Vervolgens is deze gradiënt vertaald naar een
lokale gradiënt over de afstand die past bij de elementgrootte, op basis van
gevoeligheidsstudies.

De kolomexperimenten laten duidelijk zien welke parameters van invloed zijn op de lokale
kritieke gradiënt. De experimenten lieten een sterke correlatie tussen uniformiteitscoëfficiënt
(d60/d10) en de lokale kritieke gradiënt zien.
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Figuur 4.5 Voorbeeld van pipe-ontwikkeling in simulatie van experiment MSP-26 met het USACE model
(Rosenbrand, E., Robbins B., Griffith, 2018)

Het model bleek veelbelovend om het gedrag van de pipe te voorspellen in de aanwezigheid
van een grofzandbarrière. Kwantitatief gezien, komen de gemodelleerde kritieke vervallen
goed overeen met de kritieke vervallen gemeten in kleine- en medium-schaalproeven. Om deze
fit te bereiken is het criterium vanuit de kolomproeven iets aangepast: dit lijkt logisch te zijn
omdat de situatie in de kolomproeven (gebogen oppervlak met een ingesloten pipe) niet
helemaal overeenkomt met de situatie in de experimenten. Het moet echter nog blijken of het
model ook op Deltagoot- en praktijkschaal goed functioneert: hiervoor zijn nog aanpassingen
nodig in het model om de rekentijd te verkorten. Kwalitatief gezien beschrijft het model gedrag
dat ook in de proeven waargenomen wordt:

· Laterale pipe-ontwikkeling langs de barrière.
· Kwalitatief komt het ingroeien van de pipe in de barrière in het model, het beste overeen

met de lange groeistap in de proeven.
· Modelleert, voor een proef waarin dit ook tijdens het experiment geobserveerd werd, pipe

progressie parallel aan de bovenstroomse interface, bij voldoende fijne mesh.

De modelresultaten worden enigszins beïnvloed door de mesh-grootte en stapgrootte van het
verval, maar dit kan mogelijk verbeterd worden door met fijnere mesh te rekenen. Hoewel het
model de potentie heeft om de progressie van de pipe goed te voorspellen, is het model nog
een onderzoekstool en zijn er nog een aantal stappen benodigd om het model meer geschikt
voor de praktijk te maken, zoals het verkleinen van de rekentijd, het verkleinen van de
onzekerheid met betrekking tot de primaire erosie-criteria (variatie in gemeten gradiënt, invloed
van relatieve dichtheid, conversies voor de modellering).

4.4.4 Conclusies numerieke modellering
Er zijn drie methoden toegepast om de progressie van de pipe te modelleren, het lokale
criterium, afgeleid uit een 2D grondwaterstromingssom, het model van Sellmeijer (in 2D) in
DgFlow en het 3D USACE model, met geïmplementeerde erosiecriteria voor erosie in de pipe
en aan de kop van de pipe. Het USACE model simuleert het gehele pipingproces het meest
natuurgetrouw, maar is nog in ontwikkeling en nog niet geschikt voor praktijktoepassing. Het is
voor de praktijk uiteindelijk wenselijk om met een 2D tool te werken, mits mogelijk. Het
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Sellmeijer model simuleert het pipingproces minder goed en convergeert niet voor kleine
meshes, en is daarmee minder geschikt. Voor de praktijk wordt daarom de eerste methode,
dat gebaseerd is op de lokale kritieke gradiënt bovenstrooms van de pipe voor de lange
groeistap, voorlopig als meest geschikt bevonden.

4.5 Sterkte-criterium en predicties
Het sterkte-criterium dat afgeleid is op basis van de medium-schaalproeven betreft de lokale
gradiënt over een afstand van 10 cm, gemeten vanaf de kop van de pipe. Omdat er een beperkt
aantal proeven per barrière-materiaal beschikbaar is, is ervoor gekozen om de laagst gemeten
lokale gradiënt per materiaal te kiezen. In onderstaande tabel zijn deze waarden weergegeven.

Barrièremateriaal
(achtergrondzand)

Test nummer Horizontale gradiënt over 10 cm
vanaf de pipe tip

GZB 2 high RD
(Metselzand)

MSP 28
0.76

GZB 1 high RD (Baskarp
B25)*

MSP 25 (shallow
barrier) 1.23

GZB 1 low RD (Baskarp
B25)

MSP 27
0.64

Tabel 4.2 Voorlopig sterkte-criterium voor GZB1 en GZB2

De lokale gradiënt is bij iedere proef bij een net iets andere pipelengte afgeleid. Het is echter
niet te voorspellen bij welke afstand dit zal zijn voor een komende proef. Hoe langer de pipe is
voorafgaand aan de lange groeistap, hoe hoger het voorspelde kritiek verval over het gehele
zandbed zal zijn. Daarom is er voor gekozen om predicties uit te voeren met de kortst gemeten
pipe-lengte voorafgaand aan de lange groeistap. Deze afstand is 4 cm.

Gebruikmakend van dit sterktecriterium is een predictie gemaakt van het kritiek verval voor een
aantal veldsituaties (met gesloten deklaag in het achterland), om vast te stellen of de methode
voldoende potentie heeft in de praktijk en wat de schaaleffecten zijn. Homogene
ondergrondmodellen zijn opgesteld met kwelweglengtes (L) van 160, 80, 40 en 8 m, met een
aquiferdikte van L/4. Een aanvullende berekening is uitgevoerd met gelijke kwelweglengte en
aquiferdikte van 40 m. In alle berekeningen is een doorlatendheidscontrast van 5
aangehouden. Daarnaast zijn Sellmeijer berekeningen uitgevoerd om het kritiek verval zonder
barrière te berekenen.

In Figuur 4.6 is het berekende kritieke verval weergegeven voor een losgepakte en vastgepakte
barrière (met dezelfde doorlatendheid, op basis van dichte pakking), bestaande uit GZB1
materiaal, voor alle berekeningen met D=L/4. Uit deze berekeningen blijkt dat de sterktewinst
wel iets afneemt voor grotere schaal, maar dat de toename in sterkte ook bij een kwelweglengte
van 160 en dikte van 40 m een factor 4.5 is. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze toename
sterk afhankelijk van de keuze voor bijvoorbeeld korreldiameter in het achtergrondzand.

Het effect van relatieve dichtheid van de barrière op het kritiek verval lijkt in deze resultaten erg
groot. Hierbij moet echter bedacht worden dat de berekeningen zijn uitgevoerd met een
constant doorlatendheidscontrast, terwijl in werkelijkheid een barrière met een lagere relatieve
dichtheid een groter doorlatendheidscontrast zal laten zien. Het wordt aanbevolen om het netto
effect van relatieve dichtheid en doorlatendheidscontrast te onderzoeken.
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Figuur 4.6 Berekend kritiek verval op basis van Sellmeijer, en op basis van de lokale kritieke gradiënt voor GZB1
(verdicht en losgepakt- maar met constant doorlatendheidscontrast) over een afstand van 10 cm,
uitgaande van pipegroei van 4 cm in de barrière

4.6 Conclusies en aanbevelingen
Uit de medium-schaalproeven en simulaties is het volgende geconcludeerd:

· De potentie van de methode op medium-schaal is aangetoond met kritieke vervallen van
ca. 0.7 tot meer dan 5 m (in één proef is geen bezwijken opgetreden), terwijl vergelijkbare
referentieproeven een kritiek verval van ca. 0.20 m hebben.

· Er is een groot verschil in verval tussen het optreden van schade en progressie. In deze
fase is ervoor gekozen om de sterktewinst van progressie mee te nemen. Het analyseren
van het optreden van de lange groeistap, waarbij de pipe voorbij de helft van de barrière
groeit, blijkt hiervoor het meest geschikt. De lange groeistap trad niet op in de proef met
ondiepe barrière, daarom is in deze proef een medium-groeistap geselecteerd. In alle
proeven is nog reststerkte aanwezig na het optreden van de hiervoor geselecteerde
groeistap.

· Een voorlopig sterkte-criterium is afgeleid voor GZB1 (hoge en lage relatieve dichtheid)
en GZB2, gebaseerd op de lokale gradiënt over een afstand van 10 cm vanaf de kop van
de pipe. De te hanteren pipe lengte voor predicties is 4 cm. Dit is een voorlopig criterium
dat toegepast kan worden voor Gameren in een 2D grondwaterstromingsmodel.

· De progressie van de pipe door de barrière is daarnaast gemodelleerd met het Sellmeijer
model en met het USACE model. Het Sellmeijer model is voorlopig niet geschikt
bevonden, maar het USACE model geeft veelbelovende resultaten. Omdat dit nog een
onderzoeksmodel is, is het model nog niet geschikt voor toepassing in de praktijk.

· De kolomproeven, die uitgevoerd zijn ten behoeve van de modellering in het USACE
model geven inzicht in de invloed van de uniformiteit coëfficiënt op de lokale kritieke
gradiënt.
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· Predicties voor fictieve veldsituaties, uitgevoerd met het sterkte-criterium voor GZB1
(losgepakt en vastgepakt), geven aan dat de barrière aanzienlijk meer sterkte geeft (2.5-
5 x) dan de situatie zonder barrière.

Hoewel er een voorlopig sterkte-criterium is gedefinieerd, is het aantal proeven dat aan de
basis van dit criterium ligt beperkt. Het wordt sterk aanbevolen om duplo proeven uit te voeren
en extra proeven met een ondiepe barrière uit te voeren, om te valideren of het ontbreken van
een lange groeistap veroorzaakt wordt door het hebben van een ondiepe barrière. De analyse
van aanvullende (reeds uitgevoerde) USACE proeven wordt aanbevolen om het effect van
relatieve dichtheid op het sterkte criterium te bepalen. Voor het verder brengen van het USACE
model is een verkleining van de rekentijd benodigd, meer zekerheid over het criterium voor
primaire erosie en validatie op grotere schaal.



11200952-013-GEO-0003, Versie 1.0, 3 juni 2019, definitief

Eindrapportage eerste haalbaarheidsonderzoek (HBO1) 34 van 58

5  Deltagootproeven

Nadat in de medium-schaalfase tot een sterkte-criterium kon worden gekomen, is dit criterium
getest op grote schaal, om eventuele schaaleffecten te onderzoeken. Hiervoor zijn in de
Deltagoot twee proeven uitgevoerd.

5.1 Proefopzet
In Figuur 5.1 is een schematisatie weergegeven van de dwarsdoorsnede en bovenaanzicht
van de experimenten. Het zandbed is aangebracht op een folie, en heeft vergelijkbare
afmetingen als de IJkdijkproeven, met een kwelweglengte van ca. 15 m en een dikte van 3 m.
De breedte van het zandbed is gelijk aan de breedte van de Deltagoot en is 5 m. Aan de
benedenstroomse zijde is een kopsloot aangelegd tot aan het zandbed, met een breedte van
0.5 m op de bodem van de sloot.

Omdat de verwachting was dat bij een hoogte van ca. 3-3.5 m niet tot bezwijken kon worden
gekomen, is er geen gebruik gemaakt van een natuurlijke dijk, maar is er een stalen wand
geplaatst om het verval verder op te kunnen voeren dan met een natuurlijke dijk met stabiele
helling het geval zou zijn. Achter de stalen wand is ballast aanwezig om tegendruk te geven
aan het water uit het zandpakket, wat gevormd werd door een kleilaag en zandlaag in proef 1.
Dit bleek niet voldoende bestand tegen lekkage, waardoor in proef 2 een dikkere kleilaag is
aangebracht met daarin grof zand voor drainage, wederom afgedekt met klei.

De barrière is in de eerste proef op een afstand van 6-6.30 m vanaf de sloot aangelegd en in
de tweede proef op een afstand van 11-11.30 m, beide 0.5 m ingestoken in het zandpakket.
Hoe verder de barrière in bovenstroomse richting wordt geplaatst, hoe zwakker de configuratie
wordt. Op basis van de ervaringen in de eerste proef, is voor de tweede proef gekozen voor
een zwakkere configuratie. In de eerste proef is de barrière met ‘inkassing’ aangebracht: de
barrière steekt ca. 0.20-0.25 m in de bovenliggende kleilaag.

In beide proeven is gebruik gemaakt van Westerschelde zand als achtergrondzand (enigszins
vergelijkbaar met B25) en GZB2 voor het barrièrezand. Deze combinatie is bewust gekozen
om zo min mogelijk extra sterkte te genereren, zodat in de proeven tot bezwijken kan worden
gekomen en er een sterkte-criterium kan worden afgeleid.

In beide proeven is gebruik gemaakt van waterspanningsmeters om het pipingproces te volgen.
Daarnaast zijn er rijen met gekleurde piepschuimballetjes als tracer gebruikt. In de tweede
proef is daarbij gebruik gemaakt van glasvezelmetingen. Het debiet is handmatig gemeten.

De proeven zijn in meer detail beschreven in (Forster and Koelewijn, 2019) en (Rosenbrand
and Forster, 2019).



11200952-013-GEO-0003, Versie 1.0, 3 juni 2019, definitief

Eindrapportage eerste haalbaarheidsonderzoek (HBO1) 35 van 58

Figuur 5.1 Doorsnede en bovenaanzicht van test 1 (boven) en test 2 (onder)

5.2 Observaties
Door de aanwezigheid van de kleilaag beperken de visuele observaties zich tot het optreden
van zandtransport in de sloot en tot het uitgraven na afloop van de proef. Het verloop van het
pipingproces is afgeleid aan de hand van de waterdrukopnemers en wordt in de volgende
paragraaf toegelicht.

Bij de eerste proef ontstonden bij een verval van ca. 1 m de eerste zandmeevoerende wellen
in de hoeken van de sloot. Bij het toenemen van het verval neemt het zandtransport in de
wellen geleidelijk toe. Bij het bereiken van een verval van 4 m wordt er lekkage waargenomen
bij de stalen wand. Het verval is daarop teruggebracht naar 0.20-0.30 m, om
herstelwerkzaamheden uit te voeren. Na herstel is het verval opnieuw omhooggebracht. Bij
een verval van ongeveer 3 m trad echter opnieuw lekkage op. Omdat herstel niet meer mogelijk
werd geacht zonder de kleilaag te verwijderen is de test vervolgens stopgezet.

Omdat bij deze proef geen totaal bezwijken is opgetreden, leende de proef zich goed voor het
onderzoeken van het pipingproces door uitgraven. De pipes konden goed teruggevonden
worden vanaf de kopsloot: meerdere pipes ontwikkelden zich naar de noordkant en 1 naar de
zuidkant van de deltagoot. Opvallend was dat deze pipes zich in de kleilaag bevonden. De pipe
die aan de zuidzijde was gevormd was aanzienlijk groter dan de pipes aan de noordzijde.

De uitgravingen aan de zuidzijde, nabij de barrière, lieten zien dat er veel erosie was geweest
juist stroomafwaarts van de barrière: de klei was ca. 5 cm verzakt over een afstand van ca. 40
cm breed langs de barrière. Een pipe was in de klei geërodeerd en was gevuld met barrière
zand. Dit betekent dat erosie bij de barrière heeft plaatsgevonden op de locatie van h42 en
h62, zie figuur 5.2.
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Aan de zuidzijde was kleilaag boven de barrière over de lengte van ongeveer een halve meter
verzakt, wat duidt op erosie van barrièremateriaal. Wat fijn zand werd tussen de top van de
barrière en de kleilaag gevonden. De oorsprong van dit materiaal is onduidelijk. Verder was de
grofzandbarrière nog intact.

Blauwe piepschuimballetjes, die op 5 cm van de bovenstroomse rand van de barrière geplaatst
waren, waren verschoven, maar nog wel aanwezig. De piepschuimballetjes die op de barrière
lagen zijn waarschijnlijk bij het ontstaan van een holte in de inkassing naar boven gedreven,
en zijn geen goede indicatie voor de mate van erosie van de barrière. Ook zijn er witte
piepschuimbolletjes (die juist benedenstrooms van de barrière waren geplaatst) teruggevonden
in de pipe verder benedenstrooms, wat bevestigt dat de bolletjes geen goede tracer zijn.

In de tweede proef zijn maatregelen genomen om de lekkage te voorkomen. In de eerste fase
van de proef heeft het veel geregend wat de debietmetingen beïnvloed heeft. De eerste
zandmeevoerende wellen in de hoek van de sloot ontstonden bij een verval van 2.5 m. De sloot
was in deze proef in eerste instantie niet diep genoeg gegraven, waardoor de
zandmeevoerende wellen mogelijk later zijn ontstaan.

Bij een verval van 3.29 m werden de eerste piepschuimballetjes gevonden: groene en blauwe,
tenminste duidend op pipe-vorming nabij de bovenstroomse rand van de barrière. Enkele
minuten later nam het debiet echter sterk toe, wat erop duidde dat het pipingproces al voltooid
was. Het bezwijken vond dus plaats bij het maximaal aangebrachte verval van 3.29 m.

Omdat het voltooide pipingproces de meeste sporen heeft gewist, is er uit het uitgraven niet
veel informatie te winnen over het groeien van de pipe in de barrière. Aan de bovenstroomse
zijde werd een erosiekolk gevonden die zich uitstrekte over de hele breedte van de goot. Bij
het uitgraven werd gevonden dat de kleilaag aan de zuidzijde flink verzakt was, een ca. 0.15
m hoge laag met barrière zand was nog aanwezig. Op de barrière is fijn zand aangetroffen,
met aansluitend de Vingerling klei. De barrière was volledig geërodeerd aan de noordzijde.
Benedenstrooms van de barrière was de kleilaag verzakt over een groot gebied.

5.3 Stijghoogteverloop
In tegenstelling tot de kleine- en mediumschaalproeven kan het pipingproces niet worden
geobserveerd door een transparante plaat bij de deltagootproeven. Op basis van het verloop
van de waterspanning kan het pipingproces echter wel geschat worden. Hierbij spelen de
ervaringen bij de medium-schaalproeven met analyse van stijghoogtemetingen een belangrijke
rol.

Bij de medium-schaalproeven werd gevonden:

· De aanwezigheid van een pipe leidt tot een lokale verlaging van de stijghoogte.
· Wanneer de pipe de barrière bereikt, neemt de gradiënt over de barrière sterk toe.
· Wanneer schade of een korte groeistap optreedt, is dit niet waarneembaar in de

waterspanningsmetingen.
· Een lange groeistap veroorzaakt een lokale afname van de gradiënt in de barrière.

Deze bevindingen zijn toegepast bij het analyseren van de waterspanningsmetingen in de
deltagootproeven. De locaties van de waterspanningsopnemers zijn weergegeven in Figuur
5.2.
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5.3.1 Eerste deltagootproef

In Figuur 5.3 zijn de horizontale gradiënten over de barrière weergegeven voor de eerste proef.
Uit het verloop van de horizontale gradiënt blijkt dat de pipe eerst bij rij 2 aankomt en vervolgens
bij rij 3 (zuidzijde). Tijdens de periode waarin de data ontbreekt, is de waterhoogte in het
bovenstroomse reservoir constant gehouden op 4 m en teruggebracht naar 0.2 m om 16:30
voor herstelwerkzaamheden. Vlak voordat de data ontbreekt, lijkt de meeste activiteit plaats te
vinden bij h#2. Na de herstelwerkzaamheden is de stijghoogte in h62 ca. 0.05 m hoger dan in
de overige opnemers. Deze hogere waarde suggereert dat de opnemer tijdens de
herstelperiode verzakt is. De verplaatsing zou hebben kunnen optreden door het ontstaan van
een holte ter plaatse van de barrière. Tijdens de herstelwerkzaamheden is de klei behoorlijk
belast, wat de verzakking mogelijk heeft veroorzaakt. Dit suggereert dat er tijdens de periode
met constant verval van 4 meter, waarin de data ontbreekt, voorafgaand aan de
herstelwerkzaamheden aanzienlijke erosie van de barrière is opgetreden.

Deze bevinding komt overeen met de bevindingen bij de uitgraving.

Bij de tweede verhoging, na de herstelwerkzaamheden, wordt ook een toename in gradiënt
gevonden bij rij 8. Een duidelijke afname in de gradiënt, zoals waargenomen in de medium-
schaalproeven bij een lange-groeistap is niet gevonden.

Figuur 5.2 Waterspanningsopnemers in de barrière (stroming van links naar rechts) voor proef 1
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Figuur 5.3 Gemeten gradiënten in de barrière, gedurende de eerste proef

Figuur 5.4 Indicatieve schets van de mogelijke pipe ontwikkeling gedurende de eerste deltagootproef. Het is uit de
ontgraving en waterspanningsmetingen niet op te maken hoever de erosie in de barrière ontwikkeld is
aan de zuidzijde. Dit is aangemerkt met vraagtekens.
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5.3.2 Tweede deltagootproef

Figuur 5.5 Gradiënten gemeten in de barrière gedurende de tweede proef

In Figuur 5.5 zijn de gradiënten in de barrière weergegeven gedurende de tweede proef. Op
basis van het verloop van de gradiënten is het volgende geconcludeerd:

· De toename in gradiënt in het midden van de proef (centre – lijn 5) duidt erop dat de pipe
hier als eerste de barrière bereikt (jun 1 – ca. 23:30).

· Vervolgens neemt de gradiënt over lijn 3 toe, wat erop duidt dat de pipe zich langs de
barrière ontwikkelt in zuidelijke richting (jun 2 – ca. 11:15). De gradiënt bij #2 neemt niet
toe, wat duidt op beperkte dwarsontwikkeling.

· Op jun 2 – ca.18:35 is een sterke afname te zien bij lijn #3: duidend op een lange groeistap
in de barrière op deze locatie.

· Enkele uren later (ca. 22:15) is een toename van de gradiënt te zien bij lijn 8, in combinatie
met een afname in h38 duidend op de ontwikkeling van een nieuwe pipe vanaf de
benedenstroomse zijde.

· Bij lijn 3 zakt de gradiënt vervolgens (jun 3 – ca. 01:20), duidend op meer erosie, en
vervolgens nog veel verder, uiteindelijk naar negatieve waarden, wat mogelijk duidt op
verplaatsing van de opnemer(s). Als de pipe op 02:00 door de barriere breekt, zou dit de
instroming van zand veroorzaken. De instroom van zand en de inzakking van de klei
kunnen deze zijde verstopt hebben. De toename in gradiënt 06:00 bevestigt dit beeld.

· De gradiënten bij lijn 5 en 8 vertonen een sterke afname (jun 3 – 06:20), wat suggereert
dat de pipe ook hier in de barrière ontwikkelt.
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Op 3 juni om 7:00 stijgen de stijghoogtes in h83 en h93 sterk, wat waarschijnlijk door de
connectie van de pipe met het bovenstroomse reservoir veroorzaakt wordt. Vlak daarna nam
het debiet en zandtransport sterk toe, waarna de proef is beëindigd. Ook al is de barrière
uiteindelijk volledig geërodeerd aan de noordzijde, de lange groeistap is het meest duidelijk
geobserveerd bij #3. Deze groeistap is gekozen om het criterium te beschouwen.

Figuur 5.6 Indicatieve schets van de mogelijke pipe ontwikkeling gedurende de tweede deltagootproef

5.4 AH-DTS metingen
In de tweede deltagootproef zijn AH-DTS (Active Heating Distributed Temperature Sensing)
metingen uitgevoerd, om de potentie als monitoringstechniek vast te stellen. Uit de analyse
bleek dat er met deze techniek fenomenen gemeten worden die niet met de
waterspanningsmetingen gemeten zijn. Aan de andere kant konden ook niet  alle pipe
ontwikkelingen die wel door de waterspanningsmetingen gemeten zijn gedetecteerd worden
met de temperatuurmetingen.

Hierdoor lijkt het vooralsnog niet eenvoudig om de techniek als betrouwbare
monitoringstechniek voor de praktijk in te zetten.

5.5 Samenvatting pipingproces in Deltagootproeven
Hoewel het pipingproces is afgeleid uit observaties tijdens de proef en tijdens de uitgraving en
op basis van de waterspanningsmetingen, kan het pipingproces toch met enige zekerheid
gereconstrueerd worden.
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De eerste deltagootproef is uitgevoerd met een inkassing. In eerste instantie ontwikkelde er
één pipe aan de zuidzijde. Na het bereiken van de barrière ontwikkelde deze pipe zich beperkt
in dwarsrichting (waarschijnlijk minder dan 1 m). Door de aanwezigheid van de inkassing
ontstond er een helling in de barrière, waarschijnlijk tot aan de bovenstroomse zijde van de
barrière. Hoewel er geen waterspanningsmetingen beschikbaar zijn in de navolgende periode,
waarin het verval verlaagd werd voor herstelwerkzaamheden, is het waarschijnlijk dat de
ontstane holte tijdens die herstelwerkzaamheden dichtgedrukt is. De aanwezigheid van een
dun laagje achtergrondzand op de barrière wekt de suggestie dat er een pipe doorgebroken is,
alhoewel dit ook een andere oorzaak gehad kan hebben. De proef is vervolgens afgebroken
doordat er opnieuw lekkage optrad.

In de tweede proef is geen inkassing toegepast. Bij deze proef ontstond er eerst een pipe in
het midden van de goot, die in dwarsrichting ontwikkelde naar de zuidzijde. Aan deze kant trad
een lange groeistap op in de barrière. Vermoedelijk stopte de pipe nog wel in de barrière.
Vervolgens bereikte een nieuwe pipe de barrière aan de noordzijde. Daarna vond nog een
groeistap plaats aan de zuidzijde (vermoedelijk de pipe die ook de lange groeistap had
gemaakt) waarbij de pipe waarschijnlijk wel door de barrière heen groeide Vermoedelijk is de
klei boven de barrière vervolgens ingestort en mogelijk is de locatie ook dichtgeslibd door de
toevoer van bovenstrooms zand. Hier is de barrière uiteindelijk volledig geërodeerd.

5.6 Numerieke simulatie eerste deltagootproef
Numerieke simulaties zijn uitgevoerd om de doorlatendheid van het achtergrondzand te
bepalen op basis van de flux, in de situatie voorafgaand aan piping en om vast te stellen of het
waarschijnlijk is dat de pipe door de barrière is gebroken tijdens de proef.

5.6.1 Afleiden doorlatendheid achtergrondzand
Een 3D grondwaterstromingsberekening is uitgevoerd om op basis van de debiet- en
stijghoogtemetingen vast te stellen wat de doorlatendheid van het achtergrondzand is. De
gemodelleerde intrinsieke doorlatendheid was 9.95E-12 m2 (wat overeenkomt met een
hydraulische doorlatendheid van 8.57e-5 m/s in de tweede test bij een gemiddelde
luchttemperatuur van 15 graden Celsius) . Door de regenval, en aanwezigheid van een kleilaag
in de sloot tijdens de tweede proef, is deze analyse alleen voor de eerste proef uitgevoerd. Er
is verondersteld dat de doorlatendheid gelijk is in de beide proeven.

5.6.2 Verticale gradiënt
Om vast te stellen of het ontstaan van de helling tot doorbraak kan hebben geleid, is de situatie
gemodelleerd na het ontstaan van de helling in de barrière. Hierbij wordt verondersteld dat de
pipe alleen door de barrière kan breken wanneer het verticaal evenwicht aan de
bovenstroomse zijde van de barrière overschreden wordt.

De hellingshoek is niet bekend en is geschat op 20 graden. Met het criterium van Rhee en
Bezuijen (Van Rhee and Bezuijen, 1992) is vastgesteld dat de helling bij 26 graden nog in
evenwicht zou zijn, uitgaande van een wrijvingshoek van 30 graden. Een hoek van 20 graden
levert een relatief hoge schatting van de verticale gradiënt. De doorlatendheid van de barrière
is gelijk gekozen als in proef 2.

De 2D numerieke analyse illustreert dat de verticale gradiënt zeer laag is, zodat het
onwaarschijnlijk is dat de pipe door de barrière heen is gebroken, zelfs wanneer rekening
gehouden wordt het onderschatten van de verticale gradiënt door de 2D aanname.
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5.7 Numerieke simulatie tweede deltagootproef
3D numerieke simulaties om vast te stellen wat de lokale gradiënt was juist voordat de lange
groeistap optrad in proef 2, om deze te kunnen vergelijken met het sterkte-criterium dat
opgesteld is naar aanleiding van de medium-schaalproeven.

5.7.1 Lokale horizontale gradiënt
De stijghoogtes in het pakket en in de barrière zijn gefit met behulp van 2D numerieke
berekeningen voor de kritieke situatie juist voorafgaand aan de lange groeistap om vast te
stellen of de lokale gradiënt bovenstrooms van de pipe vergelijkbaar is met die in de medium-
schaalproeven.

Variabelen bij deze numerieke analyse zijn de lengte van de pipe voorafgaand aan de lange
groeistap en de doorlatendheid van de barrière. De lengte van de pipe voorafgaande aan de
lange groeistap is niet bekend, omdat zowel schade en korte groeistappen niet zichtbaar zijn
in de waterspanningsmetingen. De doorlatendheid van de barrière is niet bekend, omdat er
geen dichtheidsmetingen beschikbaar zijn. Steekringen gemaakt voorafgaand aan de eerste
proef geven wel aan dat de dichtheid vermoedelijk relatief hoog is, ca. 74%.

De combinatie van een pipelengte van 5 cm en een doorlatendheidscontrast (doorlatendheid
barrière / doorlatendheid achtergrondzand) van 8, wat optreedt bij een relatieve dichtheid van
de barrière van ca. 100%, blijken een goede fit te geven met de metingen langs lijn #3. De
gemodelleerde gradiënt over 0.10 m vanaf de kop van de pipe is 0.59. Het sterkte-criterium dat
was afgeleid voor GZB2 is gebaseerd op twee medium-schaalproeven, MSP 28 en MSP 24,
met een relatieve dichtheid van de barrière van respectievelijk 0.83 en 1.05. Het gesimuleerde
verloop van de stijghoogte bovenstrooms van de pipe juist voorafgaand in de lange groeistap
is weergegeven in Figuur 5.7. Het voorlopig sterktecriterium was gebaseerd op de laagst
gemeten lokale gradiënt van deze twee proeven, wat 0.76 was.

Figuur 5.7 Numeriek berekende stijghoogteverlopen bovenstrooms van de pipe, juist voor de lange groeistap voor
experimenten MSP24, MSP28 en de tweede deltagootproef
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Hierbij wordt opgemerkt dat de stroming in werkelijkheid meer een 3D dan een 2D karakter
heeft, doordat de pipe niet over de gehele breedte van de barrière is ontwikkeld en doordat de
barrière relatief ondiep is in combinatie met een sloot die niet over de hele breedte aanwezig
is. Het 3D effect blijkt duidelijk uit metingen op andere locaties in de barrière: daar zijn de
waterspanningen over het algemeen hoger.

Dit 3D effect zorgt voor een sterkere concentratie van stroming bovenstrooms van de pipe.
Door de meetpunten toch te fitten in een 2D som, wordt de doorlatendheid van de barrière te
laag ingeschat, en daarmee de relatieve dichtheid te hoog. Daarom zijn 3D numerieke
berekeningen uitgevoerd, om vast te stellen wat een meer realistische inschatting zou zijn van
de doorlatendheid en de relatieve dichtheid. De resultaten van de 3D berekening geven
inderdaad aan dat een lagere relatieve dichtheid plausibel kan zijn, maar een exacte fit kan niet
gevonden worden door het grote aantal variabelen (pipe lengte, doorlatendheidscontrast,
lengte van de dwarspipes). Gezien het feit dat de steekringen een relatieve dichtheid van 0.74
aangeven, in combinatie met de 3D effecten, lijkt het plausibel dat de relatieve dichtheid lager
is geweest dan in de medium-schaalproeven, wat de lage lokale gradiënt kan verklaren.

5.8 Conclusies en aanbevelingen
Er zijn twee deltagootproeven uitgevoerd met als doel om vast te stellen of een vergelijkbaar
sterkte-criterium gevonden wordt als afgeleid uit de medium-schaalproeven en daarmee of
schaaleffecten goed begrepen worden.

De eerste proef, met inkassing, kon door lekkage niet tot een bezwijken worden gebracht. Er
was wel pipe-vorming en op basis van de waterspanningsmetingen konden de locaties van de
pipes worden vastgesteld. Deze locaties bleken overeen te komen met de gevonden pipe-
locaties tijdens het uitgraven van de proef. De barrière was aan de zuidzijde sterk geërodeerd
en de kleilaag was ingezakt. Vermoedelijk is er ten gevolge van de inkassing een helling in de
barrière ontstaan, die tot aan de bovenstroomse zijde van de barrière reikte. Achtergrondzand
met onbekende oorsprong is gevonden op de barrière. Numerieke berekeningen tonen echter
aan dat het onwaarschijnlijk is dat de barrière bezweken is door verticale fluidisatie aan de
bovenzijde van de barrière (heave). Het exacte faalmechanisme bij een inkassing vergt nog
nader onderzoek.
De tweede proef is uitgevoerd zonder inkassing en is succesvol verlopen, in de zin dat de
barrière tot bezwijken is gebracht. Op basis van de waterspanningsmetingen kon een lange
groeistap in de barrière worden vastgesteld. Met behulp van numerieke simulatie van de proef
juist voorafgaand aan deze groeistap is de lokale gradiënt bepaald over 10 cm bovenstrooms
van de pipe. Deze lokale gradiënt bleek 0.59 te zijn, wat lager dan de gevonden gradiënten in
medium-schaalproeven. Dat kan mogelijk veroorzaakt zijn door een lagere relatieve dichtheid
van de barrière in de deltagootproeven. 3D effecten bleken in deze proef een sterke rol te
spelen, onder andere door de beperkte dwarsontwikkeling van de pipes. Aanbevolen wordt om
te onderzoeken wat dit voor de praktijk betekent.

De sterkte-criteria zijn bepaald op basis van een beperkt aantal proeven. Het wordt aanbevolen
om meer medium-schaalproeven uit te voeren om invloed van relatieve dichtheid op de kritieke
lokale gradiënt te bepalen.

In de tweede proef is met behulp van actieve temperatuurmetingen getracht het pipingproces
te volgen. Met deze metingen werden zowel fenomenen gemeten die niet met
waterspanningsmetingen gemeten zijn, en werden fenomenen niet gemeten die wel met
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waterspanningsmetingen gemeten konden worden. Hieruit is geconcludeerd dat de toepassing
van deze methode voor de praktijk nog nader onderzoek vergt.
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6 Conceptueel model

Op basis van de gehele proevenserie is een conceptueel model ontwikkeld voor de situatie
zonder inkassing, wat op schematisch niveau aangeeft hoe het pipingproces verloopt in de
aanwezigheid van een grofzandbarrière. Dit conceptuele model kan toegepast worden om te
begrijpen wat er zal gebeuren in afwijkende geometrieën. Het proces wordt in chronologische
volgorde toegelicht.

6.1 Pipe ontwikkeling in het achtergrondzand
Ten gevolge van een waterstandsverschil over het intacte zandbed met daarin een barrière ,
concentreert de stroming zich naar het uitstroompunt (Figuur 6.1), wat resulteert in lokale
fluïdisatie van het achtergrondzand nabij het uitstroompunt. In geval van een puntvormige
uitstroom zal een erosielens ontstaan. Het geërodeerde zand wordt afgezet rondom het
uitstroompunt en er ontstaat een wel met ‘kokend’ zand.

.
Figuur 6.1 Concentratie van stroming nabij het uitstroompunt

Door toename van het verval ontstaan er een of meer pipes die groeien in bovenstroomse
richting. Wanneer de pipe de barrière bereikt, is het verval in de barrière onvoldoende om een
pipe in de barrière te laten ontstaan. De toestroming vanaf de zijkant van de pipe zorgt voor
laterale ontwikkeling van de pipe. De laterale ontwikkeling van de pipe zorgt voor een verdeling
van de stroming over de hele breedte van de barrière, dat de belasting op de barrière reduceert
Figuur 6.2.

Bovenstaand proces vindt plaats wanneer de barrière relatief sterk is ten opzichte van het
achtergrondzand. Het ‘primaire erosie criterium’, in dit rapport gedefinieerd als een lokale
gradiënt bovenstrooms van de pipe, moet hoger zijn voor het barrièremateriaal dan voor het
achtergrondmateriaal. Wanneer de barrière relatief zwak is en het doorlatendheidcontrast laag,
zal de pipe niet in dwarsrichting groeien, maar direct in de barrière.

Door dit proces neemt de diepte en afmeting van de pipe stroomafwaarts van de barrière toe,
met als gevolg dat de drukval over dat stuk van de pipe afneemt en dus de gradiënt
bovenstrooms en over de barrière toeneemt. Voor een goede werking van de barrière is het
dus van belang dat deze pipe kort is ten opzichte van de kwelweglengte, zodat er voldoende
afstand bovenstrooms van de barrière is.
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Figuur 6.2 Laterale ontwikkeling van de pipe

Ook speelt de schaal mogelijk een rol. In de deltagootproeven is de pipe niet over de gehele
breedte ontwikkeld. De stroming concentreert zich in die situatie meer naar het midden, wat
leidt tot een hogere belasting op de pipe. Het ontbreken van dwarsontwikkeling kan ook te
maken hebben met een hogere drukval in de pipe en een snel ophoogschema.

6.2 Instellen van evenwicht
De stroming door de pipe veroorzaakt een schuifspanning op de korrels op de bodem en
wanden van de pipe, waardoor de pipe dieper en breder wordt. Verdieping van de pipe zorgt
voor een afname in de schuifspanning totdat de kritieke schuifspanning op de korrels is bereikt
en korrels niet meer geërodeerd kunnen worden. Het verdiepen van de pipe zorgt voor een
afname in de drukval in de pipe, deze wordt verwaarloosbaar wanneer voldoende tijd voor
erosie wordt gegeven. Wanneer de stroomsnelheid groot genoeg is, is het ook mogelijk dat het
materiaal dat het dak van de pipe vormt erodeert. Dit zorgt ook voor verdieping van de pipe,
waardoor de drukval verder afneemt.

Door het ontstaan en verdiepen van de pipe benedenstrooms van de barrière, zal er een
natuurlijke helling ontstaan op de interface van barrière en achtergrondzand Figuur 6.3. De
barrière korrels zijn groter en zwaarder dan die van het achtergrondzand en worden afgezet in
de pipe. De diepte van de pipe en de uitstroom van water bepalen de mate van afbrokkeling
van de barrière.

Figuur 6.3 Afbrokkeling van de barrière

De diepte van de pipe is afhankelijk van de hoeveelheid water die door de pipe stroomt, er
daardoor ook van de schaal. Het water vanuit de laterale pipes komt samen in het midden van
het zandpakket, waardoor hier de grootste diepte ontstaat. De meeste afbrokkeling is daarom
in het midden van het zandbed te vinden. Door de afzetting van barrière korrels in de pipe, die
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moeilijker door de waterstroming op te pakken zijn, verbreedt de pipe richting het uitstroompunt
Figuur 6.4. Hierdoor verplaatst het diepste punt zich steeds verder van de barrière. Hoe lager
de drukval in de pipe is, hoe hoger de hydraulische belasting op de barrière wordt.

Figuur 6.4 Verbreding van de pipe door afzetting van barrièrekorrels in de pipe

6.3 Piping in de barrière
Bij toename van het verval zal uiteindelijk een groep korrels vanuit de barrière gemobiliseerd
worden, waardoor een pipe in de barrière ontstaat. Het loskomen van een groep korrels kan
op korrelniveau beschreven worden, rekening houdend met de ‘arching effects’ door onderling
korrelcontact. Met toenemende relatieve dichtheid en met toenemende uniformiteitscoëfficiënt
neemt het aantal korrelcontacten toe, waardoor er een hogere weerstand tegen erosie ontstaat
(Figuur 6.5). Verder kunnen de korrels in een dichte pakking alleen ten opzichte van elkaar
verschuiven als er dilatantie is in het korrelpakket en dus de korrels uit elkaar gedrukt worden.
Dit leidt tot een hogere weerstand tegen erosie.

Figuur 6.5 Het aantal korrelcontacten neemt toe met gradering

Het voorspellen van gedrag op de korrelschaal is complex en moeilijk op te schalen naar
grotere modellen. Daarom is in de huidige studie gekozen voor een praktischer aanpak, door
uit te gaan van een gemiddelde hydraulische gradiënt als predictor van het doorgroeien van
een pipe. Op basis van de medium-schaalexperimenten is een afstand van 10 cm gekozen
voor het bepalen van de lokale gradiënt waarbij de pipe groeit.

Door het ontstaan van de eerste pipe, is er ‘schade’ aan de barrière. Wanneer dit optreedt, is
afhankelijk van het stromingspatroon in het achtergrond zand en de barrière. Bij een hoog
doorlatendheidscontrast is de belasting op de barrière lager, maar concentreert de stroming
zich wel meer richting de pipe. i. Bij een laag contrast stroomt er meer water door het
achtergrondzand naar de pipe, wat de belasting op de barrière nabij de pipe doet afnemen,
hoewel de gemiddelde belasting op de barrière hoger is. Een meer doorlatende barrière zal
dus resulteren in meer concentratie van stroming naar de pipe. Aan de andere kant resulteert
een doorlatende barrière ook in lagere gradiënten in de barrière, doordat het bovenstroomse
zand relatief meer drukval opneemt. Hierdoor wordt het effect van stromingsconcentratie op
schade verminderd. Het effect van de toename van de belasting door het
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doorlatendheidscontrast lijkt echter dominant ten opzichte van de reductie van
stromingsconcentratie.

Figuur 6.6 Stromingspatronen bij een hoog doorlatendheidscontrast (links) en bij een laag doorlatendheidscontrast
(rechts)

6.4 Pipe progressie in de barrière
Wanneer een pipe is gevormd in de barrière, verandert het stromingspatroon. Ten eerste
verandert de 2D verdeelde stroming naar de laterale pipe naar een 3D stromingspatroon nabij
de kop van de nieuwe pipe in de barrière. Ten tweede wordt het uitstroomoppervlak vergroot,
waardoor het water dat de barrière instroomt gemakkelijker af kan stromen. Het effect hiervan
op de belasting op de kop van de pipe is afhankelijk van het doorlatendheidscontrast en de
diepte van de barrière.

Wanneer het doorlatendheidscontrast groot is, is de invloed van pipe-vorming op de reductie
ook groot: omdat vrijwel al het water via de pipe in de barrière afstroomt, zorgt dit voor een
grote reductie van de gradiënt bovenstrooms van de pipe. De pipe stopt met groeien bij een
contant aangebracht verval. Het is daarom de verwachting dat bij een groot
doorlatendheidscontrast het verschil tussen het benodigde verval voor schade en doorgroei
groot is. Het nadeel bij schade, dat er sterke concentratie is naar de kop van de pipe, speelt bij
progressie minder. Een hoog doorlatendheidscontrast is daarom voor het voorkomen van
progressie zonder meer gunstig. Een eventuele filtercake versterkt dit effect. Wanneer het
doorlatendheidscontrast klein is, stroomde er al water door het achtergrond zand naar de pipe.
Het groeien van de pipe zorgt dan wel voor vergroting van het afstroomoppervlak, maar het
effect is kleiner, waardoor theoretisch gezien ook het verschil tussen schade en progressie
kleiner zou moetenzijn, hoewel dit in de proeven niet consistent is waargenomen. In alle
gevallen neemt de belasting op de pipe iets af, wanneer deze iets verder in de barrière is
gegroeid.

Figuur 6.7 Stromingspatronen bij een hoog doorlatendheidscontrast (links) en bij een laag doorlatendheidscontrast
(rechts) bij een pipe die in de barrière is gegroeid

Hoe verder de pipe naar de bovenstroomse rand van de barrière komt, hoe makkelijker het
water via de pipe kan afstromen en hoe lager de belasting op de kop van de pipe wordt. Dit
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geldt echter niet zozeer voor een ondiepe barrière. In het geval van ondiepe barrière, zoals in
de praktijk ook gerealiseerd zal worden, concentreert de stroming zich relatief meer naar de
top van het zandpakket (de barrière werkt immers als een drain), in plaats van dat het water
over de hele diepte van de volkomen barrière toestroomt (Figuur 6.8). Door deze concentratie
naar de top van het pakket, en dus ook naar de kop van de pipe, blijft de belasting bij de kop
relatief hoog. Evenwicht dichtbij de rand van de barrière wordt dan minder waarschijnlijk. Dit is
waargenomen in de medium-schaalproef met ondiepe barrière.

Figuur 6.8 Stromingspatroon naar een ondiepe barrière (links) en naar een barrière met volledige diepte (rechts)

In de meeste andere proeven stopte de pipe dichtbij de bovenstroomse rand van de barrière.
Afhankelijk van het doorlatendheidscontrast kunnen hier twee fenomenen optreden. Bij een
hoog doorlatendheidscontrast stroomt het water in 2D patroon naar de barrière (Figuur 6.9,
links), waarna het water door de barrière heen naar de pipe stroomt. De zijwaartse stroming
naar de pipe zorgt voor laterale ontwikkeling van de pipe, parallel aan de bovenstroomse rand
van de barrière. Deze laterale ontwikkeling zorgt voor extra reststerkte, doordat de
waterstroming gespreid wordt over een breder oppervlak. Bij een lager
doorlatendheidscontrast, concentreert de stroming al in het achtergrondzand naar de barrière
(Figuur 6.9, rechts), waardoor de zijwaartse stroming beperkt blijft. Hierdoor zal er minder snel
laterale ontwikkeling in de barrière plaatsvinden. Een hoog doorlatendheidscontrast is daarom
ook voor reststerkte gunstig.

Figuur 6.9 Stroming naar de pipe bij een hoog doorlatendheidscontrast (links) en een laag doorlatendheidscontrast
(rechts)

Wanneer de pipe bij de bovenstroomse rand is aangekomen, kan een pipe nog gehinderd
worden door een eventuele filtercake. Een filtercake zorgt niet alleen voor een beperkte
instroming bij de kop van de pipe (en dus voor een lage belasting), maar kan ook uit
mechanisch oogpunt extra sterkte bieden, door de mix van fijne en grovere korrels, met een
hoge dichtheid. Na het doorbreken van de bovenstroomse rand van de barrière ontwikkelt de
pipe snel naar de bovenstroomse zijde van het zandpakket.

6.5 Effect van korrelgrootte, gradering, relatieve dichtheid, doorlatendheidscontrast en
schaal op het kritiek verval
Het conceptuele model wat in het voorgaande paragrafen is beschreven geeft inzicht in
verschillende configuraties. Uiteindelijk wordt het kritiek verval bepaald door een combinatie
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van belasting (de waterstroming aan de kop van de pipe) en weerstand tegen erosie (voorlopig
gedefinieerd als een lokale kritieke gradiënt bovenstrooms van de pipe). De weerstand tegen
erosie neemt toe met de uniformiteit coëfficiënt en met relatieve dichtheid. Een gegradeerd
materiaal met hoge relatieve dichtheid is daarom uit dit oogpunt gunstig. Echter, zowel een
hogere uniformiteit coëfficiënt als een hogere relatieve dichtheid resulteren in een relatief lage
doorlatendheid. Deze eigenschappen moeten daarom in combinatie met de belasting bekeken
worden. De belasting is afhankelijk van de fase van de pipe-vorming: schade of progressie in
de barrière.

In geval van schade wordt gekeken wanneer een pipe ingroeit in de barrière. Dit zou een veilig
criterium opleveren, omdat er altijd veel reststerkte aanwezig is. De belasting bij schade is
afhankelijk van het doorlatendheidscontrast:

· Een hoog doorlatendheidscontrast zorgt voor een lage gradiënt in de barrière. Echter, de
stroming concentreert zich ook sterk naar de kop van de pipe.

· Een laag doorlatendheidscontrast zorgt voor een relatief hoge gradiënt in de barrière,
maar door de afstroming door het achtergrondzand is er minder concentratie richting de
kop van de pipe.

Het is daarom voor schade op voorhand niet direct duidelijk of een hoog
doorlatendheidscontrast gunstiger is of een laag doorlatendheidscontrast. In de experimenten
werd met een hoog doorlatendheidscontrast meer sterkte gevonden. De afmetingen van de
barrière spelen ook een rol: een ondiepe barrière trekt minder water aan en is dus gunstig voor
het voorkomen van schade.

Voor het voorkomen van progressie in de barrière is een hoog doorlatendheidscontrast zonder
meer gunstig door de gecombineerde effecten van een lage gradiënt in de barrière, reductie
van de instroming aan de kop van de pipe door afstroming door de pipe en de laterale pipe
ontwikkeling in de barrière. Hoewel een hogere relatieve dichtheid gunstig is voor de weerstand
tegen erosie, zorgt het ook voor een lagere doorlatendheid, wat ongunstig is voor het
doorlatendheidscontrast. Uit praktisch oogpunt is een hogere dichtheid echter wenselijk. In
tegenstelling tot bij schade levert een ondiepe barrière voor progressie minder sterkte. De
stroming concentreert sterk naar de bovenkant van het zandpakket, resulterend in een grotere
belasting op de pipe in de barrière. Mogelijk speelt de verticale stroming ook een rol, hoewel
dit op basis van de huidige experimenten niet vastgesteld kon worden.

De grootte van de aquifer heeft een zeer grote invloed op de belasting op de kop van de pipe.
Hoe groter de dikte van de aquifer, hoe meer water er naar de pipe zal stromen. Met behulp
van grondwaterstromingsmodellen kan de belasting worden vastgesteld voor afwijkende
geometrieën.
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7 Sterktecriterium voor predictie

In deze haalbaarheidsstudie is gezocht naar een methode om vast te stellen hoeveel
weerstand een dijk tegen piping kan bieden wanneer deze is uitgerust met een
grofzandbarrière. Wanneer juist ontworpen, zodat het achtergrondzand niet door de barrière
heen kan migreren, zal de barrière bezwijken wanneer een pipe door de barrière heen groeit.
In deze studie is bekeken onder welke condities dat kan gebeuren. De hypothese was dat de
groei van een pipe plaatsvindt doordat de stroming bovenstrooms van de pipe zo groot wordt
dat deze een zeker sterkte- criterium overschrijdt. Dit lokale erosiecriterium is onafhankelijk van
schaal en wordt een primair erosiecriterium genoemd. De tweede hypothese was, dat de
drukval in de pipe beperkt is, ten gevolge van de verdieping van de pipe door ‘secondaire
erosie’, en dat dit erosiemechanisme dus geen rol speelt in de bepaling van het kritiek verval.

Met behulp van kleine-, medium- en grote-schaalproeven is onderzocht of een dergelijk sterkte-
criterium kan worden afgeleid. In de eerste fase van het onderzoek, de kleine-schaalproeven,
is bekeken wat dit sterkte-criterium is voor het ingroeien van een eerste pipe in de barrière. Dit
wordt het ‘schade-criterium’ genoemd. Uit deze proeven bleek dat een dergelijk criterium
inderdaad kon worden afgeleid. Het criterium bleek afhankelijk van het type barrière: een
hogere sterkte werd gevonden voor materiaal met hogere uniformiteit coëfficiënt en hogere
relatieve dichtheid. Uit extrapolatie van resultaten bleek echter dat het schade-criterium niet
voldoende sterkte bood, en het wenselijk was om meer reststerkte te benutten. Daarom is bij
de medium-schaalproeven gefocust op een lokaal criterium dat beschouwt wanneer een pipe
in de barrière groeit.

De lokale horizontale gradiënt over 10 cm bovenstrooms van een pipe tip voorafgaand aan een
lange groeistap is hiervoor als meest geschikt bevonden. Voor predicties kan een pipe-lengte
van 4 cm worden aangenomen. Na deze groeistap is er nog reststerkte aanwezig. Voor GZB1
en GZB2 zijn criteria afgeleid, die weergegeven zijn in Tabel 7.1 waarbij benadrukt wordt dat
dit voorlopige waarden zijn. In het tweede haalbaarheidsonderzoek worden de criteria nader
onderzocht, waardoor deze zeker zullen wijzigen. In het ontwerp van Gameren zal dus niet met
de waarden in Tabel 7.1 worden gewerkt. Bij het afleiden van de criteria is gekozen voor de
laagste waarde binnen de proevenserie. Nader onderzoek moet aantonen welke
veiligheidsfactoren gehanteerd moeten worden, omdat de spreiding tussen resultaten vrij groot
is. De tweede deltagootproef bevestigt de ordegrootte van het criterium dat in de medium-
schaalproeven is gevonden. De criteria bevestigen ook de conclusies uit de kleine-
schaalproeven en uit de kolomproeven dat gradering en hogere relatieve dichtheid extra
weerstand tegen erosie leveren.

Barrièremateriaal Geselecteerd
criterium
horizontale
gradiënt over
10 cm vanaf
de pipe tip

Gemiddeld
gemeten
criterium

Variatiecoëfficiënt Aantal
proeven

GZB 2 high RD 0.76 0.83 0.08 2
GZB 1 high RD 1.23 1.26 0.03 3
GZB 1 low RD
(Baskarp B25) 0.64

0.64 n.v.t. 1

Tabel 7.1 Voorlopig geselecteerd sterkte-criterium voor GZB1 en GZB2, met extra informatie met betrekking tot het
gemiddeld gemeten criterium, het aantal proeven en de variatiecoëfficiënt
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Het aantal proeven was echter te gering om de criteria met zekerheid vast te stellen. Voor
GZB1 met hoge dichtheid zijn 3 proeven beschikbaar, voor GZB1 met lage dichtheid slechts 1.
Voor GZB met hoge dichtheid zijn 2 proeven beschikbaar. De reproduceerbaarheid en invloed
van relatieve dichtheid zijn onvoldoende onderzocht. Ook was het aantal proeven te klein om
vast te stellen wat de invloed is van de verticale stroming in de barrière. De invloed van een
barrière met beperkte diepte is slechts in 1 proef onderzocht. De resultaten moeten daarom
nadrukkelijk als voorlopig worden beschouwd.

In Figuur 7.1 is het gemeten kritiek verval bij progressie uitgezet tegen het berekende kritiek
verval voor de medium-schaalproeven en voor de tweede deltagootproef. Door de te smalle
barrière zijn de kleine-schaalproeven niet meegenomen in deze analyse. In de figuur is te zien
dat sommige punten exact op de 1:1 lijn liggen: voor deze proeven was de lange groeistap 4
cm en kwam het criterium overeen met het geselecteerde criterium. Voor de deltagootproef is
het voorspelde kritiek verval hoger dan het gemeten kritiek verval voor progressie. Naast het
feit dat het criterium slechts op basis van een beperkt aantal proeven is afgeleid en er dus nog
onzekerheid bestaat m.b.t. dit criterium, kan het ook zo zijn dat de relatieve dichtheid in de
deltagootproef iets lager was dan in de proeven, waardoor de sterkte iets kleiner was. Ook
spelen 3D effecten een rol: doordat de pipe niet volledig in dwarsrichting is ontwikkeld, was de
stroming bij de kop van de pipe in de proef meer geconcentreerd dan in de 2D berekening is
aangenomen, wat leidt tot een hogere optredende gradiënt dan in het model. Nader onderzoek
moet aantonen wat deze 3D effecten voor de praktijk betekenen.

Figuur 7.1 Gemeten en berekende kritieke vervallen voor progressie, uitgaande van het geselecteerde voorlopige
sterkte-criterium
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8 Generieke toepassing van de GZB

Hoewel het onderzoek toegespitst is op de op de pilot-locatie bij Gameren, is er in het project
ook veel generieke kennis ontwikkeld. In het haalbaarheidsonderzoek zijn sterkte-criteria
ontwikkeld voor barrière materialen die grotendeels onafhankelijk zijn van de geometrie of
aanwezig achtergrondmateriaal. In het haalbaarheidsonderzoek is geen onderzoek gedaan
naar de maakbaarheid van de barrière, niet voor de pilot-locatie en dus ook niet voor andere
mogelijke locaties.

De keuze van het barrière-materiaal is wel toegespitst op de locatie Gameren: immers, het
materiaal moet in combinatie met het aanwezige achtergrondmateriaal aan de filtereisen
voldoen. Wanneer de GZB elders wordt toegepast, zal gecontroleerd moeten worden of dit
daar ook het geval is. De criteria die afgeleid zijn voor de sterkte van het materiaal zijn nog
voorlopig, en worden nader gespecificeerd met behulp van aanvullende proeven. Wanneer
elders voor eenzelfde soort barrièremateriaal gekozen kan worden, hoeven deze criteria niet
opnieuw te worden afgeleid. Met behulp van grondwaterstromingsberekeningen kan afgeleid
worden wat het kritiek verval is, gegeven de beschikbare criteria.

Wanneer blijkt dat er andere barrièremateriaal gekozen moet worden, moeten hiervoor nieuwe
criteria worden afgeleid. Hiervoor zijn additionele medium-schaalproeven nodig.
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9 Conclusies en aanbevelingen

In deze haalbaarheidsstudie is onderzocht wat de potentie is van een grofzandbarrière als
pipingmaatregel. Hiervoor zijn proeven en numerieke simulaties uitgevoerd op verschillende
schalen.

Er zijn 3 barrière-materialen onderzocht die voldoen aan de filtercriteria voor interne stabiliteit
en migratie van achtergrondzand door de barrière, rekening houdend met het
achtergrondmateriaal in Gameren: GZB1, GZB2 en GZB3.

Op basis van de kleine-schaalproeven is een goede indruk verkregen van het pipingproces in
aanwezigheid van een barrière, die later bevestigd is in medium-schaalproeven. Door de extra
weerstand die de barrière vormt, ontwikkelt de pipe na het bereiken van de barrière dwars op
de stroomrichting. De barrière brokkelt iets af, maar pas na verhoging van het verval treedt
schade op aan de barrière: er ontstaat een pipe in de barrière. Na schade is er nog aanzienlijke
reststerkte aanwezig voordat de pipe verder groeit en doorbreekt. In sommige proeven
ontstond er een filter cake op het interface van bovenstrooms zandpakket en barrière. In de
proeven bood dit extra sterkte. Het wordt aanbevolen om te onderzoeken of een filter cake ook
in de praktijk kan ontstaan en wat het effect van een dergelijke filter cake op de
grondwaterstroming is.

Uit de kleine-schaalproeven bleek dat GZB1 het sterkste barrière-materiaal was: voor dit
materiaal is doorbraak niet bereikt. GZB3 en GZB2 met lage relatieve dichtheid blijken beide
zwakker dan GZB2 met hoge relatieve dichtheid. Voor GZB2 en 3 zijn lokale gradiënten voor
schade afgeleid.

Op basis van extrapolaties blijkt dat het gevonden schade-criterium voor GZB2 niet voldoende
sterkte oplevert en dat de kleine-schaalproeven eigenlijk te klein zijn om een sterkte-criterium
af te leiden. Daarom is in de medium-schaalproeven gefocust op de progressie van de pipe in
de barrière. Het analyseren van het optreden van de zogenaamde ‘lange groeistap’, waarbij de
pipe voorbij de helft van de barrière groeit, blijkt hiervoor het meest geschikt. In alle proeven is
nog reststerkte aanwezig na het optreden van de hiervoor geselecteerde groeistap.

De aangenomen hypotheses, dat de sterkte van de barrière bepaald wordt door een criterium
voor ‘primaire erosie’: een lokale gradiënt juist bovenstrooms van de pipe, en dat deze niet
wordt bepaald door ‘secundaire erosie’ (erosie van de bodem en randen van de pipe), waardoor
de drukval in de pipe verwaarloosbaar is, zijn op basis van de kleine en medium-schaalproeven
plausibel bevonden.

Deze lokale gradiënt is bepaald door de metingen te simuleren met een 2D
grondwaterstromingsmodel. In de metingen was altijd maar een beperkt aantal meetpunten
beschikbaar, maar met het grondwaterstromingsmodel kon het hele stromingspatroon worden
vastgelegd. Dit werd dan geijkt op de aanwezige meetpunten.

Deze lokale gradiënt is op twee manieren toegepast:

· Het gevonden criterium is in 2D berekeningen toegepast om de proeven na te rekenen.
In het 3D model van USACE, waarin een erosie-module is geïmplementeerd. Voor dit
model is een primair erosie-criterium afgeleid op basis van horizontale kolomproeven,
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welke vertaald is naar de juiste relatieve dichtheid, op basis van correlaties uit ((Robbins
et al., 2018a) en naar de juiste afstand, op basis van simulaties van  medium-
schaalproeven.

Het model van USACE bleek veelbelovend, maar vergt nog doorontwikkeling voordat het in de
praktijk toepasbaar is. Voor het verder brengen van het USACE model is een verkleining van
de rekentijd benodigd, meer zekerheid over het criterium voor primaire erosie en validatie op
grotere schaal.
Met het 2D grondwaterstromingsmodel zijn lokale kritieke gradiënten afgeleid op basis van de
medium-schaalproeven voor GZB1 (hoge en lage relatieve dichtheid) en voor GZB2. Voor
predictie kan een pipelengte van 4 cm worden toegepast. In de tweede Deltagootproef is een
ruim 20% lagere waarde gevonden voor het sterktecriterium van GZB dan in de medium-
schaalproeven, wat mogelijk veroorzaakt kan zijn door een lagere relatieve dichtheid. Hoewel
er een voorlopig sterkte-criterium is gedefinieerd voor de genoemde materialen, is het aantal
proeven dat aan de basis van dit criterium ligt beperkt. Het wordt sterk aanbevolen om duplo
proeven uit te voeren en extra proeven met een ondiepe barrière uit te voeren, om te valideren
of het ontbreken van een lange groeistap hiervan de oorzaak is. Ook zal op basis van de
spreiding in resultaten een veiligheidsfactor moeten worden afgeleid. De afgeleide criteria zijn
dan ook nadrukkelijk ‘voorlopig’. Ook de situatie met een inkassing vergt nog nader onderzoek.

In alle proeven is de potentie van de methode aangetoond. Ten opzichte van kleine-schaal en
medium-schaal referentieproeven is het kritiek verval minimaal een factor 1.4 groter, maar vaak
nog veel meer (Figuur 9.1). Daarbij wordt opgemerkt dat er vaak bewust met zwakke barrières
is gewerkt. In Figuur 9.1 is de tweede Deltagootproef  opgenomen, maar omdat deze proef
geen duidelijke referentieproef heeft (de IJkdijkproeven hadden een andere breedte en ander
type uitstroom), is het verval waarbij de pipe naar de barriere groeit als referentie aangehouden.
Bij deze proef wordt opgemerkt dat de sterktefactor geen goed beeld geeft van de sterkte,
omdat de barrière bewust ver bovenstrooms is geplaatst en daardoor relatief weinig sterkte
biedt. Predicties voor fictieve veldsituaties, uitgevoerd met het sterkte-criterium voor GZB1
(losgepakt en vastgepakt), geven aan dat de barrière aanzienlijk meer sterkte geeft (2.5-5 x)
dan de situatie zonder barrière.

Figuur 9.1 Sterkte toename voor proeven met barrière in vergelijking met referentieproeven zonder barrière
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Uit de analyse van het sterkte-criterium volgt dat een hogere uniformiteitscoëfficiënt en hogere
relatieve dichtheid tot grotere sterkte leiden. Hoewel een hogere relatieve dichtheid tot een
hoger sterkte-criterium leidt, zorgt het ook voor een lager doorlatendheidscontrast tussen
barrière en achtergrondzand, wat voor een toename van de belasting op de barrière zorgt. Het
wordt aanbevolen om berekeningen uit te voeren om vast te stellen wat het netto effect is van
de relatieve dichtheid en het bijbehorende doorlatendheidscontrast voor een praktijksituatie.

De potentie van de methode voor de locatie Gameren kan op basis van bovenstaande
gegevens als positief worden beoordeeld. De toepassing voor de locatie Gameren wordt op dit
moment onderzocht met behulp van grondwaterstromingsberekeningen.
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A  Zandeigenschappen

In tabel  zijn de eigenschappen van alle toegepaste zandsoorten weergegeven.

Tabel A.1 Eigenschappen toegepaste zandsoorten

Metselzand
(MZ)

Baskarp
15 (B15)

Baskarp
25
(B25)

Western
Scheldt sand
(WS)

GZB 1 GZB 2
(S
tests)

GZB 2
(M&L
tests)

GZB
3

d10, mm 0.187 0.103 0.150 0.147 0.413 0.377 0.375 0.830
d15, mm 0.213 0.111 0.160 0.160 0.601 0.619 0.551 0.897
d50, mm 0.377 0.151 0.228 0.227 1.402 1.089 0.870 1.142
d60, mm 0.440 0.161 0.246 0.243 1.510 1.154 0.927 1.197
d85, mm 0.863 0.195 0.316 0.326 1.820 1.335 1.180 1.348
Cu(d60/d10) 2.4 1.6 1.6 1.7 3.7 3.1 2.5 1.4
minimum
porosity

0.32 0.36 0.35 0.36 0.29 0.32 0.30 0.35

maximum
porosity

0.41 0.48 0.46 0.47 0.40 0.41 0.41 0.45
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B Kolom experimenten

De kolom experimenten zijn uitgevoerd om het primaire erosie criterium te kunnen meten voor
verschillende achtergrond- en barrièrematerialen. De gemeten lokale gradiënten geven niet
alleen input aan het USACE model, maar geven ook inzicht in de invloed van parameters op
de lokale kritieke gradiënt. De opstelling bestaat uit een horizontale kolom met een zandpakket
van ca. 1 m lang met een diameter van 0.1524 m, geïnstrumenteerd met opnemers aan de
bovenzijde, en aangesloten op een reservoir om een verval over het zandpakket te realiseren.
Door de gebogen bovenkant, loopt de pipe altijd door het midden, wat de meting van de drukval
bovenstrooms van de pipe mogelijk maakt.

Figuur B.1 Foto van de kolom, gevuld met zand, met de opnemers aan de bovenkant

In de kolommen zijn proeven uitgevoerd met 40/70 zand (standaardzand bij USACE), B15,
B25, GZB1, 2 en 3. GZB1 is ook in combinatie met B15 beproefd. De achtergrondzanden B15,
B25 en 40/70 zijn bij verschillende dichtheden onderzocht.

Het drukverloop bovenstrooms van de pipe, juist voor het doorgroeien, is geanalyseerd en voor
alle proeven samengevat in Figuur B.2. In deze figuur is direct op te merken dat GZB1 en GZB2
een aanzienlijk hogere lokale gradiënt laten zien dan GZB3. Deze sterkte is vermoedelijk
gerelateerd aan de uniformiteits-coëfficiënt. Om vast te stellen of er een relatie is tussen de
uniformiteit-coëfficiënt en de lokale gradiënt, is de kritieke gradiënt over 10 cm uitgezet tegen
Cu, voor materialen met vergelijkbare relatieve dichtheid (Figuur B.3, links)

De variatie in de achtergrondmaterialen kan toegeschreven worden aan variatie in relatieve
dichtheid, zoals te zien is Figuur B.3 (rechts) waarin de lokale kritieke gradiënten uit proeven
met vergelijkbare uniformiteit coëfficiënt, maar met verschillende relatieve dichtheid vergeleken
worden.



11200952-013-GEO-0003, Versie 1.0, 3 juni 2019, definitief

Eindrapportage eerste haalbaarheidsonderzoek (HBO1) B-2

Figuur B.2 Genormaliseerd waterstandsverloop aan de kop van de pipe bij de kritieke doorgroeistap voor alle
proeven
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Figuur B.3 Invloed van uniformiteit coëfficiënt en relatieve dichtheid op de lokale kritieke gradiënt over 10 cm.

Tijdens de proevenserie werd een consistente afwijking van de drukopnemers geconstateerd.
Hiervoor kon een correctie worden toegepast, deze dient nog te worden geverifieerd met
behulp van een aanvullende serie proeven. Eveneens was het aantal proeven niet voldoende
om definitieve conclusies te trekken voor de invloed van relatieve dichtheid. De tweede serie
van proeven is ten tijde van het schrijven van dit rapport uitgevoerd en wordt nader
geanalyseerd.


