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Onderwerp
Beoordeling macrostabiliteit zeewering Ellewoutsdijk-polder

Geachte heer

Vanuit het projectbureau zeeweringen is de vraag gekomen om de stabiliteit van een
drietal profielen nabij Ellewoutsdijk te beoordelen op macro stabiliteit. De bekleding van
deze profielen wordt versterkt door middel van een laag stortsteen op de teen van de
dijk.

In een eerdere nota (24 september 1998) is de stabiliteit van profiel 2 al bekeken, in
deze nota worden de profielen 1 en 3 bekeken.

Grondopbouw
De door u verstrekte informatie met betrekking tot de ondergrond bestaat uit twee
sonderingen en twee boringen. Per profiel is aangegeven welke boring/sondering er
gebruikt dient te worden. De locatie van de boring is onbekend. Er is in de
schematisering van het probleem uitgegaan van een kleilaag tot 4 a 5 m-NAP, dit
verschilt per profiel. Onder deze klei-laag is een zandpakket geschematiseerd, de
parameters voor dit zandpakket zijn overgenomen uit NEN 6740 tabel1. Voor de
eigenschappen van de kleilaag is gebruik gemaakt van de door u toegezonden
informatie.

Uitgangspunten
• Het onderwater talud kent geen verwekinggevoelige plekken!
• Het geleverde profiel is een representatief profiel voor de huidige situatie!
• Het onderwater talud is voorzien van zinkstukken of.een andere vorm van

bodemfixatie!

Gevolgde werkwijze
De stabiliteit wordt bepaald met het computerprogramma MSTAB Zoals ook al
aangegeven in de voorgaande nota is het berekenen van de stabiliteitfactor met dit
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programma, gegeven geometrie. Doordat de vooroever steil is en uit zand bestaat
voorzien van zinkstukken. Om dit probleem te voorkomen is het talud onder water
voorzien van een zogenaamde verboden lijn (glijcirkels mogen deze lijn niet snijden) en
is iets hoger op het talud een vast punt gekozen waar de glijcirkels beginnen. De locatie
van het vaste punt is zo gekozen dat er altijd een cirkel "ontstaat" die binnen het
invloedsgebied van de belasting ligt. Deze schematisering mag worden toegepast omdat
de vooroever is voorzien van zinkstukken die zorgen voor voldoende fixatie van de
vooroever. De werkwijze houd dan ook expliciet geen rekening met microstabiliteit
of oppervlakte stabiliteit van de toplaag!

Om de gevolgde werkwijze te toetsen is met PLAXISeen berekening gemaakt voor
profiel 3. Dit profiel is het steilst en het diepst. Het voordeel van een berekening met
PLAXIS is dat dit programma zelf een bezwijkmechanisme bepaald en niet werkt met
een opgelegd bezwijkmechanisme zoals MSTAB De resultaten van de PLAXIS
berekening zijn opgenomen in bijlage 3.

• Profiel1
De in MSTAB gebruikte gegevens die zijn gehanteerd bij profiel 1 zijn weergegeven in
Tabel 1:

Tabel1: Gebruikte invoer voor profiel 1

In eerste instantie is een som gemaakt met de huidige situatie, deze geeft een
stabiliteitfactor van 1,29. Voor de simulatie van de stortsteen is een uniforme belasting
aangebracht 23 kPa groot. Dit komt overeen met ongeveer twee steendikten. De
belasting begint op NAP -O,25m en strekt zich uit over 5m in de richting van de
Westerschelde. De hierbij gevonden stabiliteitfactor is 1,2.
De resultaten zijn grafisch weergegeven in bijlage 1.

•
Profiel2
De in MSTAB gebruikte gegevens die zijn gehanteerd bij profiel 3 zijn weergegeven in
Tabel2:

Tabel 2: Gebruikte invoer voor profiel 3

Wanneer de werkwijze wordt gevolgd zoals onder "gevolgde werkwijze" is
omschreven worden stabiliteitfactoren van 1,23 en 1,19 gevonden voor respectievelijk
de huidige en de belaste situatie.
De resultaten zijn grafisch weergegeven in bijlage 2.
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Conclusies en aanbevelingen
Voor zowel profiel1 als 3 geldt dat wanneer wordt gewerkt volgens de methode zoals
beschreven onder 11gevolgde werkwijze" het aanbrengen van de belasting in de vorm
van een 5 meter lange aanstorting geen probleem optreedt. De afname van de
stabiliteitfactor is niet zodanig dat voor instabiliteit gevreesd hoeft te worden ten
gevolge van het aanbrengen van de belasting.

Zowel in PLAXISals met MSTAB wordt gevonden dat de stabiliteit van het onderwater
talud nauwelijks afhankelijk is van de belasting. Zoals duidelijk te zien in het
verplaatsingsdiagram (hecht geen waarde aan de grootte van de verplaatsingen in
bijlage drie!) in bijlage drie speelt de stabiliteit van de toplaag een cruciale factor in de
stabiliteit van het onderwater talud.
Ook is in bijlage 3 te zien in de grafiek dat de stabiliteitsfactoren voor de huidige en de
te maken situatie nagenoeg gelijk zijn. Geconcludeerd kan worden dat de stabiliteit van
de toplaag maatgevend is voor het bezwi;ken van het onderwater talud'

De gevonden stabiliteitfactor in PLAXIS (bijlage 3) ligt tussen de 0,8 en 0,9.
Het feit dat de stabiliteitfactor onder de 1 ligt komt doordat de zinkstukken niet zijn
meegenomen in de schematisering. De resultaten zijn aanleiding voor de volgende
aanbevelingen.

Aanbevelingen
1. Controleer de stabiliteit van de toplaag van het profiel onder water goed en

regelmatig.
2. Bekijk de dynamiek in het systeem goed (zijn de profielen redelijk constant in de

tijd?).
3. Sta geen taluds onder water toe die steiler zijn dan 30 graden (mede gebaseerd op

de voorgaande nota).
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Bijlage 1: Profiel1, huidige en te maken situatie
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Bijlage 2: Profiel 3, huidige en te maken situatie
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Bijlage 3: Profiel 3 principe berekeningen met PLAXIS
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Project description

PLAXIS Project name

Finite Element Code for Soil and Rock Analyses I ellewout3
Ellewoutsdijk Polder, bezwijkmechanisme

Step Date IUser name

Version 7.1.6.97

34 18-2-99 I Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouw
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Project description

PLAXIS Ellewoutsdijk Polder profiel 3

Slabilileitfaclor

Project name Username

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouw18-2-99
Date

ellewout3. plx
Version 7.1.6.229

Finite Element Code for Soil and Rock Analyses




