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Geotechniek

Dijkversterking KinderdijkSchoonhovenseveer
Figuur 1: Aanleg werkvloer en verticale drainage rivierwaartse versterking (rechts) en eerste grondophogingen (links)

De primaire waterkering langs de Lek tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer is onderdeel
van dijkring 16 en beschermt de Alblasserwaard en Vijf Heerenlanden tegen overstromingen.
Dit traject van de Lekdijk verzorgt de waterveiligheid van circa 175.000 mensen en is in beheer
van Waterschap Rivierenland. Om de waterkeringen in Nederland kwalitatief op orde te
houden, wordt periodiek door de waterschappen een toets uitgevoerd op de waterkerende
toestand van de dijken. Tijdens de tweede ronde van de veiligheidstoetsing (2001-2006) is
geconstateerd dat de Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovenseveer over 10 km van de
17,5 km niet voldoet aan de gestelde veiligheidsnorm (normfrequentie van 1/2000 per jaar).
Rivierenland heeft na een lang voorbereidingstraject een D&C-contract op de markt gezet
om de Lekdijk weer op sterkte te brengen. De dijkversterking is voor een aanneemsom van
ruim 59 miljoen euro gegund aan de Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM).

De Lekdijk vindt zijn oorsprong tussen de
10e en 13e eeuw. In de vroege historie
bestond de achterliggende polder uit
veenmoerassen. Na ontginning van de
polder was er behoefte aan bescherming
van de polder tegen wateroverlast.
Daarom werden kaden langs de rivier
aangelegd. Door de stijging van de
rivierwaterstand en de inklinking van
het land in de loop van de eeuwen is de
dijk meermaals opgehoogd om water28

overlast te voorkomen. Daarnaast zijn in
de loop van de jaren ook de veiligheidseisen ten aanzien van overstromen
aangescherpt.

Projectorganisatie
CDVM is een aannemerscombinatie die
bestaat uit Mourik Groot-Ammers,
Martens en Van Oord en De Vries en Van
de Wiel. Mourik Groot-Ammers treedt
hierin op als coördinerend opdrachtne-

mer en verzorgt het projectmanagement.
Voor het ontwerp en de uitvoering van de
benodigde constructies is de combinatie
een samenwerking aangegaan met het
bouwbedrijf Besix en diens zusteronderneming Franki Foundations.
In opdracht van de combinatie levert
ingenieursbureau Iv-Infra een belangrijke bijdrage in het integrale ontwerpproces door middel van ontwerpleiding
en systems engineering. Daarnaast is
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Iv-Infra verantwoordelijk voor het
ontwerp van de rivierwaartse dijkversterkingen (geheel nieuwe dijken die
rivierwaarts van de huidige dijk worden
gebouwd).
Innovativiteit is een belangrijk speerpunt. Zowel op het gebied van technische oplossingen als op het vlak van
projectbeheersing. Zo wordt er binnen
het project actief gewerkt met diverse
LEAN tools. Hiermee wordt de klantwaarde vergroot, meerwaarde gecreëerd
en de efficiëntie van het projectteam
verhoogd. Tevens wordt gebruik gemaakt
van BIM (Bouwwerk Informatie Model).
Het gehele projectgebied is opgenomen in
een 3D-model, waarin de huidige situatie,
de realisatiefase en de gebruiksfase zijn
opgenomen. In dit model is voor al deze
fasen informatie opgenomen, zoals
ondergrondse infrastructuur, faseringen,
bewonersafspraken en raakvlakken. Door
BIM actief in te zetten worden knelpunten tijdig opgemerkt en opgelost,
raakvlakken beheerst en kunnen
stakeholders en omwonenden goed
inzicht krijgen in het realisatieproces.

Problematiek en versterkingsvarianten

Ontwerp rivierwaartse
dijkverschuiving

De polder die wordt beschermd door de
Lekdijk heeft een ondergrond die bestaat
uit klei- en veenlagen. Onder deze slappe
lagen bevinden zich dikke zandlagen die
in contact staan met de rivier. Op het
moment dat er hoogwater optreedt in de
rivier, neemt de waterdruk in deze diepe
zandlagen toe, waardoor het slappe
lagenpakket kan opdrijven. Hierdoor
wordt de sterkte van de dijk verlaagd en
kan deze in zijn totaliteit afschuiven.
Voor de versterking van de dijk worden
twee hoofdvarianten toegepast, te weten
grondoplossingen en constructieve
oplossingen. Een grondoplossing heeft
een planperiode van 50 jaar en bestaat
uit een binnendijkse steunberm, waarvoor 58 woningen worden geamoveerd.
Hierdoor wordt het gewicht van het
grondpakket achter de dijk vergroot, of
moet de dijk rivierwaarts worden
verlegd, waarbij een nieuwe dijk wordt
aangelegd en de huidige dijk wordt
afgegraven en de functie van steunberm
gaat vervullen. De constructieve versterkingen hebben een planperiode van 100
jaar en bestaan uit versterkingen aan de
rivierzijde van de dijk, uitgevoerd als
zelfstandige waterkering (diepwanden)
en uit versterking aan de binnenzijde,
uitgevoerd als verankerd stabiliteitsscherm (palenwand of damwand).

Het dikke, slappe lagenpakket geeft niet
alleen een probleem voor binnenwaartse
stabiliteit, maar vormt ook een uitdaging
voor de uitvoering van de rivierwaartse
dijkverschuiving. De nieuwe dijken
worden aangelegd op een zettingsgevoelige ondergrond van ruim 10 meter dik.
Bij het aanleggen van benodigde
grondophogingen tot ruim 7 meter boven
het huidige maaiveld, kunnen tijdens de
uitvoering problemen met de stabiliteit
van zowel de ophoging als de huidige dijk
ontstaan. Vooral het laatste is een groot
risico, omdat de achterliggende polder in
geval van schade aan de huidige dijk
(zelfs bij lagere waterstanden dan MHW)
niet meer beschermd is tegen overstromingen.
Naast de stabiliteit tijdens de uitvoering
worden er meer randvoorwaarden aan
het ontwerp gesteld. Voor de nieuwe dijk
gelden strenge eisen met betrekking tot
de restzetting. Dit betekent dat bij
oplevering van de nieuwe dijk nog maar
beperkte zetting (samendrukking van de
ondergrond als gevolg van het gewicht
van de grondophoging) mag optreden.
Het is dus zaak dat de bouw in zo kort
mogelijke tijd plaatsvindt, zodat er zoveel
mogelijk zettingstijd overblijft tot het
vastgestelde moment van oplevering.

Figuur 2: De Lekdijk voor aanvang dijkversterking
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Figuur 3: Uitsnede BIM; links bestaande situatie en rechts situatie na dijkversterking

Aangezien het snel ophogen een verhoogd risico op instabiliteit met zich
meebrengt, is het van belang een
gedetailleerde uitvoeringsfasering op te
stellen die onderbouwd wordt met
zettings- en stabiliteitsberekeningen.
Om de bouw te versnellen wordt op
enkele locaties een werkvloer van zand
met daarin horizontale en verticale
drainage toegepast. Door het toepassen
van verticale drainage wordt het zettingsproces versneld. De horizontale drainage
in de werkvloer is nodig om het consolidatiewater (water dat uit de ondergrond
komt als gevolg van zetting) tijdens het
ophogen van de nieuwe dijk uit de
werkvloer te kunnen afvoeren. Aangezien de nieuwe dijken worden opgebouwd met kleidijk, wordt het zand van
de werkvloer tijdens het ophogen
ingesloten. Hierdoor kan het consolidatiewater niet zelfstandig afstromen. Door de
horizontale drainagebuizen te verlengen
tijdens het ophogen en actief te pompen,
wordt een licht vacuüm in de werkvloer
gecreëerd. Hierdoor wordt de zetting nog
meer versneld en wordt tevens een
positief effect op de uitvoeringsstabiliteit
verwacht.
Om het risico op instabiliteit en onverwacht grote zettingen tijdens de uitvoering te beheersen en tijdig maatregelen
te kunnen treffen, wordt gelijktijdig met
het ontwerp een geotechnisch monitoringsplan opgesteld. Voor de monitoring
van zetting en stabiliteit van de dijk
wordt gebruik gemaakt van zakbaken en
waterspanningsmeters. Voor de monitoring van (grond)vervorming nabij
woningen wordt aanvullend gebruikgemaakt van meetbouten en hellingmeters.
Iv-Infra analyseert de meetresultaten
regelmatig en stelt prognoses op, zodat
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de uitvoering van de werkzaamheden
beheerst en veilig kan plaatsvinden.
Het rivierwaarts bouwen van een dijk
kent nog een ander risico. Dit wordt
gevormd door het relatief lage voorland.
Hierdoor staat het werk onder dagelijkse
omstandigheden direct bloot aan
invloeden van de rivier (stroming en
golven). Bescherming van zowel het
gemaakte werk als de verzwakte huidige
dijk tegen hoogwater vraagt om constante alertheid en maakt zowel het
ontwerp als de planning van de buitendijkse werkzaamheden een logistieke
puzzel. Tijdelijke maatregelen in de vorm
van erosiebestendige kleiafdekkingen en
krammatten met bestortingen zijn
daarom noodzakelijk gedurende de
uitvoering. De uiteindelijke dijk wordt
tegen erosie beschermd door een
glooiingsconstructie en een erosiebestendige grasmat.

Samenwerken aan een optimaal
resultaat

Figuur 4: Aanleg loslocatie in de Lek

Het feit dat de Lekdijk meerdere functies
kent en dat er veel woningen op en nabij
de dijk staan, betekent dat de werkzaamheden in een complexe omgeving moeten
worden ingepast. Het verkeer op de dijk,
de omwonenden en de diverse stakeholders dienen zo min mogelijk hinder te
ondervinden. Door de nauwe samenwerking tussen het waterschap en de
combinatie heeft dit nu al tot een
zichtbaar resultaat geleid. In april 2014
is gestart met het realiseren van de
dijkversterking en de werkzaamheden
zijn inmiddels goed op schema.
De laatste ophogingen zullen omstreeks
april 2016 plaatsvinden en zoals het er
nu uitziet wordt, mede door de goede
samenwerking, begin juli 2017 de
mijlpaal ‘dijk veilig’ bereikt. Het resultaat
van dit veelzijdige project is een dijktraject dat vele jaren mee kan en voldoet
aan de eisen vanuit veiligheid en wensen
vanuit de omgeving. Q
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