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HOOFDSTUK VI: GEOTECHNISCH ONDERZOEK VAN
ENKELE REPRESENTATIEVE SITES ONDERHEVIG AAN
MASSABEWEGINGEN

VI.I: ALGEMEEN
Maertens, J., Van Gemert, D., Keersmaekers, R.
Afdeling Bouwmaterialen en Bouwtechnieken, K.U.Leuven
1

Inleiding

Massabewegingen kunnen door meerdere oorzaken worden teweeggebracht, namelijk:
-

een te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit. Als gevolg daarvan kan er zich een
afschuiving voordoen langsheen een glijvlak of kan het talud een voortschrijdende
verplaatsing ondergaan;

-

uittrede van grondwater uit het talud. Als gevolg daarvan doen er zich lokale uitspoelingen
en afkalvingen voor.

2

Te geringe veiligheid t.a.v. de globale stabiliteit

De globale stabiliteit van een talud wordt bepaald door:
-

de geometrie van het talud;

-

de schuifweerstandkarakteristieken van de betrokken lagen;

-

de grondwaterstand en/of stijghoogte in de verschillende betrokken grondlagen;

-

het eventueel bestaan van negatieve poriënwaterspanningen in de boven het grondwaterpeil
gelegen gronden;

-

eventuele bovenbelastingen op het talud, bvb. verkeerslasten;

-

de periode tijdens dewelke een talud moet worden in stand gehouden.
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2.1

Geometrie van het talud

De geometrie van het talud heeft een zeer belangrijke invloed op de globale stabiliteit. De globale
stabiliteit wordt meestal bepaald door de gemiddelde helling van het talud. In sommige gevallen kan
evenwel ook de stabiliteit van bepaalde deeltaluds met een steilere helling een belangrijke invloed
hebben. Wanneer er zich bij deze deeltaluds een instabiliteit voordoet kan er een nieuwe situatie
ontstaan welke eveneens instabiel is en waarbij dan een groter grondvolume betrokken wordt, cfr.
figuur 1.
Figuur 1

2.2

Schuifweerstandkarakteristieken van de betrokken grondlagen

Bij het nazicht van de globale stabiliteit moeten eerst de schuifweerstandkarakteristieken van de
verschillende betrokken grondlagen worden vastgelegd, d.w.z. de wrijvingshoek en de cohesie. Voor
het nazicht van de globale stabiliteit van bestaande taluds worden in het algemeen de gedraineerde
schuifweerstandkarakteristieken in rekening gebracht, cfr. toelichting. In bepaalde gevallen kan het
eventueel aangewezen zijn om de niet gedraineerde of residuele schuifweerstandkarakteristieken in
rekening te brengen, cfr. toelichting.
Voor de keuze van de in rekening te brengen grondkarakteristieken kan worden gesteund op:
-

ervaringsgegevens;

-

resultaten van sonderingen;

-

resultaten van laboratoriumproeven;

-

vaststellingen bij bestaande taluds.
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Bij het vaststellen van de aan te houden grondkarakteristieken is het gebruikelijk om aan de veilige
kant gelegen waarden te kiezen. In Eurocode 7 spreekt men van zogenaamde karakteristieke waarden.
Deze karakteristieke waarden worden uit de beschikbare gegevens afgeleid rekening houdend met:
-

het aantal proeven;

-

het betrokken grondvolume;

-

de gevolgen in geval van bezwijken.

De karakteristieke waarden worden in het algemeen zodanig bepaald dat de kans dat de werkelijk
optredende waarde kleiner is dan deze karakteristieke waarde minder dan 5 % bedraagt. Wanneer het
probleem betrekking heeft op grote grondvolumes wordt uitgegaan van gemiddelde waarden en
wanneer het probleem betrekking heeft op kleine grondvolumes wordt uitgegaan van individuele
waarden. Aangezien de stabiliteit van een talud meestal betrekking heeft op grote grondvolumes kan
in het algemeen worden uitgegaan van de gemiddelde waarde van de grondkarakteristieken, dit
althans voor zover het relatief homogene lagen betreft. Bij niet homogene lagen is het aangewezen om
eerder van de individuele waarden uit te gaan.
Bij taluds met een belangrijke hoogte moet het fenomeen van progressieve breuk in rekening gebracht
worden. Progressieve breuk ontstaat wanneer de verplaatsingen of verschuivingen langsheen een
glijvlak niet overal gelijk zijn en als gevolg daarvan de piekwaarde van de schuifweerstand niet overal
tezelfdertijd kan gemobiliseerd worden. De schuifweerstandkarakteristieken overeenstemmend met de
piekwaarden worden dan niet langer in rekening gebracht, maar een ietwat gereduceerde waarde, cfr.
fig. 2.
Figuur 2
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Er bestaan geen algemeen aanvaarde regels voor het vastleggen van de aldus op de piekwaarden toe te
passen reductie.
Voor taluds die reeds gedurende een zeer lange periode bestaan wordt bij de berekening van de
globale stabiliteit altijd uitgegaan van de gedraineerde schuifweerstandkarakteristieken.
Wanneer ophogingen worden aangebracht op cohesieve gronden wordt de globale stabiliteit in eerste
instantie bepaald door de niet gedraineerde schuifweerstand van deze cohesieve gronden, cfr. fig. 3.
Figuur 3

De situatie onmiddellijk na het aanbrengen van de ophogingen is dan het meest nadelig en naarmate
de schuifweerstandkarakteristieken overgaan van niet gedraineerde naar gedraineerde ontstaat er een
alsmaar gunstiger situatie tot de volledig gedraineerde toestand bereikt is.
Wanneer uitgravingen worden doorgevoerd in cohesieve gronden wordt de globale stabiliteit in eerste
instantie bepaald door de niet gedraineerde schuifweerstand van deze cohesieve gronden, cfr. fig. 4.
Doordat de niet gedraineerde schuifweerstand van cohesieve gronden die ontlast worden aanzienlijk
groter is dan de gedraineerde schuifweerstand ontstaat er onmiddellijk na het uitvoeren van de
uitgraving een situatie die aanzienlijk gunstiger is dan deze op lange termijn. Zo kan het maanden,
jaren of zelfs tientallen jaren duren vooraleer zich afschuivingen voordoen ingevolge het maken van
een uitgraving. De problemen die zich hebben voorgedaan bij de aanleg van een kanaal van Ieper naar
-4-

de Leie zijn daar een zeer goed voorbeeld van. De situatie welke na het optreden van de vele
afschuivingen is ontstaan is nu nog zichtbaar in het Provinciaal Domein “De Palingbeek” te Zillebeke.
Figuur 4

Wanneer er zich in tertiaire kleien eens een afschuiving langsheen een glijvlak heeft voorgedaan, kan
langsheen dat glijvlak meestal alleen nog maar de residuele schuifweerstand gemobiliseerd worden.
Het opsporen van eerder opgetreden glijvlakken is dus een zeer belangrijk element bij de studie van
de globale stabiliteit van taluds. Een probleem daarbij is dat de ligging van eerder opgetreden
glijvlakken in het algemeen niet is af te leiden uit de resultaten van diepsonderingen en boringen.

2.3

De grondwaterstand en/of de stijghoogte in de verschillende grondlagen

De schuifweerstand van de grond wordt in de gedraineerde toestand vooral bepaald door de
korrelspanningen, cfr. toelichting. Omdat de korrelspanningen in een belangrijke mate bepaald
worden door de ligging van het grondwaterpeil en/of de stijghoogte in de verschillende grondlagen,
heeft de ligging van het grondwaterpeil en/of de stijghoogte een zeer belangrijke invloed op de
globale stabiliteit.
In goed doorlatende lagen met een aanzienlijke dikte is het grondwaterpeil of de stijghoogte in het
algemeen goed gekend omdat deze grondwaterstand of stijghoogte gemakkelijk kan worden
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opgemeten door middel van peilfilters. In dergelijke lagen is de variatie van het grondwaterpeil of
stijghoogte in het algemeen beperkt.
Wanneer dunne of zeer dunne goed doorlatende lagen voorkomen in weinig doorlatende
grondmassieven, bvb. leem of klei is de situatie in het algemeen veel complexer. Het opmeten van het
grondwaterpeil of stijghoogte is in dergelijke lagen of laagjes meestal niet eenvoudig. Verder kan het
grondwaterpeil of stijghoogte dan zeer belangrijke variaties ondergaan, bvb. in geval van voeding
door langdurige neerslag.
Wanneer het grondwaterpeil zich hoger situeert dan de voet van het talud dan moeten er bij de
berekening van de globale stabiliteit naar de uitgraving toe gerichte waterdrukken in rekening
gebracht worden.
Dergelijke waterdrukken hebben een erg nadelige invloed op de globale stabiliteit. Wanneer er
wateruittrede uit een talud wordt vastgesteld moet dus niet alleen gevreesd worden voor locale
afkalving van het talud doordat het uittredend grondwater altijd gronddeeltjes meesleurt, maar moet
men zich ook altijd de vraag stellen of de globale stabiliteit daardoor niet in het gedrang komt.
Bij dit alles moet men wel duidelijk voor ogen houden dat het de grondwaterdrukken zijn die een
nadelige invloed uitoefenen op de globale stabiliteit en niet de grondwaterstroming. Zo kan een
geringe hoeveelheid water voor uitspoelingen en afkalvingen zorgen, zonder dat de grondwatertafel
een erg nadelige invloed heeft op de globale stabiliteit. De uitgeoefende waterdrukken zijn dan
immers zeer gering, cfr. fig. 5.
Figuur 5
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Een veel nadeliger situatie doet zich voor wanneer een zeer dunne zandlaag voorkomt in een weinig
doorlatend grondmassief, bvb. leem. Na een periode van hevige neerslag kunnen er via insijpeling
doorheen de minder doorlatende lagen, grote waterdrukken ontstaan in deze laagjes doordat het
aangevoerde verticale debiet groter is dan het debiet dat horizontaal door de zeer dunne zandlaag kan
afgevoerd worden. Als gevolg daarvan verminderen dan de korrelspanningen in deze laagjes
(korrelspanning = totale spanning – waterspanning) en vermindert dus ook de schuifweerstand.
Zodoende kunnen er zich langsheen dergelijke laagjes afschuivingen voordoen zonder dat er daarbij
aan het talud een belangrijke wateruittrede kan worden vastgesteld, cfr. fig. 6.
Figuur 6

Een ander fenomeen dat een zeer belangrijke invloed kan hebben op de globale stabiliteit van een
talud is de aanwezigheid van een gespannen waterlaag onder de voet van het talud. De aanwezigheid
van dergelijke gespannen waterlaag heeft dan immers voor gevolg dat de korrelspanningen in de
boven deze waterlaag gelegen gronden afnemen en dat als gevolg daarvan ook de schuifweerstand
van deze lagen vermindert. Omdat de overspanning zich in bepaalde waterlagen soms slechts
gedurende korte periodes voordoet is het bestaan ervan niet altijd op een eenvoudige wijze
waarneembaar.

2.4

Negatieve poriënwaterspanningen

Wanneer er in cohesieve gronden afgravingen worden doorgevoerd ontstaan er in de onder en achter
deze afgravingen gelegen gronden negatieve poriënwaterspanningen. In de boven het grondwaterpeil
gelegen gronden geven deze negatieve poriënwater-spanningen aanleiding tot een toename van de
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korrelspanningen. Als gevolg daarvan neemt de schuifweerstand van de grond toe en ontstaat er een
gunstiger situatie ten aanzien van de globale stabiliteit. Dit verklaart waarom het soms mogelijk is om
in cohesieve gronden zeer steile taluds te realiseren.
In de klassieke grondmechanica wordt de invloed van deze negatieve poriënwaterspanningen meestal
niet in rekening gebracht omdat er tot nu nog maar relatief weinig ervaring beschikbaar is in verband
met het opmeten van deze negatieve poriënwaterspanningen.

2.5

Bovenbelasting op het talud

Bovenbelastingen op een talud hebben een destabiliserende invloed wanneer ze zich op het bovenste
gedeelte van het talud situeren en een stabiliserende invloed wanneer ze op het onderste gedeelte van
het talud aangrijpen, cfr. fig. 7.
Figuur 7

Omdat de invloed van mobiele belastingen zoals verkeerslasten meestal zeer gering is worden deze in
het algemeen niet in rekening gebracht.
Uitgravingen zoals bvb. voor vijvers en zwembaden hebben een tegenovergesteld effect en werken
m.a.w. stabiliserend wanneer ze zich in het bovenste gedeelte van het talud situeren en werken
destabiliserend wanneer ze in het onderste gedeelte van het talud worden aangelegd, cfr. fig. 8.
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Figuur 8

Omdat de oppervlakte waarop belastingen worden aangebracht of uitgravingen worden doorgevoerd
meestal beperkt is, is het niet eenvoudig om deze in rekening te brengen in 2 dimensionele
stabiliteitsberekeningen.

2.6

De periode tijdens dewelke een talud in stand gehouden wordt:

Zoals reeds eerder is aangegeven kan bij het maken van uitgravingen soms een zeer steil talud worden
in stand gehouden zonder dat er daardoor een zeer nadelige situatie ontstaat. Men moet er dan
evenwel rekening mee houden dat er na verloop van tijd nagenoeg altijd een nadeliger situatie zal
ontstaan.

3

Uittrede van grondwater uit het talud

Wanneer er zich wateruittrede uit een talud voordoet zullen er meestal gronddeeltjes meegesleurd
worden met het uittredend water, en zal er een lokale afkalving van het talud ontstaan. Dergelijke
afkalving kan dan aanleiding geven tot een lokale instabiliteit en deze lokale instabiliteit kan op zijn
beurt dan leiden tot een globale instabiliteit.
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In het algemeen is het evenwel zo dat het niet zozeer de lokale afkalvingen zijn die aanleiding geven
tot lokale instabiliteiten, maar wel de verhoogde poriënwaterspanningen die meestal met een
wateruittrede gepaard gaan.
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VI.II: METHODES VOOR NAZICHT VAN DE GLOBALE
STABILITEIT VAN TALUDS
Reeds vele tientallen jaren geleden werden berekeningsmethodes ontwikkeld om de stabiliteit van
taluds van willekeurige vorm in materialen met cohesie en inwendige wrijving te beoordelen.
Aanvankelijk werd daarbij alleen uitgegaan van cirkelvormige glijvlakken. Later werden ook
berekeningsmethodes op punt gesteld waarbij wordt uitgegaan van samengestelde glijvlakken (= een
combinatie van platte en/of cirkelvormige glijvlakken). De laatste jaren wordt voor de berekening van
de stabiliteit van taluds meer en meer ook gebruik gemaakt van de eindige elementen methode.

1

Cirkelvormige glijvlakken

Wanneer analytische berekeningen worden uitgevoerd wordt in de meeste gevallen nog uitgegaan van
cirkelvormige glijvlakken, cfr. figuur 1.

Figuur 1

De boven het glijvlak gelegen moot grond wordt dan onderverdeeld in een aantal lamellen of moten
begrensd door verticale vlakken. Langs het cirkelvormige glijvlak werkt een schuifspanning τ
waarvan gesteld wordt dat die overal een factor F kleiner is dan de maximaal mogelijke, dit wil
zeggen:
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τ=

1
1
(c + σ’n . tg ϕ’) =
τmax
F
F

met: σ’n = de loodrecht op het glijvlak aangrijpende korrelspanning.
Er wordt dus uitgegaan van een zeer belangrijke aanname, namelijk dat de factor F gelijk is over de
volledige lengte van het glijvlak (= voor alle lamellen).
Bij het nazicht van de stabiliteit wordt het momentenevenwicht t.o.v. het middelpunt van de
beschouwde cirkel beschouwd. Daaruit volgt:

Σ γ . h . b . R . sinα = Σ

τ .b . R
cos α

met:
h = de hoogte van de lamel;
b = de breedte van de lamel;
γ = het volumegewicht in de lamel;
R = de straal van de cirkel.
Meer algemeen kan men stellen dat γ . h . b het gewicht van de lamel weergeeft. Deze waarde kan ook
opgebouwd zijn uit de som van laagdelen met een verschillend volumegewicht.
Als alle lamellen dezelfde breedte hebben geldt:

F=

[

Σ ( c + σ ' n tg ϕ ' ) / cos α
Σ γh sin α

]

Dit is in feite de basisformule die voor de meeste berekeningen wordt aangewend. Het verschil tussen
de vele beschikbare methoden ligt vooral in de wijze waarop de waarde van σ’n bepaald wordt.
De veruit meest gebruikte methode voor de berekening van de stabiliteit van taluds uitgaande van
cirkelvormige glijvlakken is de methode van Bishop. Bij deze methode worden de krachten tussen de
lamellen (= aangrijpende op de verticale scheidingsvlakken) in rekening gebracht maar er wordt wel
van uitgegaan dat de resultante van elke lamelkracht horizontaal is. Doordat verder alleen het
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vertikaal evenwicht van de lamel beschouwd wordt speelt de resultante van de lamelkracht verder
geen rol.
Ook bij de methode van Bishop wordt uitgegaan van het momentenevenwicht. Uit het evenwicht van
een lamel volgens de verticale richting volgt dan:

γ.h = σ’n + p + τ .

sin α
cos α

met p = de op het grondoppervlak aangrijpende belasting
wanneer men daarin stelt:
τ = ( c + σ’n .tg ϕ’) / F
dan verkrijgt men:

σ’n ( 1 +

tgα . tgϕ '
c
) = γ.h – p . tgα
F
F

Invoering van de waarde van σ’n in de vergelijking van het momentenevenwicht geeft:

c + ( γh − p ) tgϕ '
Σ
cos α ( 1 + tgα tgϕ ' / F )
F=
Σ γh sin α
Omdat de waarde van de veiligheidscoëfficiënt F ook in het rechterlid voorkomt kan de waarde van F
alleen maar iteratief bepaald worden. Daarbij wordt dan uitgegaan van een beginwaarde bvb. F = 1 en
wordt een aantal malen een verbeterde waarde van F berekend. In het algemeen convergeert de
berekening vrij snel.
De hierboven beschreven berekeningsmethode wordt in de vakliteratuur omschreven als de
vereenvoudigde

methode

van

Bishop.

Op

basis

van

deze

methode

werden

talrijke

computerprogramma’s op punt gesteld die toelaten om de berekening van F uit te voeren en om ook
de cirkel op te sporen die de laagste waarde van F oplevert. Daarbij bestaat dan ook de mogelijkheid
om meerdere grondlagen in te voeren, elk met hun eigen grondkarakteristieken en grondwatertafel of
stijghoogte en om belastingen te laten aangrijpen op het grondoppervlak.
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Naast de vereenvoudigde methode van Bishop bestaan er tal van varianten op deze methode waarbij
bijvoorbeeld de krachten die de lamellen aan elkaar overdragen ook in rekening gebracht worden.
Deze methoden zijn heel wat ingewikkelder en in het algemeen zijn de verschillen t.o.v. de
vereenvoudigde methode van Bishop zeer gering.

2

Niet cirkelvormige glijvlakken

Voor de behandeling van speciale problemen, bvb. afschuivingen over een minder weerstandbiedende
laag werden berekeningsmethoden op punt gesteld waarbij wordt uitgegaan van willekeurige
glijvlakken. Deze willekeurige glijvlakken zijn meestal samengesteld uit meerdere platten glijvlakken
of een combinatie van cirkelvormige en platte glijvlakken.
Ook bij deze berekeningsmethoden wordt het boven het glijvlak gelegen grondmassief onderverdeeld
in verticale lamellen. De krachten op de scheidingsvlakken tussen de lamellen worden nu wel volledig
in rekening gebracht.
Bij de meest uitgebreide methodes wordt de veiligheidsfactor bepaald waarbij zowel voldaan is aan
het evenwicht van verticale en horizontale krachten en aan het momentenevenwicht. Om het gestelde
probleem volledig te kunnen oplossen moeten dan wel nog aannames worden gemaakt i.v.m. de
ligging van de krachten die op het scheidingsvlak tussen de lamellen aangrijpen. Zo wordt bij de
methode van Jaubu aangenomen dat deze krachten aangrijpen op 1/3 van de hoogte boven de
onderkant van de lamel, cfr. figuur 2.
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Figuur 2

Bij de methode van Spencer wordt aangenomen dat de krachten op de scheidingsvlakken tussen de
lamellen allemaal dezelfde hoek makten t.o.v. de horizontale.
Bij de vereenvoudigde methode van Janbu wordt bij de berekening van de resultante van de
lamelkrachten alleen de horizontale component beschouwd.
Het voordeel van de berekeningsmethodes waarbij wordt uitgegaan van niet cirkelvormige glijvlakken
ligt in het feit dat de aanwezigheid van minder weerstandbiedende lagen beter in rekening kan
gebracht worden. Daartegenover staat dat de aldus beschouwde glijvlakken kinematisch gezien niet
mogelijk zijn en dat er in dergelijke gevallen ook rekening zou moeten worden gehouden met het
bestaan van verticale glijvlakken, bvb. ter hoogte van de overgang tussen twee platte glijvlakken of
tussen platte en cirkelvormige glijvlakken.

3

Op basis van de eindige elementenmethode

Bij toepassing van de eindige elementenmethode wordt het beschouwde grondmassief onderverdeeld
in een groot aantal elementjes, welke onderling gekoppeld zijn. Het spanningsevenwicht en de
vervorming van de grond (en van de in de grond eventueel aanwezige structuurelementen) worden
dan beschreven door een stelsel van gewone en partiële differentiaalvergelijkingen dat wordt opgelost
met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde programma’s. Zodoende kunnen de spanningen en
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vervormingen in het beschouwde grondmassief en de eventueel aanwezige structuurelementen
volledig worden bepaald.
Het hier gebruikte Eindige Elementenprogramma Plaxis werd speciaal op punt gesteld voor
grondmechanische berekeningen. Het grote voordeel van dergelijke berekeningen is dat het reëel
gedrag van de grond beter kan gesimuleerd worden en dat ook de werkelijk in de grond aanwezige
spanningen in rekening gebracht worden. Zo wordt er bij Eindige Elementenberekeningen een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de in de grond aanwezige verticale en horizontale spanningen
hetgeen bij analytische berekeningen niet het geval is.
Voor het weergeven van het gedrag van de grond werd het zogenaamd Mohr Coulomb model in
rekening gebracht. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de grond zich volledig elastisch gedraagt tot de
schuifspanning in het element gelijk wordt aan de schuifweerstand en dat de grond daarna volledig
plastisch wordt. Het Mohr Coulomb model wordt daarom ook het elasto-plastisch model genoemd.
Voor het bepalen van de veiligheidscoëfficiënt werd de zogenaamde ϕ,c reductiemethode toegepast.
Daarbij wordt de waarde van de weerstandparameters ϕ’ en c’ gereduceerd tot bezwijken van de
grond optreedt. Het bezwijken van de grond wordt gecontroleerd via de verplaatsing van één of
meerdere oordeelkundig gekozen punten.

4

Aan te houden waarde van de veiligheidscoëfficiënt

Bij toepassing van de analytische methode (= methode van Bishop) werd vroeger in het algemeen
gesteld dat de veiligheidscoëfficiënt min. 1,3 moest bedragen. In sommige gevallen werd zelfs een
minimum veiligheid van 1,4 of 1,5 geëist.
Omdat binnenkort Eurocode 7 zal moeten toegepast worden is het aangewezen om de in EC7
opgenomen benadering toe te passen. Omdat het Belgisch National Application Document nog niet is
opgesteld is er nog geen zekerheid i.v.m. de te hanteren veiligheidscoëfficiënten . Verwacht wordt dat
in België approach 1 zal worden toegepast. De controle zal dan voor 2 reeksen van partiële
veiligheidscoëfficiënten moeten worden doorgevoerd, namelijk de zogenaamde gevallen A1 en A2.
-

Het geval A1 analyseert het probleem uitgaande van de karakteristieke waarden van de grond
(dus zonder partiële coëfficiënten). De veiligheid wordt ingevoerd via een ponderatie van de
acties of via een ponderatie van de effecten van de acties.
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Bij het nazicht van de stabiliteit van taluds kan dit geval nooit maatgevend zijn omdat de
aandrijvende krachten t.g.v. de acties altijd veel kleiner zijn dan deze ten gevolge van het
eigengewicht van de grond;
-

Het geval A2 analyseert het probleem uitgaande van de grondeigenschappen die door hun
partiële coëfficiënten gedeeld zijn. De veiligheid wordt aldus gecontroleerd t.o.v. ongunstige
afwijkingen van de grondeigenschappen.
De op de grondeigenschappen toegepaste partiële veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,25 (op tgϕ’
en c’).

Het is algemeen geweten dat de veiligheidscoëfficiënt die bij het nazicht van de stabiliteit van taluds
wordt verkregen via de analystische methode (= methode van Bishop) en volgens een ϕ,c reductie bij
de eindige elementenmethode zeer weinig verschilt. Bij het opstellen van de Belgische NAD voor
Eurocode 7 zal dan ook moeten worden uitgemaakt of voor het geval A2 de waarde van 1,25 zal
worden overgenomen van EC7 dan wel of de waarde van 1,30 welke eerder voor de analytische
berekeningen werd aangehouden ook zal worden opgelegd.
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VI.III: GRONDONDERZOEK
1

Inleiding

Zoals overeengekomen op de startvergadering van 6 februari 2004 zorgt de afdeling Geotechniek,
administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten, departement Leefmilieu en Infrastructuur,
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor het geotechnisch onderzoek op de geselecteerde sites
in het kader van de studie van de massabewegingen in de Vlaamse Ardennen. Overeengekomen werd
dat Afdeling Geotechniek de volgende boringen en sonderingen zal uitvoeren (de dossiernummers
van de verschillende verslagen afgeleverd door Geotechniek worden eveneens aangeduid):
GEO-04/66:

uitvoeren van 5 sonderingen op de Scherpenberg te Ronse

GEO-04/67:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op de Scherpenberg te
Ronse

GEO-04/68:

uitvoeren van 5 sonderingen op de Berg Ten Houte te Ronse

GEO-04/69:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op de Berg Ten Houte te
Ronse

GEO-04/70:

uitvoeren van 4 sonderingen op het Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

GEO-04/71:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op het Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

GEO-04/72:

uitvoeren van 2 sonderingen in de Ommegangstraat te Kluisbergen (Kwaremont)

GEO-04/73:

uitvoeren van 1 boring met aanvullend grondonderzoek in de Ommegangstraat te
Kluisbergen (Kwaremont)

GEO-04/74:

uitvoeren van 3 sonderingen op de Spichtenberg – Keizerrei te Maarkedal (Nukerke)
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GEO-04/75:

uitvoeren van 1 boring met aanvullend grondonderzoek op de Spichtenberg –
Keizerrei te Maarkedal (Nukerke)

GEO-04/76:

uitvoeren van 5 sonderingen op het voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

GEO-04/77:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op het voetbalveld – Korte
Keer te Maarkedal (Nukerke)

GEO-04/78:

uitvoeren van 6 sonderingen in de Hekkebrugstraat te Leupegem (Oudenaarde)

GEO-04/79:

uitvoeren van 2 boringen met plaatsing van open waterstandspijpen en aanvullend
laboratoriumonderzoek in de Hekkebrugstraat te Leupegem (Oudenaarde)

De geotechnische verwerking van de informatie uit de sonderingen, boringen en topografische
opmetingen is onontbeerlijk bij het opstellen van de numerieke rekenmodellen voor de sites die
geotechnisch doorgerekend worden.

Het distilleren van de grondkarakteristieken voor de

verschillende grondlagen komt bij de bespreking van de uitgevoerde berekeningen per site uitgebreid
aan bod.
In gezamenlijk overleg met de betrokken partijen werden de volgende sites uitgekozen voor de
geotechnische stabiliteitsberekeningen:
Voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
Scherpenberg te Ronse
Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)
Van deze drie sites wordt een uitgebreide stabiliteitsstudie gemaakt van het voetbalveld Korte Keer en
de Scherpenberg, terwijl een minder extensieve studie gebeurt voor het Perreveld.
Hieronder wordt kort het resultaat van het door de K.U.Leuven zelf uitgevoerde grondonderzoek
aangegeven. Er werden een aantal slagsonderingen uitgevoerd op de site Scherpenberg in de
onmiddellijke omgeving van sondering S4 (zie GEO-04/66).
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2

Slagsonderingen Scherpenberg (Ronse), uitgevoerd op 23/12/04
2.1

Doel van het onderzoek

Op 23 december 2004 werden op de site Scherpenberg enkele slagsonderingen uitgevoerd. Het doel
was duidelijkheid te brengen over de sonderingen S4 (uitgevoerd op 22/04/2004) en S4BIS
(uitgevoerd op 07/09/2004) zoals die respectievelijk in GEO-04/66 en GEO-04/67 gedocumenteerd
werden. S4 werd oorspronkelijk beschouwd als een slechte sondering en werd daarom enkele
maanden later overgedaan (S4BIS). Onderstaande figuur 1 geeft beide sonderingen weer.

Figuur 1: S4 (uit GEO-04/66) en S4BIS (uit GEO-04/67)
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Daar beide sonderingen op nagenoeg dezelfde plek uitgevoerd werden en toch zo’n sterke verschillen
in conusweerstand geven, werd vermoed dat het hier niet ging om een slecht uitgevoerde sondering,
doch om een lokaal bezwijkmechanisme van het talud (zie figuur 2). De wateroverspanning wordt
lokaal zo groot dat de bovenliggende grond kegelvormig bezwijkt. Mocht deze hypothese kloppen,
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dan zou S4 uitgevoerd zijn net in de bezweken kegel (geroerde grond) wat de lage conusweerstanden
van deze sondering verklaart. S4BIS zou dan net naast de bezweken kegel uitgevoerd zijn.
Om deze theorie te verifiëren werden een aantal slagsonderingen in de onmiddellijke nabijheid van de
sonderingen S4 en S4BIS uitgevoerd.

Figuur 2: Mogelijk lokaal bezwijkmechanisme

2.2

Proefmethode slagsondering

De slagsonderingen werden uitgevoerd met het PANDA slagsondeerapparaat. Met dit toestel kan de
dynamische conusweerstand van de grond gemeten worden. Met behulp van een gestandaardiseerde
hamer worden metalen staven in de grond geslagen. Elektronische apparatuur registreert de diepte van
de conus onderaan de staven en de impactsnelheid van de hamer. Volgens het principe van behoud
van energie kan met deze gegevens een waarde voor de dynamische puntweerstand qd berekend
worden.
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1
MV 2
1
qd = 2
.
A. e 1 + P
M
Met

M: massa hamer
V: impactsnelheid hamer
A: oppervlakte conus
e: zakking van conus per slag
P: gewicht conus en staven.

2.3
2.3.1

Resultaten
Slagsonderingen

De sonderingen werden uitgevoerd op donderdag 23/12/2004 door ir. Robrecht Keersmaekers en dhr.
Stephane Solinas (beide K.U.Leuven). Figuur 3 geeft de locatie van sondering S4 weer zoals deze in
GEO-04/66 werd aangegeven.
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Figuur 3: Inplanting S4 (uit GEO-04/66)

De locatie van de slagsonderingen S1 t.e.m. S10 rondom GEO-04/66-S4 wordt in figuur 4
verduidelijkt. Merk op dat S4 in figuur 3 (uit GEO-04/66) geen slagsondering is zoals S4 in figuur 4
dat wel is.
- 23 -

Figuur 4: Inplanting slagsonderingen rondom GEO-04/66-S4
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In de bijlage zijn de slagsondeergrafieken voor elke sondering terug te vinden.
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2.3.2

Handboringen

Ter hoogte van S5 en S10 werden handboringen uitgevoerd om de lithologie van de grond na te gaan.

B5:
0-1,5 m : bruin leemhoudend fijnzand (beige/lichtbruin)
1,5 m : verzadigde dunne zandlaag (watervoerend)
2m

: grijze zandhoudende leem met zandzones

2,5 m : zuivere grijze zandhoudende leem
2,7 m : watertafel (het water in het boorgat was een uur later gestegen tot 1,9 m diep)

B10:
0-2,4 m : bruin leemhoudend fijnzand (beige/lichtbruin, iets donkerder dan de bovenste laag van B5)
2,4- 3 m: zuivere grijze zandhoudende leem
3-3,5 m : vermoedelijk geroerde grond bestaande uit mengsel van beide voorgaande grondtypes

De lithologische nomenclatuur zoals hierboven gebruikt, baseert zich op de lithologische beschrijving
van B4 zoals beschreven in GEO-04/67, meer bepaalt in bijlage 5/2 van dat verslag.

2.4

Bespreking en opmerkingen

Ter hoogte van S10 werd een handboring uitgevoerd, omdat de slagsondering S10 doet vermoeden dat
de grond daar geroerd is (zie ook de slagsondeergrafiek in bijlage 11). Figuur 5 geeft een
detailopname weer van een grondmonster genomen op een diepte van 3 meter. De textuur van de
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grond doet vermoeden dat het hier gaat om geroerde grond, mogelijk het gevolg van het lokaal
bezwijken volgens het mechanisme zoals aangegeven in figuur 2.
Er is echter onvoldoende bewijs aanwezig om deze hypothese (lokaal bezwijken) te bevestigen.

Figuur 5: Detailopname grondmonster genomen op een diepte van 3 meter in B10

- 26 -

VI.IV: UITGEVOERDE BEREKENINGEN
1

Site: voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
1.1

Inleiding

Het voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke) is één van de sites die in het kader van het
studieproject “Massabewegingen in de Vlaamse Ardennen” onderzocht wordt. Onderstaande figuur 1
geeft de algemene inplanting van de site.

Figuur 1: Algemene inplanting site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

Zoals overeengekomen zorgde de afdeling Geotechniek, administratie Ondersteunende Studies en
Opdrachten, departement Leefmilieu en Infrastructuur, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor
het geotechnisch onderzoek op de geselecteerde site in het kader van de studie van de
massabewegingen in de Vlaamse Ardennen. Afdeling Geotechniek voerde de volgende boringen en
sonderingen uit (de dossiernummers van de verschillende verslagen afgeleverd door Geotechniek
worden hieronder aangeduid):
GEO-04/76:

uitvoeren van 5 sonderingen op het voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

GEO-04/77:

uitvoeren van 2 boringen met plaatsing van een open waterstandspijp met aanvullend
grondonderzoek op het voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
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Deze verslagen werden bestudeerd en geïnterpreteerd met als doel de stratigrafie, de grondparameters
van de verschillende grondlagen en de grondwaterstanden te bepalen.
Figuur 1 duidt ook de locatie van de uitgevoerde sonderingen aan op de stafkaart. In het rood is de lijn
uitgezet van het profiel doorheen de afgeschoven doorsnede (langsheen de sonderingen). Ondanks
inspanningen van de gemeente om het oorspronkelijke profiel van de aanvulling te achterhalen, moest
wegens gebrek aan gegevens een aanname gebeuren voor de niet afgeschoven situatie. De vorm van
de afschuiving doet vermoeden dat het oorspronkelijke talud steil was, wat ook door onafhankelijke
getuigen geverifieerd werd. Dit laat toe op gefundeerde wijze een talud van 45° te veronderstellen
voor de aanvulling van het onderste voetbalveld (zie figuren 2 en 5). Figuur 2 geeft de doorsnede
(profiel) en de locatie van de uitgevoerde sonderingen van de rode lijn uit figuur 1.

Figuur 2: Profiel doorheen de afgeschoven site (langsheen de sonderingen) voetbalveld – Korte Keer
te Maarkedal (Nukerke)

Kortekeer: afgeschoven doorsnede
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Figuur 3 tot slot geeft een luchtfoto van het afgeschoven voetbalveld.
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Figuur 3: Luchtfoto van het afgeschoven voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

1.2
1.2.1

Plaxis model en parameters
Niet afgeschoven doorsnede

Op basis van het profiel (figuur 2) en de gegevens uit het grondonderzoek zoals aangeleverd door
Geotechniek (GEO-04/76, GEO-04/77) werd een tweelagig rekenmodel ontwikkeld voor de niet
afgeschoven doorsnede.
Een talud van 45° werd verondersteld voor de aanvulling van het onderste voetbalveld (zie figuren 2
en 5).
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Figuur 4: Doorsnede voor afschuiven site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke);
tweelagig model

In dit model wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aanvulling die gebeurd is om het voetbalveld
aan te leggen en de oorspronkelijke in – situ aanwezige zandlaag. Voor de coördinaten en
hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede wordt verwezen naar
bijlage 1.

1.2.2

Afgeschoven doorsnede

Op basis van het profiel en (figuur 2) en de gegevens uit het grondonderzoek zoals aangeleverd door
Geotechniek (GEO-04/76, GEO-04/77) werd volgend rekenmodel ontwikkeld voor de afgeschoven
doorsnede:
Er wordt eveneens geen onderscheid gemaakt tussen de aanvulling die gebeurd is om het voetbalveld
aan te leggen en de oorspronkelijk in situ aanwezige zandlaag.
Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 2.
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Figuur 5: Afgeschoven doorsnede site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke); tweelagig

1.2.3

Grondkarakteristieken

De waarden van de in rekening te brengen grondkarakteristieken werden in eerste instantie afgeleid
uit de resultaten van de uitgevoerde laboratoriumproeven (GEO-04/77) en daarna getoetst aan de
gebruikelijke ervaringsgegevens:
•

Volumegewicht: Voor de volumegewichten werden bovengrenswaarden in rekening gebracht.
In het algemeen worden op deze wijze aan de veilige kant gelegen resultaten verkregen.
Alleen bij zeer diepgelegen glijvlakken kan het in rekening brengen van bovengrenswaarden
leiden tot een overschatting van de veiligheid.

•

Elasticiteitsmodulus: deze waarde werd vastgelegd op basis van ervaringsgegevens. De
aanname in deze waarde heeft slechts een zeer beperkte invloed op de verkregen resultaten.

•

Schuifweerstandkarakteristieken: Omdat de schuifweerstandkarakteristieken afgeleid bij een
axiale rek van 5 % zeer uiteenlopende en eerder onlogische waarden opleverden werd in
eerste instantie uitgegaan van de schuifweerstandkarakteristieken afgeleid voor de
breukweerstand
o

Voor de aanvulling en zandlaag heeft men:
Boring B3
4.3 – 4.8 m diepte

= 33.5°

c = 0 kN/m²

10.3 – 10.8 m diepte

= 33.5°

c = 22.3 kN/m²

voor de zandlaag en de aanvullinglaag werd in overleg met Afdeling Geotechniek
aangenomen

= 27.5°; c = 0 kN/m²

De waarden werden vastgelegd op basis van ervaringsgegevens.
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Voor de kleilaag heeft men:

o

Boring B3
16.0 – 16.5 m diepte

= 23.0°

c = 33.8 kN/m²

= 25.0°

c = 26.0 kN/m²

Boring B4
8.0 – 8.6 m diepte

voor de kleilaag werd uiteindelijk aangenomen

= 23.0°; c = 25 kN/m²

Samengevat werden de volgende waarden voor de grondkarakteristieken in Plaxis ingevoerd:
Bovenste laag:
Beschrijving:

Aanvulling en oorspronkelijke zandlaag op goed doorlatende ondergrond.

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 18 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 19 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 20000 kN/m²
= 0.3
c = 0 kN/m² (Plaxis c = 0,01 kN/m²)
= 27.5°
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Onderste laag:
Beschrijving:

Kleilaag

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 19 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 19 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 10000 kN/m²
= 0.35
c = 25 kN/m²
= 23°
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Figuur 6: Aanduiding van beide lagen op sondering S2 uit verslag GEO-04/76
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1.3

Resultaten PLAXIS

1.3.1

Niet afgeschoven doorsnede
Situatie A: watertafel op interface beide lagen

Figuur 7: Initiële waterstanden (watertafel op interface tussen beide lagen) site voetbalveld – Korte
Keer te Maarkedal (Nukerke) voor het afschuiven

De piëzometrische stijghoogten voor de doorlatende bovenste laag en de onderliggende kleilaag wordt
gelegd op de plaats waar beide lagen elkaar raken (figuur 7). Dit stemt overeen met de situatie die kan
verwacht worden tijdens droge perioden. De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 0,561
wat erop wijst dat het talud onder deze omstandigheden niet in evenwicht is.
Figuur 8: Schuifvlak: situatie A; site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke) voor het
afschuiven
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Figuur 9: Ingezoomd schuifvlak: situatie A; site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
voor het afschuiven

De blauwe zones in bovenstaande figuur wijzen op bieden die niet verplaatsen. Hoe roder de zone,
hoe meer potentie deze zone heeft om een verplaatsing (afschuiving) te ondergaan. Op deze manier
volgt uit de berekening het preferentiële glijvlak.
Merk op dat het talud afschuift met een vrij klein schuifvlak (figuur 9), de top van het talud schuift af.
Het talud is dus te steil aangelegd.

Situatie B: watertafel op +73,37 TAW
Figuur 10: Initiële waterstanden (watertafel beide lagen op +73.37 TAW) site voetbalveld – Korte
Keer te Maarkedal (Nukerke) voor het afschuiven
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Het grondwaterpeil werd bepaald vertrekkende van de metingen van het waterpeil in boorgat B3 (zie
GEO-04/77). Het waterpeil wordt vastgelegd 73,37 meter TAW (figuur 10). Naar het uiteinde van het
talud toe buigt de watertafel af om dan het maaiveld van de kleilaag te volgen. Dit is representatief
voor de situatie die zich in de maanden september en oktober 2004 heeft voorgedaan (GEO-04/77
p 5/13) op de afgeschoven site. Op die manier kan nagegaan worden hoe het oorspronkelijke talud
onder die omstandigheden zou gereageerd hebben.
De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 0,560 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) niet in evenwicht is. Het talud bezwijkt onder omstandigheden
(grondwaterstanden) die zich frequent voordoen. Het voetbalveld- Korte Keer was vanaf de aanleg
gedoemd in te storten. De vorm van het schuifvlak is identiek aan figuur 9.

Situatie C: zonder watertafel
De berekening werd vervolgens nogmaals uitgevoerd zonder de invloed van het water mee te nemen
om te zien of het talud in de meest gunstige omstandigheden kon blijven staan.

Figuur 11: Watertafel beide lagen diep onder het maaiveld; site voetbalveld – Korte Keer te
Maarkedal (Nukerke) voor het afschuiven
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Figuur 12: Ingezoomd schuifvlak: watertafel beide lagen diep onder het maaiveld; site voetbalveld –
Korte Keer te Maarkedal (Nukerke) voor het afschuiven

De berekening resulteerde ook in een veiligheidsfactor van 0,561 wat erop wijst dat het talud onder
deze omstandigheden (zonder waterstanden) ook niet in evenwicht is. Dit bewijst dat bij de aanleg
van het voetbalveld al ernstige problemen te verwachten waren. De ligging van de watertafel heeft
geen invloed op de veiligheidsfactor.

Situatie D: zonder watertafel, gereduceerde eigenschappen kleilaag
Uit waarnemingen op het terrein, vastgesteld door Geografie, blijkt dat het voetbalveld Korte Keer
mogelijk op een grote, diep (in de onderste kleilaag) oude massaverglijding aangelegd is. Om hier
enigszins rekening mee te houden werd nagegaan wat de invloed is op de stabiliteit indien gerekend
wordt met de residuele schuifweerstandskarakteristieken voor de onderste kleilaag (Ieperklei). In
onderstaande publicatie werden de volgende residuele schuifweerstands-karakteristieken voor
Ieperklei aangewezen ( ’r = 10° en c’r = 0 kN/m²):
“Historiek van het kanaal Lei-Ieper; Eigenschappen en gedragingen van Ieperiaanse klei”, door Prof.
Dr. Ir. E. De Beer, Uittreksel uit het tijdschrift der openbare werken van België nrs 4,5, en 6 – 1979.
De onderste kleilaag werd gemodelleerd met deze residuele karakteristieken voor de schuifweerstand.
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Figuur 13: Ingezoomd schuifvlak: situatie A; site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke);
residuele schuifweerstandskarakteristieken voor de onderste kleilaag

De berekening resulteerde ook hier in een numerieke instabiliteit hetgeen wijst op een per definitie
bezwijken van het talud. Immers, bij de berekening van de initiële spanning treden reeds grote
vervormingen op (zie figuur 13). Het talud schuift nu af via een glijvlak dat zich ook door de kleilaag
aftekent.
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1.3.2

Afgeschoven doorsnede
Situatie A: september – oktober 2004 watertafel op +73,37 TAW

Figuur 14: Initiële waterstanden (watertafel beide lagen op +73.37 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

Het grondwaterpeil werd bepaald vertrekkende van de metingen van het waterpeil in boorgat B3 (zie
GEO-04/77). Het waterpeil wordt vastgelegd 73,37 meter TAW (figuur 14). Naar het uiteinde van het
talud toe buigt de watertafel af om vervolgens de bovenkant van de kleilaag te volgen. Dit is
representatief voor de situatie die zich in de maanden september en oktober 2004 heeft voorgedaan
(GEO-04/77 p 5/13).

Figuur 15: Schuifvlak (watertafel beide lagen op +73.37 TAW) afgeschoven site voetbalveld – Korte
Keer te Maarkedal
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Figuur 16: Ingezoomd schuifvlak (watertafel beide lagen op +73.37 TAW)

afgeschoven site

voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,218 wat erop wijst dat het talud in de periode
september – oktober 2004 in evenwicht was. De minimale veiligheidsfactor zoals voorgeschreven
door Eurocode 7 (= 1,25) wordt wel niet gehaald. Er is niet onmiddellijk gevaar op een
massabeweging, want de veiligheid is nog steeds hoger dan 1,00. De veiligheid is wel lager dan de
minimale veiligheidsfactor (EC 7). De afgeschoven site is dus volgens EC 7 onvoldoende veilig.

Situatie B: watertafel doorlatende laag op +74 TAW
Het peil van het grondwater in de doorlatende laag (bovenste laag) wordt verhoogd tot + 74 meter
(zwarte lijn op figuur 17). Het is aannemelijk de watertafel van de bovenste laag te laten afbuigen
naar de voet van het onderste talud toe om dan het maaiveld verder te volgen. Door de
ondoorlatendheid van de kleilaag zal voor de onderste laag het waterpeil niet wijzigen. Het peil zoals
opgemeten in de periode september – oktober 2004 wordt hier als referentieniveau behouden.
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Figuur 17: Verhoogde waterstanden (watertafel doorlatende laag op +74 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuren 15 en 16. De
berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,170 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) ook nog in evenwicht is. De minimale veiligheidsfactor zoals
voorgeschreven door Eurocode 7 (= 1,25) wordt wel niet gehaald. Er is niet onmiddellijk gevaar op
een massabeweging, want de veiligheid is nog steeds hoger dan 1,00. De veiligheid is wel lager dan
de minimale veiligheidsfactor (EC 7). De afgeschoven site is dus volgens EC 7 onvoldoende veilig.

Situatie C: watertafel doorlatende laag op +75 TAW
Figuur 18: Verhoogde waterstanden (watertafel doorlatende laag op +75 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,144 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) ook nog in evenwicht is. De minimale veiligheidsfactor zoals
voorgeschreven door Eurocode 7 (= 1,25) wordt wel niet gehaald. Er is niet onmiddellijk gevaar op
een massabeweging, want de veiligheid is nog steeds hoger dan 1,00. De veiligheid is wel lager dan
de minimale veiligheidsfactor (EC 7). De afgeschoven site is dus volgens EC 7 onvoldoende veilig.
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Situatie D: watertafel doorlatende laag op +76 TAW
Figuur 19: Verhoogde waterstanden (watertafel doorlatende laag op +76 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

Figuur 20: Ingezoomd schuifvlak (watertafel doorlatende laag op +76 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 0,997 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) net niet in evenwicht is. Er zal dus een massabeweging plaatsvinden.
Naarmate het waterpeil stijgt, neemt de veiligheid af. De veiligheid wordt kleiner dan 1,0 als het
waterpeil boven ca peil + 76 stijgt. De veiligheid is reeds kleiner dan de normaal vereiste waarde van
1,30 wanneer het waterpeil op +73,37 gelegen is (opgemeten september – oktober 2004).
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Situatie E: idem situatie A, maar gereduceerde eigenschappen kleilaag
Uit waarnemingen op het terrein, vastgesteld door Geografie, blijkt dat het voetbalveld Korte Keer
mogelijk op een grote, diep (in de onderste kleilaag) oude massaverglijding aangelegd is. Om hier
enigszins rekening mee te houden werd nagegaan wat de invloed is op de stabiliteit indien gerekend
wordt met de residuele schuifweerstandkarakteristieken voor de onderste kleilaag (Ieperklei). In
onderstaande publicatie werden de volgende residuele schuifweerstand-karakteristieken voor Ieperklei
aangewezen ( ’r = 10° en c’r = 0 kN/m²):
“Historiek van het kanaal Lei-Ieper; Eigenschappen en gedragingen van Ieperiaanse klei”, door Prof.
Dr. Ir. E. De Beer, Uittreksel uit het tijdschrift der openbare werken van België nrs 4,5, en 6 – 1979.
De onderste kleilaag werd gemodelleerd met deze residuele karakteristieken voor de schuifweerstand.
Figuur 21: Schuifvlak (watertafel zandlaag en aanvulling op +73,3 TAW) afgeschoven site
voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal, residuele waarden voor de schuifweerstandkarakteristieken
van de onderste kleilaag

De berekening resulteerde ook hier in een numerieke instabiliteit hetgeen wijst op een per definitie
bezwijken van het talud. Immers, bij de berekening van de initiële spanning treden reeds grote
vervormingen op (zie figuur 21). Het talud schuift nu af via een glijvlak dat zich ook door de kleilaag
aftekent. De blauwe zones in bovenstaande figuur wijzen op gebieden die niet verplaatsen. Hoe roder
de zone, hoe meer potentie deze zone heeft om een verplaatsing (afschuiving) te ondergaan. Op deze
manier volgt uit de berekening het preferentiële glijvlak
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Situatie F: idem situatie D, maar met begroeiing
Om de invloed op de veiligheidsfactor van het aanplanten van begroeiing op het talud na te gaan,
werd aan het oppervlak een laagje grond, met dezelfde karakteristieken als respectievelijk de
aanvulling en de zandlaag, aangebracht met een dikte van 1 meter. De cohesie van dit laagje werd
verhoogd naar 5 kN/m². Onderstaande figuur geeft het model.

Figuur 22: Doorsnede voor veilig talud site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke);
tweelagig met begroeiing

Dezelfde randvoorwaarden voor de piëzometrische stijghoogte (watertafel doorlatende laag op +76
TAW) als in figuur 20 (situatie D) werden gehanteerd.
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Figuur 23: Ingezoomd schuifvlak veilig talud site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
met begroeiing; tweelagig model

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,074. Het aanbrengen van beplanting geeft
dus een positief effect op de veiligheidsfactor (zonderde begroeiing bedroeg deze slechts 0,997). De
minimale veiligheidsfactor van 1,25 wordt wel niet gehaald.
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1.3.3

Veilig talud

Met het oog op de heraanleg van het voetbalveld, werd nagerekend welke helling het talud had
moeten hebben teneinde volgens EC7 een stabiele situatie te verkrijgen. Wat het model betreft werd
hiervoor uitgegaan voor de slechts mogelijke situatie die kan ontstaan voor wat betreft de
piëzometrische stijghoogtes in de verschillende lagen. Voor de onderste kleilaag werd deze gehouden
op +73,37 TAW. Voor de bovenste laag werd gerekend op de aanwezigheid van een drainagesysteem
onder het voetbalveld (zoals dat in realiteit ook aanwezig is) waardoor de piëzometrische stijghoogte
van deze laag onmogelijk boven het maaiveld kan uitstijgen.
Er dient te worden aangegeven dat wegens het bijzondere statuut van de K.U.Leuven, in dit project
vertegenwoordigd door de groep materiaalkunde van het departement bouwkunde, de Universiteit
geen juridische verantwoordelijkheid mag nemen voor de stabiliteitsstudie.
De helling van het talud, zoals in deze paragraaf aangegeven, en de grondonderzoeken die daartoe
geleid hebben (verslagen geotechniek), kunnen uiteraard wel als input dienen voor een
stabiliteitsstudie, uitgevoerd door een erkend ingenieursbureau, teneinde het voetbalveld Korte – Keer
te Maarkedal (Nukerke) opnieuw aan te leggen.

•

Geometrisch model 8/4

Figuur 24: Doorsnede voor talud met helling 8/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal
(Nukerke)

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 3.
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•

Piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het maaiveldvoor het talud met
helling 8/4

Figuur 25: Initiële waterstanden (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het
maaiveld) talud met helling 8/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

•

Schuifvlak talud met helling 8/4 tweelagig model

Figuur 26: Schuifvlak (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het maaiveld)
talud met helling 8/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 0,964 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) net niet in evenwicht is. Het voetbalveld Korte – Keer te Maarkedal
(Nukerke) moet dus aangelegd worden onder een zwakkere helling dan 2/1 of 26,5°.
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Figuur 27: Ingezoomd schuifvlak (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het
maaiveld) talud met helling 8/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

•

Geometrisch model 12/4

Figuur 28: Doorsnede voor talud met helling 12/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal
(Nukerke)

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 4.
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•

Piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het maaiveld

Figuur 29: Initiële waterstanden (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het
maaiveld) talud met helling 12/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)

•

Schuifvlak talud met helling 12/4

Figuur 30: Ingezoomd schuifvlak (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het
maaiveld) talud met helling 12/4 site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke)
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De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,333 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden (waterstanden) in evenwicht is. De minimale veiligheidsfactor zoals voorgeschreven
door Eurocode 7 (= 1,25) wordt wel gehaald. Er is met andere woorden geen gevaar op
massabeweging. De berekening werd eveneens uitgevoerd met een taludhelling van 10/4 wat
resulteerde in een veiligheidsfactor van 1.041, wat onder de minimale veiligheidsfactor cfr.
Eurocode 7 ligt en dus onaanvaardbaar is. Er werd tot slot gerekend met de residuele
schuifweerstandkarakteristieken voor de onderste kleilaag ( ’r = 10° en c’r = 0 kN/m²) in het model
met taludhelling 12/4. De berekening resulteerde ook hier in een numerieke instabiliteit hetgeen wijst
op een per definitie bezwijken van het talud. Het talud schuift nu af via een glijvlak dat zich ook door
de kleilaag aftekent.

•

Grondwateruitstroom

Het dient ook hier opgemerkt dat door grondwateruitstroom (het verhang in de waterstand aan de voet
van het talud mobiliseert het grondwater) de voet van het talud kan afkalven, wat op termijn
(gecumuleerde afkalving) een nieuwe afschuiving kan veroorzaken. Dit kan echter met de beschikbare
rekenmiddelen moeilijk gemodelleerd worden. De ernst van dit mechanisme kan dus niet exact
voorspeld worden.
Aan de voet van het talud zullen er in ieder geval maatregelen moeten worden getroffen om te
voorkomen dat er met het uittredende water grond kan worden meegevoerd. Dit kan door het
aanleggen van een drainering. Probleem hierbij is wel dat het drainagesysteem dient onderhouden
worden.
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Figuur 31: Links: afkalving door grondwateruitstroom (voert grond mee), rechts: drainage, geen
wateruittrede uit het talud, geen meegevoerde grond

Er werd toch een poging gedaan om de invloed van mogelijke grondwateruitstroom aan de voet van
het talud na te gaan. Dit werd gemodelleerd door het de piëzometrische stijghoogte aan de voet van
het talud hoger te leggen dan het maaiveld (zie groen omcirkeld punt).

Figuur 32: Grondwateruitstroom (piëzometrische stijghoogte in de bovenste laag 1 meter onder het
maaiveld) veilig talud (helling 12/4) site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke),
+68,5 TAW
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Figuur 33: Ingezoomd schuifvlak (piëzometrische stijghoogte in groen omcirkeld punt van figuur 32
op +68,5 TAW) veilig talud site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal (Nukerke

Bovenstaande figuur geeft aan dat indien er inderdaad afkalving van de voet van het talud optreedt
indien er wateruittreding is. De veiligheidsfactor kon niet berekend worden omdat het
convergentiecriterium van de numerieke berekeningen niet bereikt werd na iteratie.

1.4

Resultaten SLOPE

Voor de site Korte Keer werden met Slope twee berekeningen uitgevoerd voor de afgeschoven
doorsnede, namelijk uitgaande van de basiskarakteristieken en uitgaande van de residuele
eigenschappen van de klei.

1.4.1

Basiskarakteristieken

De SLOPE berekeningen werden uitgevoerd met de volgende karakteristieken voor de bovenlagen:
ϕ = 27,5° en c = 1kPa
en grondwatertafel op +73,37 TAW
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De berekende minimale veiligheid bedraagt 1,08, hetgeen goed vergelijkbaar is met de met PLAXIS
verkregen veiligheid. Het meest nadelig glijvlak is zeer oppervlakkig, cfr figuren 34a en 34b.
Figuur 34a

Material #: 1
Description: laag 1
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 1
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 18
Piezometric Line: 1

Material #: 2
Description: LAAG 2 A
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 25
Phi: 23
Piezometric Line: 1

1.080

1

2
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Figuur 34b: detail ligging glijvlak

1.4.2

Residuele schuifweerstandskarakteristieken in de onderste laag

Voor de onderste laag werden volgende schuifweerstandskarakteristieken in rekening gebracht:
ϕ = 10° en c = 0kPa
en grondwatertafel op +73,37 TAW
De berekende minimale veiligheid bedraagt 0,729, cfr figuur 35.
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Figuur 35

Material #: 1
Description: laag 1
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 1
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 18
Piezometric Line: 1

Material #: 3
Description: LAAG 2 B
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 10
Piezometric Line: 1
0.729

1

2
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2

Site: Scherpenberg te Ronse
2.1

Inleiding

De Scherpenberg te Ronse is één van de sites die in het kader van het studieproject
“Massabewegingen in de Vlaamse Ardennen” onderzocht wordt. Onderstaande figuur 1 geeft de
algemene inplanting van de site.
Figuur 1: Algemene inplanting site Scherpenberg te Ronse

Zoals overeengekomen zorgde de afdeling Geotechniek, administratie Ondersteunende Studies en
Opdrachten, departement Leefmilieu en Infrastructuur, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor
het geotechnisch onderzoek op de geselecteerde site in het kader van de studie van de
massabewegingen in de Vlaamse Ardennen. Afdeling Geotechniek voerde de volgende boringen en
sonderingen uit (de dossiernummers van de verschillende verslagen afgeleverd door Geotechniek
worden hieronder aangeduid):
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GEO-04/66:

uitvoeren van 5 sonderingen op de Scherpenberg te Ronse

GEO-04/67:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op de Scherpenberg te
Ronse

Deze verslagen werden bestudeerd en geïnterpreteerd met als doel de stratigrafie, de grondparameters
van de verschillende grondlagen en de grondwaterstanden te bepalen.
Figuur 1 duidt ook de locatie van de uitgevoerde sonderingen aan op de stafkaart. In het rood is de lijn
uitgezet van het profiel doorheen de afgeschoven doorsnede (langsheen de sonderingen). In het blauw
het profiel van een niet afgeschoven doorsnede. Figuur 2 geeft de doorsnede (profiel) en de locatie
van de uitgevoerde sonderingen van de rode en blauwe lijn uit figuur 1.

Figuur 2: Profiel doorheen de afgeschoven site (langsheen de sonderingen) voetbalveld – Korte Keer
te Maarkedal (Nukerke)
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Opmerking: Het grondoppervlak is ter plaatse van de afgeschoven doorsnede hoger gelegen dan ter
plaatse van de niet afgeschoven doorsnede. Dit heeft te maken met de plaats waar de doorsnedes
genomen werden.
Figuur 3 tot slot geeft een foto van het afgeschoven gedeelte van de Scherpenberg.

Figuur 3: Foto van het afgeschoven gedeelte van de Scherpenberg te Ronse

2.2
2.2.1

Geometrie en parameters
Niet afgeschoven doorsnede: oorspronkelijk pofiel

Op basis van het profiel (figuur 2, oorspronkelijk profiel) en de gegevens uit het grondonderzoek
zoals aangeleverd door Geotechniek (GEO-04/66, GEO-04/67) werd volgend rekenmodel ontwikkeld
voor de niet afgeschoven doorsnede. Dit model is gebaseerd op de blauwe lijn van figuur 1. Deze
geometrie wordt als representatief beschouwd voor de site Scherpenberg, vooraleer de
massaverglijding opgetreden is.

- 59 -

Figuur 4: Niet afgeschoven doorsnede site Scherpenberg te Ronse

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 5.

2.2.2

Afgeschoven doorsnede

Op basis van het profiel (figuur 2, profiel langsheen de sonderingen) en de gegevens uit het
grondonderzoek zoals aangeleverd door Geotechniek (GEO-04/66, GEO-04/67) werd volgend
rekenmodel ontwikkeld voor de afgeschoven doorsnede:

Figuur 5: Afgeschoven doorsnede site Scherpenberg te Ronse

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 6. De ligging van het zandlaagje is afgeleid uit het lengteprofiel met de
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sonderingen zoals dat in bijlage zat bij het verslag GEO-04/67, afgeleverd door de Afdeling
Geotechniek (zie bijlage 10).

2.2.3

Grondkarakteristieken

De waarden van de in rekening te brengen grondkarakteristieken werden in eerste instantie afgeleid
uit de resultaten van de uitgevoerde laboratoriumproeven (GEO-04/67) en daarna getoetst aan de
gebruikelijke ervaringsgegevens:
•

Volumegewicht: Voor de volumegewichten werden bovengrenswaarden in rekening gebracht
omdat op deze wijze aan de veilige kant gelegen resultaten verkregen worden

•

Elasticiteitsmodulus: deze waarde werd vastgelegd op basis van ervaringsgegevens.

De

aanname in deze waarde heeft slechts een zeer beperkte invloed op de verkregen resultaten.
•

Schuifweerstandkarakteristieken: Voor de bepaling van de schuifweerstandkarakteristieken
werd in eerste instantie uitgegaan van de schuifweerstandkarakteristieken afgeleid uit de
resultaten van de triaxiaalproeven voor een axiale rek van 5%.
o

Voor de bovenste kleilaag heeft men:
Boring B2
2.5 – 3.0 m diepte

= 24° c = 16.5 kN/m²

7.5 – 8.0 m diepte

= 30.1°

10.3 – 10.6 m diepte

= 34° c = 11.8 kN/m²

12.7 – 13.2 m diepte

= 34.1°

c = 5.6 kN/m²

2.4 – 2.9 m diepte

= 34.8°

c = 2.7 kN/m²

4.1 – 4.6 m diepte

= 33.5°

c = 11.8 kN/m²

7.3 – 7.8 m diepte

= 33° c = 11.0 kN/m²

c = 16.4 kN/m²

Boring B4

De aanname

= 25°; c = 10 kN/m² voor de modellering van de bovenste kleilaag is

aan de veilige kant.
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Voor de zandlaag zijn geen resultaten van laboratoriumproeven beschikbaar. Op

o

basis van ervaringgegevens werd daarvoor aangenomen

= 30°; c = 1 kN/m².

Voor de onderste kleilaag heeft men:

o

Boring B4
9.5 – 10 m diepte

= 26.5°

voor deze laag werd aangenomen

c = 24.7 kN/m²

= 25° en c = 20 kN/m² hetgeen ook aan de veilige

kant gelegen is en in goede overeenstemming met ervaringsgegevens.
Samengevat werden de volgende waarden voor de grondkarakteristieken in Plaxis ingevoerd:
Bovenste kleilaag:
Beschrijving:

klei

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 18 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 18 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 10000 kN/m²
= 0.35
c = 10 kN/m²
= 25°

Middelste zandlaagje:
Beschrijving:

zand

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 17 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 20 kN/m³
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Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 13000 kN/m²
= 0.30
c = 1 kN/m²
= 30°

Onderste kleilaag:
Beschrijving:

Klei

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 19 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 19 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 10000 kN/m²
= 0.35
c = 20 kN/m²
= 25°
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Figuur 6: Aanduiding van de lagen op sondering S4BIS uit verslag GEO-04/67
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2.3
2.3.1

Resultaten PLAXIS
Niet afgeschoven doorsnede: oorspronkelijk profiel
Situatie A

Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
65 +TAW

Figuur 7: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie A; niet afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag op een meter onder het maaiveld gelegd (zie de zwarte
lijn onder het maaiveld in bovenstaande figuur). Immers, de afschuiving zal zich voordoen in een
natte periode. De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt
aanvankelijk op +65 TAW gelegd (rode lijn in bovenstaande figuur). Naar de voet van het talud toe
(rechts in bovenstaande figuur), vermindert de piëzometrische stijghoogte om ten slotte het maaiveld
te volgen. Deze uitgangssituatie is een beetje nadeliger dan de situatie zoals opgemeten door de
peilbuizen op de site tussen de periode november 2004 tot januari 2005 (zie GEO-04/67).
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Figuur 8: Schuifvlak voor situatie A; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,526 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het preferentiële
afschuifvlak vrij diep gelegen is (tussen de 15 en 20 meter) en over een heel grote afstand (100 meter)
gespreid is. Dit is een vrij omvangrijke diepe massabeweging, die wegens de grote veiligheidsfactor
wel niet optreedt.

Situatie B
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
66 +TAW

Figuur 9: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie B; niet afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse
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De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 9). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +66 TAW gelegd (rode lijn in figuur 9).

Figuur 10: Schuifvlak voor situatie B; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 8.

De

berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,524 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden ruimschoots in evenwicht is. De veiligheidsfactor is nauwelijks afgenomen. Er zal
dus geen massabeweging plaatsvinden.
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Situatie C
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
67 +TAW

Figuur 11: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie C; niet afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 11). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +67 TAW gelegd (rode lijn in figuur 11).

Figuur 12: Schuifvlak voor situatie C; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

Tweede glijvlak
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De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 8.

De

berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,523 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden ruimschoots in evenwicht is. De veiligheidsfactor is nauwelijks afgenomen. Er zal
dus geen massabeweging plaatsvinden.
Merk wel op dat aan de voet van het talud een tweede glijvlak zich begint af te tekenen. Ook al zijn
de wateroverspanningen daar lokaal lager dan +67 TAW, door het kleiner gewicht van het
grondmassief boven de zandlaag, zal daar het effect van de wateroverspanningen nadelig spelen en
een tweede glijvlak doen ontstaan (zie verder). Het grote glijvlak is in de deze situatie nog steeds de
dominerende bezwijkvorm.

Situatie D
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
67,5 +TAW

Figuur 13: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie D; niet afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 13). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +67,5 TAW gelegd (rode lijn in figuur 13).
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Figuur 14: Schuifvlak voor situatie D; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse
Tweede glijvlak

De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is nu anders dan in de vorige situaties.
Zoals in de vorige situatie al deels zichtbaar werd, manifesteert zich nu een tweede glijvlak aan de
voet van het talud. De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,397 wat erop wijst dat
het talud ook onder deze omstandigheden nog in evenwicht is, maar de veiligheidsfactor is nu toch
significant afgenomen. Er zal wel nog geen massabeweging plaatsvinden.
Het kleine glijvlak aan de voet van het talud is in deze situatie de dominerende bezwijkvorm
geworden. Ook al zijn de wateroverspanningen daar lokaal lager dan +67,5 TAW, door het kleiner
gewicht van het grondmassief boven de zandlaag, zal daar het effect van de wateroverspanningen
nadelig spelen en het tweede glijvlak doen ontstaan.
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Situatie E
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
68 +TAW

Figuur 15: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie E; niet afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 15). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +68 TAW gelegd (rode lijn in figuur 15).

Figuur 16: Schuifvlak voor situatie E; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse
Tweede glijvlak

Het kleine glijvlak aan de voet van het talud is in de deze situatie nog steeds de dominerende
bezwijkvorm. De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,026 wat erop wijst dat het
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talud ook onder deze omstandigheden nog net in evenwicht is. De veiligheidsfactor is nu heel sterk
afgenomen. De stijghoogte steeg slechts 0,5 m ten opzichte van situatie D, en toch neemt de
veiligheidsfactor af van 1,397 (situatie D), tot 1.026 voor situatie E. De stabiliteit wordt dus zeer sterk
beïnvloed door de stijghoogte in het zandlaagje.
De verklaring voor de zeer sterke afname van de veiligheidsfactor moet gezocht worden in de zeer
sterke afname van de korrelspanningen in het zandlaagje, cf. figuur 17. Van figuur 17 is af te leiden
dat bij een stijghoogte op +68 de korrelspanningen in het zandlaagje over een aanzienlijke afstand
nagenoeg nul worden (zie omkaderde zone). Als gevolg daarvan nemen de weerstandbiedende
krachten langsheen het glijvlak sterk af.
Figuur 17: Effectieve korrelspanningen voor situatie E; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse
De verklaring voor de zeer sterke afname van de veiligheidsfactor moet gezocht worden in de zeer
sterke afname van de korrelspanningen in het zandlaagje, cf. figuur 17. Van figuur 17 is af te leiden
dat bij een stijghoogte op +68 de korrelspanningen in het zandlaagje over een aanzienlijke afstand
nagenoeg nul worden (zie omhulde zone). Als gevolg daarvan nemen de weerstandbiedende krachten
langsheen het glijvlak sterk af.

Figuur 17: Effectieve korrelspanningen voor situatie E; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse
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Situatie F: invloed van een woning bovenaan het talud
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
65 +TAW

Voor de wateroverspannningen wordt verwezen naar figuur 7 (situatie A). De hydrologische
omstandigheden van situatie F zijn identiek aan deze geïmplementeerd in situatie A. De watertafel
wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd. De piëzometrische
stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt nu op +65 TAW gelegd.
De funderingsbelasting die een woning op het talud uitoefent wordt gemodelleerd als een
oppervlaktelast van 40 kN/m² of 4 ton/m². Dit komt overeen met de belasting van een gebouw met
vier bouwlagen. Figuur 18 geeft het rekenmodel weer, de blauwe pijlen geven de belasting van de
woning weer. De bebouwde lengte van de woning is 20 meter en grijpt aan boven het glijvlak zoals
dat gevonden werd in de berekening van situatie A (zie figuur 8).

Figuur 18: Aangelegde funderingsbelasting voor situatie F; niet afgeschoven site Scherpenberg te
Ronse
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Figuur 19: Schuifvlak voor situatie F; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,264 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
is zoals in figuur 8 (situatie A, zelfde randvoorwaarden, doch zonder funderingsbelasting) opnieuw
vrij diep gelegen is (tussen de 15 en 20 meter) en over een heel grote afstand (100 meter) gespreid is.
Wat de veiligheidsfactor betreft is een sterke daling te zien (situatie A; SF = 1,526 tegenover 1,264
met funderingsbelasting). De veiligheidsfactor is wel nog hoger dan de normwaarde (SFmin = 1,25
volgens EC7); maar toch dient omzichtig worden omgesprongen om op deze locatie een woning te
bouwen.
Het dient opgemerkt dat de funderingsbelasting in bovenstaande berekening door het numerieke
model geïnterpreteerd wordt als een oneindig lange strook (volgens de richting loodrecht op figuur).
Immers, het model baseert zich op een 2-dimensionale situatie. In de werkelijke situatie heeft een
gebouw eindige dimensies, en daarbij komt dat een massabeweging altijd een 3-dimensionaal
mechanisme is. Het resultaat van de berekening dient dan ook genuanceerd te worden. De resultaten
geven wel duidelijk de invloed van bepaalde parameters zoals toenemende funderingsbelasting,
stijghoogte en hellingsgraad aan.
Wordt de funderingsbelasting verhoogd tot 60 kN/m² of 6 ton/m², dan zakt de veiligheidsfactor verder
tot 1,155. Dit is niet meer toegelaten volgens EC7. Wordt de funderingsbelasting tot slot verhoogd tot
80 kN/m² of 8 ton/m², dan wordt het numeriek model instabiel, wat mogelijk wijst op het bezwijken
van het talud. Anderzijds kan de numerieke instabiliteit van het model ook te wijten zijn aan
onvolmaaktheden in het aangewende Plaxismodel. Een appartementsgebouw met 8 bouwlagen zou
volgens deze berekeningen op deze plaats, zonder speciale ingrepen voor de fundering en het talud,
hoogst waarschijnlijk tot afschuiven van het geheel leiden. Merk opnieuw op dat de invloed van de 3e
dimensie bij deze berekeningen verwaarloosd werd.
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Situatie G: invloed van een woning
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
66 +TAW

Voor de wateroverspannningen wordt verwezen naar figuur 9 (situatie B).

De hydrologische

omstandigheden van situatie G zijn identiek aan deze geïmplementeerd in situatie B. De watertafel
wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd. De piëzometrische
stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt nu op +66 TAW gelegd.
De funderingsbelasting die een woning op het talud uitoefent wordt opnieuw gemodelleerd als een
oppervlaktelast van 40 kN/m² of 4 ton/m². Dit komt overeen met de belasting van een woning met
vier bouwlagen.

Figuur 20: Schuifvlak voor situatie G; niet afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,268 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
identiek is aan figuur 19. De veiligheidsfactor blijft dus blijkbaar onveranderlijk, vergeleken met
situatie F waar de piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag op +65 TAW
was gelegen.
Dit laat concluderen dat de invloed van een funderingsbelasting nadeliger werkt dan de invloed van
piëzometrische stijghoogte het bouwen van een woning bovenaan het talud (figuur 18) doet de
veiligheidsfactor onmiddellijk sterk afnemen. Verder verhogen van de stijghoogte leidt ook hier tot
het uiteindelijk eerst bezwijken van de voet van het talud (cfr. figuren 14 en 16).
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2.3.2

Afgeschoven doorsnede
Situatie A

Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
68 +TAW

Figuur 21: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie A; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag op een meter onder het maaiveld gelegd (zie de zwarte
lijn onder het maaiveld in figuur 21). Immers, de afschuiving zal zich voordoen in een natte periode.
De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt aanvankelijk op +68
TAW gelegd (rode lijn in figuur 21). Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 21), vermindert
de piëzometrische stijghoogte om ten slotte het maaiveld te volgen. Deze uitgangssituatie is gekozen
op basis van de resultaten van de berekeningen op de niet afgeschoven doorsnede (zie
paragraaf 2.3.1). Daar bleek dat bij relatief lage pïezometrische stijghoogten het preferentieel glijvlak
de vorm van een grote diep afschuiving bovenaan het talud aanneemt. De bijhorende
veiligheidsfactoren waren telkens groter dan 1,5; waarbij het talud niet afschuift. In paragraaf 2.3.1
(situatie C; piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op +67 TAW) begon
zich een tweede glijvlak af te tekenen onderaan de voet van het talud. Dit glijvlak werd dominanter bij
toenemende waterdrukken en het werd berekend dat het talud volgens dit glijvlak zal bezwijken.
Dezelfde bevinding gaat eveneens op voor het afgeschoven talud. Daarom werd onmiddellijk de
piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag op +68 TAW gelegd.
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Figuur 22: Schuifvlak voor situatie A; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,865 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden ruimschoots in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het
afschuifvlak hier de overgang maakt van het grote schuifvlak (zoals terug te vinden voor lagere
piëzometrische stijghoogten) naar het kleinere schuifvlak aan de voet van het talud (cfr.
Paragraaf 2.3.1; situatie C voor het niet afgeschoven profiel).

Situatie B
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
69 +TAW

Figuur 23: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie B; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse
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De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 23). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +69 TAW gelegd (rode lijn in figuur 23).

Figuur 24: Schuifvlak voor situatie B; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De vorm van het afschuifvlak is nu anders dan in de vorige situatie. Zoals in de vorige situatie al
deels zichtbaar werd, manifesteert zich nu een tweede glijvlak aan de voet van het talud.

De

berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,721 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden nog ruimschoots in evenwicht is, maar de veiligheidsfactor is lichtjes afgenomen.
Er zal wel nog geen massabeweging plaatsvinden.
Het kleine glijvlak aan de voet van het talud is de dominerende bezwijkvorm geworden. Ook al zijn
de wateroverspanningen daar lokaal lager dan +69 TAW, door het kleiner gewicht van het
grondmassief boven de zandlaag, zal daar het effect van de wateroverspanningen nadelig spelen en
het tweede glijvlak doen ontstaan.
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Situatie C
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
70 +TAW

Figuur 25: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie C; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 25). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +70 TAW gelegd (rode lijn in figuur 25).
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 24. De
berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,536 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden ruimschoots in evenwicht is. De veiligheidsfactor is wel afgenomen. Er zal dus
geen massabeweging plaatsvinden.
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Situatie D
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
71 +TAW

Figuur 26: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie D; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 26). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +71 TAW gelegd (rode lijn in figuur 26).
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 24. De
berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,290 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden nog in evenwicht is, maar de veiligheidsfactor is nu toch significant afgenomen.
Deze situatie is nog net aanvaardbaar zijn volgens Eurocode 7. Er zal nog geen massabeweging
plaatsvinden.

- 80 -

Situatie E
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
71,5 +TAW

Figuur 27: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie E; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 27). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +71,5 TAW gelegd (rode lijn in figuur 27).
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 24. Het kleine
glijvlak aan de voet van het talud is in de deze situatie nog steeds de dominerende bezwijkvorm. De
berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,212 wat erop wijst dat het talud ook onder deze
omstandigheden nog net in evenwicht is. De veiligheidsfactor is nu onder het aanvaardbare nivieau
van Eurocode 7 gevallen (SFmin = 1,25).
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Situatie F
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
72,5 +TAW

Figuur 28: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie F; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 28). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +72,5 TAW gelegd (rode lijn in figuur 28).
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 24. Het kleine
glijvlak aan de voet van het talud is in de deze situatie nog steeds de dominerende bezwijkvorm. De
berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 0,952 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden net niet meer in evenwicht is. De veiligheidsfactor is sterk afgenomen en lager dan 1,
wat betekent dat de massabeweging kan optreden.
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Situatie G: invloed van een woning bovenaan het talud
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
70 +TAW

Voor de wateroverspannningen wordt verwezen naar figuur 25 (situatie C). De hydrologische
omstandigheden van situatie G zijn identiek aan deze geïmplementeerd in situatie C. De watertafel
wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd. De piëzometrische
stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt nu op +70 TAW gelegd.
De funderingsbelasting die een woning op het talud uitoefent wordt gemodelleerd als een
oppervlaktelast van 40 kN/m² of 4 ton/m². Dit komt overeen met de belasting van een woning van vier
bouwlagen. Figuur 29 geeft het rekenmodel weer, de blauwe pijlen geven de belasting van de woning
weer. De bebouwde lengte van de woning is 20 meter en grijpt aan bovenaan het talud.

Figuur 29: Aangelegde funderingsbelasting voor situatie G; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse
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Figuur 30: Schuifvlak voor situatie G; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,553 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
dezelfde vorm heeft als in figuur 24 (situatie B, maar hetzelfde schuifvlak ontstaat voor situatie C;
zelfde randvoorwaarden, doch zonder funderingsbelasting) en dus opnieuw aan de voet van het talud
optreedt. Wat de veiligheidsfactor betreft is er nagenoeg geen wijziging te bemerken met situatie C
(situatie C: SF = 1,536 tegenover 1,553 met funderingsbelasting). De veiligheidsfactor is hoger dan de
normwaarde (SFmin = 1,25 volgens EC7).

Situatie H: invloed van een woning onderaan het talud
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
70 +TAW

Voor de wateroverspannningen wordt verwezen naar figuur 25 (situatie C). De hydrologische
omstandigheden van situatie H zijn opnieuw identiek aan deze geïmplementeerd in situatie C. De
watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd. De
piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt nu op +70 TAW gelegd.
De funderingsbelasting die een woning op het talud uitoefent wordt gemodelleerd als een
oppervlaktelast van 40 kN/m² of 4 ton/m². Dit komt overeen met de belasting van een woning van vier
bouwlagen. Figuur 31 geeft het rekenmodel weer, de blauwe pijlen geven de belasting van de woning
weer. De bebouwde lengte van de woning is 15 meter en grijpt aan op de plaats waar de
massabeweging optreed, aan de voet van het talud.
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Figuur 31: Aangelegde funderingsbelasting voor situatie H; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

Figuur 32: Schuifvlak voor situatie H; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,383 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
dezelfde vorm heeft als in figuur 24 (situatie B, maar hetzelfde schuifvlak ontstaat voor situatie C;
zelfde randvoorwaarden, doch zonder funderingsbelasting) en dus opnieuw aan de voet van het talud
optreedt. Wat de veiligheidsfactor betreft is er wel een sterke daling waar te nemen ten opzichte van
situatie C (situatie C: SF = 1,536 tegenover 1,383 met funderingsbelasting). De veiligheidsfactor is
wel nog hoger dan de normwaarde (SFmin = 1,25 volgens EC7).
Wordt de funderingsbelasting verhoogd tot 60 kN/m² of 6 ton/m² (representatief voor zes bouwlagen),
dan zakt de veiligheidsfactor tot 1,363.
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Situatie I: invloed van een woning onderaan het talud
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
71 +TAW

Voor de wateroverspannningen wordt verwezen naar figuur 26 (situatie D). De hydrologische
omstandigheden van situatie I zijn opnieuw identiek aan deze geïmplementeerd in situatie D. De
watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd. De
piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag wordt nu op +71 TAW gelegd.
De funderingsbelasting die een woning op het talud uitoefent wordt gemodelleerd als een
oppervlaktelast van 40 kN/m² of 4 ton/m². Dit komt overeen met de belasting van een woning van vier
bouwlagen. Figuur 31 geeft het rekenmodel weer, de blauwe pijlen geven de belasting van de woning
weer. De bebouwde lengte van de woning is 15 meter en grijpt aan op de plaats waar de
massabeweging optreed, aan de voet van het talud.
De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,203 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
dezelfde vorm heeft als in figuur 32 (situatie H) en dus opnieuw aan de voet van het talud optreedt.
Wat de veiligheidsfactor betreft is er wel een sterke daling waar te nemen ten opzichte van met
situatie H (situatie H, 40 kN/m²; SF =

1,383 tegenover 1,203 voor situatie I, 40 kN/m²). De

veiligheidsfactor is ook lager dan de normwaarde (SFmin = 1,25 volgens EC7).
Wordt de funderingsbelasting verhoogd tot 60 kN/m² of 6 ton/m² (representatief voor zes bouwlagen),
dan zakt de veiligheidsfactor tot 1,157.

Situatie J: invloed van een zwembad onderaan het talud
De invloed van een zwembad onderaan het talud werd numeriek nagegaan. Het wordt verwacht dat
de bouw van een zwembad op de plek waar het preferentiële glijvlak het maaiveld snijdt, dit nadelige
gevolgen heeft voor de stabiliteit van het talud. Immers, door het zwembad te graven wordt grond
weggenomen (het gewicht van de bovenste laag werd in paragraaf 2.2 aangegeven als 18 kN/m³ of
1800 kg/m³). Het water van het zwembad dat de grond vervangt heeft slechts een gewicht van
10 kN/m³ of 1000 kg/m³. Het netto gewicht van de laag (+ zwembad) bovenop de zandlaag verlaagt
dus lokaal. Hierdoor dient de stijghoogte in de zandlaag om bezwijken te veroorzaken (of het nu gaat
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om een massabeweging cfr. figuur 32), minder hoog te zijn dan in het geval geen zwembad aanwezig
is op deze plek.
Figuur 33 geeft het rekenmodel weer, de blauwe lijnen zijn de wanden van het zwembad (vijver). Het
zwembad is gevuld met water en meet 12 meter met een diepte van 2 meter. Merk op dat het hier gaat
om een 2D-berekeningen, het zwembad heeft een oneindig grote lengte in de richting loodrecht op de
figuur.

Figuur 33: Model met zwembad voor situatie J; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 7.
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
71,5 +TAW (cfr. situatie E)
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Figuur 34: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie J; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse

Figuur 35: Schuifvlak voor situatie J; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,025 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden nog net in evenwicht is. Er zal net geen massabeweging optreden. Merk op dat het
afschuifvlak dezelfde vorm heeft als in figuur 32 (situatie H) en dus opnieuw aan de voet van het
talud optreedt. De berekening in de vergelijkbare situatie E resulteerde in een veiligheidsfactor van
1,212. de aanleg van een zwembad heeft dus een grote invloed op de stabiliteit.
Indien het zwembad leeg is, dan bezwijkt het talud, een veiligheidsfactor kon niet berekend worden.
Onderstaande figuur geeft met pijlen de richting aan van de verplaatsing van de grond onder het
zwembad. Het zwembad wordt opgetild.
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Figuur 36: Richting van de grondverplaatsing onder het lege zwembad voor situatie J; afgeschoven
site Scherpenberg te Ronse

Situatie K: invloed van vorige afschuiving
Op vraag van de Afdeling Geotechniek werd eens gekeken wat de invloed is op de stabiliteit van het
talud indien rekening gehouden wordt met het feit dat het talud al afgeschoven is. Om hier rekening
mee te houden werd een aanname gedaan (op voorstel van de Afdeling Geotechniek) van de zone van
de bovenste kleilaag die door de afschuiving beïnvloed werd. Voor deze zone wordt met de residuele
schuifweerstandkarakteristieken voor kwartaire klei gerekend, deze waarden zijn respectievelijk gelijk
aan ’r = 12,5° en c’r = 5 kN/m².

Figuur 37: Model voor situatie K; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse, residuele waarden voor
de schuifweerstandkarakteristieken van de afgeschoven zone in de bovenste kleilaag
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Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 8. Bijlage 10 geeft de aanduiding van deze zone weer op het
lengteprofiel met sonderingen zoals dat opgesteld werd door de Afdeling Geotechniek (komt overeen
met bijlage 4 uit verslag GEO-04/67).
Randvoorwaarden:

Watertafel bovenste kleilaag 1 meter onder maaiveld
Piëzometrische stijghoogte in de zandlaag en de onderste kleilaag op
71,5 +TAW (cfr. situatie E)

Figuur 38: Waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie K; afgeschoven site
Scherpenberg te Ronse, residuele waarden voor de schuifweerstandkarakteristieken van de
afgeschoven zone in de bovenste kleilaag

De watertafel wordt voor de bovenste kleilaag opnieuw een meter onder het maaiveld gelegd (zie de
zwarte lijn onder het maaiveld in figuur 38). De piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de
onderste kleilaag wordt nu op +71,5 TAW gelegd (rode lijn in figuur 38).
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Figuur 39: Schuifvlak voor situatie K; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse, residuele waarden
voor de schuifweerstandkarakteristieken van de afgeschoven zone in de bovenste kleilaag

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,037. De berekening in de vergelijkbare
situatie E resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,212. Het inrekenen van de gereduceerde
schuifweerstandkarakteristieken heeft dus een grote invloed op de stabiliteit.
Een detail van het schuifvlak is weergegeven in figuur 40. In de figuren 41 tem 45 is het verloop van
de poriënwaterspanningen in een aantal veritkalen weergegeven. De plotse sprong in de
poriënwaterspanningen wordt veroorzaakt door de hogere stijghoogte in het zandlaagje.
Van de figuur 40 kan duidelijk worden afgeleid dat het schuifvlak zich in het linkergedeelte in de
bovenste kleilaag situeert en in het rechtergedeelte in de zandlaag. Dit is een gevolg van het feit dat
onder grotere vertikale sapnningen de bijdrage van de wrijvingshoek tot de schuifweerstand kleiner is
in de kleilaag. Onder kleinere vertikale spanningen is de bijdrage van de cohesie tot de
schuifweerstand kleiner in de zandlaag.
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Figuur 40: Ingezoomd schuifvlak voor situatie K; afgeschoven site Scherpenberg te Ronse, residuele
waarden voor de schuifweerstandkarakteristieken van de afgeschoven zone in de bovenste kleilaag

Figuur 41: Poriënwateroverspanningen doorsnede A_A voor situatie K
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Figuur 42: Poriënwateroverspanningen doorsnede B_B voor situatie K

Figuur 43: Poriënwateroverspanningen doorsnede C_C voor situatie K
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Figuur 44: Poriënwateroverspanningen doorsnede D_D voor situatie K

Figuur 45: Poriënwateroverspanningen doorsnede E_E voor situatie K
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Worden tot slot ook de residuele schuifweerstandkarakteristieken voor tertiaire klei ingerekend ( ’r =
10° en c’r = 0 kN/m²; Plaxis c’r = 0,01 kN/m²), en dit voor de onderste kleilaag, dan wordt het model
numeriek instabiel. Dit wijst op een per definitie bezwijken van het talud. Immers, bij de berekening
van de initiële spanning treden reeds grote vervormingen op (zie figuur 46). Het talud schuift nu af via
een glijvlak dat zich ook door de onderste kleilaag aftekent.
Figuur 46
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2.4

Resultaten SLOPE

Voor de afgeschoven doorsnede werden een aantal berekeningen gemaakt met het programma Slope,
namelijk:

2.4.1

Uitgaande van de basiskarakteristieken met stijghoogte in de zandlaag en de onderste
kleilaag op +71,5 (= situatie E, afgeschoven doorsnede)

De verkregen minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,218 voor het geval van een geoptimaliseerd
glijvlak, cfr figuur 48.
De aldus verkregen waarde van de minimale veiligheidscoëfficiënt is zeer goed vergelijkbaar met
deze verkregen met de PLAXIS berekeningen (= 1,212).
Figuur 48
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2.4.2

Uitgaande van de basiskarakteristieken maar met een zone met residuele
schuifweerstandskarakteristieken in de bovenste kleilaag (= situatie K)

De verkregen minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,094 voor het geval van een geoptimaliseerd
glijvlak, cfr figuren 49a en 49b.
De aldus verkregen waarde van de minimale veiligheidscoëfficiënt is zeer goed vergelijkbaar met
deze verkregen met de PLAXIS berekeningen (=1,037).
Figuur 49a
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Figuur 49b: detail glijvlak
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Uitgaande van de residuele schuifweerstandskarakteristieken in een gedeelte van de
bovenste kleilaag en in de onderste kleilaag:

De verkregen minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 0,641 voor het geval van een geoptimaliseerd
glijvlak, cfr figuren 50a en 50b.
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Figuur 50a
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Figuur 50b: detail glijvlak
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De aldus uitgevoerde berekeningen geven duidelijk aan dat in bepaalde situaties de vorm van het
beschouwde glijvlak een zeer groot belang heeft.
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3

Site: Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)
3.1

Inleiding

De site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel) is één van de sites die in het kader van het
studieproject “Massabewegingen in de Vlaamse Ardennen” onderzocht wordt. Onderstaande figuren 1
en 2 geven de algemene inplanting van de site.

Figuur 1: Algemene inplanting site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

Zoals overeengekomen zorgde de Afdeling Geotechniek, Administratie Ondersteunende Studies en
Opdrachten, departement Leefmilieu en Infrastructuur, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor
het geotechnisch onderzoek op de geselecteerde site in het kader van de studie van de
massabewegingen in de Vlaamse Ardennen. Afdeling Geotechniek voerde de volgende boringen en
sonderingen uit (de dossiernummers van de verschillende verslagen afgeleverd door Geotechniek
worden hieronder aangeduid):
GEO-04/70:

uitvoeren van 4 sonderingen op de site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

GEO-04/71:

uitvoeren van 2 boringen met aanvullend grondonderzoek op de site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

Deze verslagen werden bestudeerd en geïnterpreteerd met als doel de stratigrafie, de grondparameters
van de verschillende grondlagen en de grondwaterstanden te bepalen.
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Figuur 2 duidt ook de locatie van de uitgevoerde sonderingen aan op de stafkaart. In het rood is de lijn
uitgezet van het profiel doorheen de afgeschoven doorsnede (langsheen de sonderingen). Figuur 3
geeft de doorsnede (profiel) en de locatie van de uitgevoerde sonderingen van de rode lijn uit figuur 2.

Figuur 2: Ingezoomd inplanting site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

Op de site Perreveld wordt een lichte verzakking vastgesteld tot dicht tegen het huis cfr. verslag
plaatsbezoek. Er mag worden aangenomen dat er een situatie bestaat met een veiligheid van circa
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1.

Figuur 3: Profiel doorheen de afgeschoven site (langsheen de sonderingen) site Perreveld (Burreken)
te Brakel (Opbrakel)
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3.2
3.2.1

Plaxis model en parameters
Profiel

Op basis van het profiel (figuur 3, oorspronkelijk profiel) en de gegevens uit het grondonderzoek
zoals aangeleverd door Geotechniek (GEO-04/70, GEO-04/71) werd volgend rekenmodel ontwikkeld.
Dit model is gebaseerd op de rode lijn van figuur 2.

Deze geometrie wordt als representatief

beschouwd voor de site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel). De massabeweging bevindt zich
verder, maar daar is de oorspronkelijke situatie niet gekend.
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Figuur 4: Afgeschoven doorsnede site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

Voor de coördinaten en hoogtepeilen van de punten van bovenstaande beschouwde dwarsdoorsnede
wordt verwezen naar bijlage 9.

3.2.2

Grondkarakteristieken

De waarden van de in rekening te brengen grondkarakteristieken werden in eerste instantie afgeleid
uit de resultaten van de uitgevoerde laboratoriumproeven (GEO-04/71) en daarna getoetst aan de
gebruikelijke ervaringsgegevens:
•

Volumegewicht: Voor de volumegewichten werden bovengrenswaarden in rekening gebracht
omdat op deze wijze aan de veilige kant gelegen resultaten verkregen worden

•

Elasticiteitsmodulus: Deze waarde werd vastgelegd op basis van ervaringsgegevens. De
aanname in deze waarde heeft slechts een zeer beperkte invloed op de verkregen resultaten.

•

Schuifweerstandkarakteristieken: Voor de bepaling van de schuifweerstandkarakteristieken
werd in eerste instantie uitgegaan van de schuifweerstandkarakteristieken afgeleid uit de
resultaten van de triaxiaalproeven voor een axiale rek van 5%.
o

Voor de bovenste leem- en kleilaag heeft men (= Kwartair leemhoudend zand à
zandhoudende leem en tertaire klei van het lid van Merelbeke):
Boring B1
1.5 – 2.0 m diepte

= 33.5°

c = 9.0 kN/m²

= 26.3°

c = 13.7 kN/m²

Boring B2
4.7 – 5.2 m diepte
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De aanname

= 25°; c = 10 kN/m² voor de modellering van de bovenste kleilaag is

aan de veilige kant.
o

Voor de zandige laag tussen 9 en 11 meter diepte ter plaatse van sondering S2Bis
werd op basis van ervaringsgegevens aangenomen

o

= 27,5°; c = 0 kN/m².

Voor de kleilaag tussen 11 en 13,5 meter ter plaatse van sondering S2Bis heeft men::
Boring B2
12.0 – 12.5 m diepte
De aanname

= 25.3°

c = 26.8 kN/m²

= 25° en c = 20 kN/m² is voor de modellering van deze laag aan de

veilige kant.
o

Voor de onderste laag heeft men:
Boring B1
16.8 – 17.3 m diepte

= 29.3°

c = 30.8 kN/m²

= 27.9°

c = 34.1 kN/m²

Boring B2
16.3 – 16.8 m diepte

Omdat de in deze laag opgemeten conusweerstanden soms erg hoog zijn werden er
voor deze laag twee verschillende aannames gemaakt:
•

Zandlaag: Op basis van ervaringsgegevens werd aangenomen

= 32°

en c = 0 kN/m².
•

Kleilaag: Op basis van de laboratoriumproeven werd aangenomen
= 27.5° en c = 25 kN/m².
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Samengevat werden de volgende waarden voor de grondkarakteristieken in Plaxis ingevoerd:
Bovenste leem- en kleilaag:
Beschrijving:

Kwartair leemhoudend zand à zandhoudende leem en tertaire klei van het lid
van Merelbeke

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 18 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 18 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 10000 kN/m²
= 0.35
c = 10 kN/m²
= 25°

Eerste zandlaagje:
Beschrijving:

zand

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 17 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 19 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 13000 kN/m²
= 0.30
c = 0 kN/m²
= 27,5°
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Kleilaagje:
Beschrijving:

Klei

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 18 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 18 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 10000 kN/m²
= 0.35
c = 20 kN/m²
= 25°

Onderste zandlaag:
Beschrijving:

zand

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 20 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 20 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 13000 kN/m²
= 0.30
c = 0 kN/m²
= 32°
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Alternatief voor onderste laag; Onderste kleilaag:
Beschrijving:

klei

Materiaalmodel:

Mohr-Coulomb

Droge dichtheid:

dry

= 20 kN/m³

Natte dichtheid:

wet

= 20 kN/m³

Elasticiteitsmodulus:
Coëfficiënt Poisson:
Cohesie:
Wrijvingshoek :

E = 13000 kN/m²
= 0.30
c = 25 kN/m²
= 27,5°
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Figuur 5: Aanduiding van de lagen aan op sondering S2BIS uit verslag GEO-04/70

- 109 -

3.3

Resultaten
Situatie A: onderste laag als zandlaag

Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
90 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste zandlaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 81 +TAW

Figuur 6: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie A; site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt aanvankelijk op
+90 TAW gelegd. Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 6), vermindert de piëzometrische
stijghoogte om ten slotte het maaiveld te volgen. Het groen omcirkelde punt wordt het variabel
piëzometrisch punt genoemd.
Vervolgens wordt de piëzometrische stijghoogte van de zandlaag en de onderste kleilaag verhoogd tot
de massabeweging optreedt (zie de volgende situaties).
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Figuur 7: Schuifvlak voor situatie A; site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,599 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Volgens de berekeningen kan er dus normaal gezien geen
massabeweging optreden. Het meest nadelig afschuifvlak omsluit bovendien maar een beperkt
volume grond en kan aldus niet in overeenstemming gebracht worden met de beperkte verzakking die
op het terrein werd vastgesteld; en die wellicht door een diepgelegen afschuifvlak wordt veroorzaakt.
Doordat de sonderingen slechts in het bovenste gedeelte van het talud werden uitgevoerd werd
mogelijks geen duidelijk beeld verkregen van de ondergrond ter plaatse van het talud met de grootste
helling.

Situatie B: onderste laag als kleilaag
Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
90 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste kleilaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 81 +TAW

Figuur 8: initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie A; site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De piëzometrische stijghoogte cfr. situatie A.
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Figuur 9: Schuifvlak voor situatie B; site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 7. De berekening
resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,591 wat erop wijst dat het talud onder deze omstandigheden
in evenwicht is.
De opmerkingen geformuleerd voor de situatie A zijn hier dus ook van toepassing.

Situatie C: onderste laag als zandlaag
Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
91 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste zandlaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 81 +TAW
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Figuur 10: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie C; site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt op +91 TAW
gelegd. Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 10), vermindert de piëzometrische stijghoogte
om ten slotte het maaiveld te volgen.
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 7.

De

berekening resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,578 wat erop wijst dat het talud onder deze
omstandigheden in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak
ook hier vrij klein is en niet overeenkomt met de massaverglijding zoals die op de site waargenomen
werd (op de site werd een diepe verglijding waargenomen).

Situatie D: onderste laag als zandlaag
Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
91 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste zandlaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 82 +TAW
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Figuur 11: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie D; site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt op +91 TAW
gelegd. Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 11), vermindert de piëzometrische stijghoogte
om ten slotte het maaiveld te volgen.

Het groen omcirkelde punt uit figuur 6, het variabel

piëzometrisch punt, wordt op een hoogte van +82 TAW gelegd..
De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 7. De berekening
resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,599 wat erop wijst dat het talud onder deze omstandigheden
in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak ook hier vrij
klein is en niet overeenkomt met de massaverglijding zoals die op de site waargenomen werd (op de
site werd een diepe verglijding waargenomen).

Situatie E: onderste laag als zandlaag
Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
91 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste zandlaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 83 +TAW

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt op +91 TAW
gelegd. Naar de voet van het talud toe vermindert de piëzometrische stijghoogte om ten slotte het
maaiveld te volgen. Het groen omcirkelde punt uit figuur 6, het variabel piëzometrisch punt, wordt op
een hoogte van +83 TAW gelegd.
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De vorm van het afschuifvlak dat uit de berekeningen volgt is identiek aan de figuur 7. De berekening
resulteerde in een veiligheidsfactor van 1,579 wat erop wijst dat het talud onder deze omstandigheden
in evenwicht is. Er zal geen massabeweging optreden. Merk op dat het afschuifvlak ook hier vrij klein
is en niet overeenkomt met de massaverglijding zoals die op de site waargenomen werd (op de site
werd een diepe verglijding waargenomen).

Situatie F: onderste laag als zandlaag
Randvoorwaarden:

Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
91 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste zandlaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 83,5 +TAW

Figuur 12: Initiële waterstanden en piëzometrische stijghoogten voor situatie F; site Perreveld
(Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt aanvankelijk op
+91 TAW gelegd. Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 12), vermindert de piëzometrische
stijghoogte om ten slotte het maaiveld te volgen. Het groen omcirkelde punt uit figuur 6, het variabel
piëzometrisch punt, wordt op een hoogte van +83,5 TAW gelegd.
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Figuur 13: Numeriek instabiele zone voor situatie F; site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De berekening werd numeriek instabiel in de zone waar de waterspanningen boven het maaiveld
uitstijgen. Deze situatie werd daarom hernomen bij de Slope berekeningen.

Situatie G: onderste laag met residuele schuifweerstandkarakteristieken
Er werd ook gekeken wat de invloed is op de stabiliteit van het talud indien rekening gehouden wordt
met het feit dat het talud al afgeschoven is. Om hier rekening mee te houden werd voor de onderste
laag gerekend met de residuele schuifweerstandkarakteristieken (Ieperklei). Deze waarden zijn
respectievelijk gelijk aan ’r = 10° en c’r = 0 kN/m². In onderstaande publicatie werden de volgende
residuele schuifweerstandkarakteristieken voor Ieperklei aangewezen ( ’r = 10° en c’r = 0 kN/m²):
“Historiek van het kanaal Lei-Ieper; Eigenschappen en gedragingen van Ieperiaanse klei”, door Prof.
Dr. Ir. E. De Beer, Uittreksel uit het tijdschrift der openbare werken van België nrs 4,5, en 6 – 1979.
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Randvoorwaarden:

Idem situatie A
Bovenste leemlaag droog
Piëzometrische stijghoogte in het bovenste zandlaagje en het kleilaagje
90 +TAW
Piëzometrische stijghoogte in de onderste kleilaag 84,5 +TAW
Variabel piëzometrisch punt op 81 +TAW

De piëzometrische stijghoogte van het bovenste zandlaagje en het kleilaagje wordt aanvankelijk op
+90 TAW gelegd. Naar de voet van het talud toe (rechts in figuur 13), vermindert de piëzometrische
stijghoogte om ten slotte het maaiveld te volgen. Het groen omcirkelde punt uit figuur 6, het variabel
piëzometrisch punt, wordt op een hoogte van +81 TAW gelegd.

Figuur 14: Numeriek instabiele zone voor situatie G; site Perreveld (Burreken) te Brakel (Opbrakel)

De berekening werd numeriek instabiel zodat geen veiligheidsfactor kon verkregen worden. De vorm
van de instabiele zone die uit de berekeningen volgt is nu anders, en komt beter overeen met wat op
de site is waar te nemen, namelijk een omvangrijke diepe massabeweging.
Opmerking:
Op vraag van Afdeling Geotechniek werden ook berekeningen uitgevoerd met een model
waarbij de bovenste leemlaag was opgedeeld in twee lagen. Deze berekeningen gaven telkens
aanleiding tot numerieke instabiliteiten. Dit ligt waarschijnlijk aan de beperkte fijnmazigheid
van de eindige elementenmethode die op een dergelijk gedetailleerde lagenstructuur kan geënt
worden. Deze berekeningen werden daarom hernomen bij de Slope berekeningen.
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3.4

Resultaten SLOPE

Op vraag van Afdeling Geotechniek werden enkele berekeningen uitgevoerd met het programma
Slope, namelijk:
3.4.1

Uitgaande van de basiskarakteristieken (= situatie F)

De berekende minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,78 voor het geval van cirkelvormige
glijvlakken, cfr figuur 15/1
1,49 voor het geval van geoptimaliseerde glijvlakken,
cfr. figuur 15/2.
In beide gevallen betreft het een relatief oppervlakkig glijvlak.
De verkregen resultaten tonen zeer duidelijk aan dat de verkregen waarde van de minimale
veiligheidscoëfficiënt sterk beïnvloed wordt door geringe verschillen in de ligging en vorm van het
glijvlak.
Figuur 15/1a
Perreveld (Opbrakel)
Material #: 1
Description: laag 1
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 10
Phi: 25
Piezometric Line: 0

Material #: 3
Description: laag 3
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 20
Phi: 25
Piezometric Line: 1

Material #: 2
Description: laag 2
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 17
Piezometric Line: 1

1.782

1

Material #: 5
Description: laag 4
Model: MohrCoulomb
Wt: 20
Cohesion: 0
Phi: 32
Piezometric Line: 2

2

3

4
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Figuur 15/1b: Detail glijvlak

1.782

Figuur 15/2a

Perreveld (Opbrakel)
Material #: 1
Description: laag 1
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 10
Phi: 25
Piezometric Line: 0

Material #: 3
Description: laag 3
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 20
Phi: 25
Piezometric Line: 1

Material #: 2
Description: laag 2
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 17
Piezometric Line: 1

1.487

1

Material #: 5
Description: laag 4
Model: MohrCoulomb
Wt: 20
Cohesion: 0
Phi: 32
Piezometric Line: 2

2

3

4
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Figuur 15/2b: Detail glijvlak

1.487

3.4.2

Onderste laag met residuele schuifweerstandskarakteristieken (= situatie G)

De berekende minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,567 voor geoptimaliseerde glijvlakken, cfr
figuur 16a en 16b.
Van de ligging van het glijvlak weergegeven op figuur 16b kan duidelijk worden afgeleid dat het
glijvlak niet reikt tot in de onderste laag en dat de schuifweerstandskarakteristieken van deze laag dus
geen invloed hebben op de stabiliteit van het talud.
De verkregen resultaten zijn in die zin onlogisch dat de verkregen waarde van de minimale
veiligheidscoëfficiënt voor het geval van geoptimaliseerde glijvlakken groter is dan deze van
paragraaf 3.4.1. Het verschil moet wellicht worden toegeschreven worden aan beperkte verschillen in
de ligging van het meest nadelig glijvlak.
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Figuur 16a

Material #: 1
Description: laag 1
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 10
Phi: 25
Piezometric Line: 0

Perreveld (Opbrakel)

Material #: 3
Description: laag 3
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 20
Phi: 25
Piezometric Line: 1

Material #: 2
Description: laag 2
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 17
Piezometric Line: 1
1.567

Material #: 4
Description: laag 4 - G
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 1
Phi: 10
Piezometric Line: 2

1

2

3

4

Figuur 16b

1.567
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3.4.3

Onderste laag met residuele schuifweerstandskarakteristieken en bovenste leemlaag
opgesplitst in 3 deellagen:

Aan deze deellagen werden de volgende schuifweerstandskarakteristieken toegekend:
ϕ = 27,5° en c = 0 kPa
ϕ = 25° en c = 10 kPa
ϕ = 10° en c = 0 kPa (= residuele schuifweerstandskarakteristieken van het lid van Merelbeke).
De berekende minimale veiligheidscoëfficiënt bedraagt 1,215 voor het geval van geoptimaliseerde
glijvlakken, cfr figuur 17a en 17b. Het betreft een relatief ondiep glijvlak.
Figuur 17a
Material #: 2
Description: laag 2
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 17
Piezometric Line: 1

Perreveld (Opbrakel)

Material #: 7
Description: laag 1a
Model: MohrCoulomb
Wt: 20
Cohesion: 1
Phi: 27.5
Unit Wt. Above WT: 17
Piezometric Line: 0

Material #: 6
Description: laag 1c
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 0
Phi: 10
Piezometric Line: 0

Material #: 1
Description: laag 1b
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 10
Phi: 25
Piezometric Line: 0

Material #: 3
Description: laag 3
Model: MohrCoulomb
Wt: 18
Cohesion: 20
Phi: 25
Piezometric Line: 1
1.215

Material #: 4
Description: laag 4 - G
Model: MohrCoulomb
Wt: 19
Cohesion: 0
Phi: 10
Piezometric Line: 2

1

65 2

3

4
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Figuur 17b

1.215

4

Besluit

Van de resultaten van de uitgevoerde stabiliteitsberekeningen kan met betrekking tot de verschillende
sites de volgende informatie worden afgeleid:
-

Site voetbalveld – Korte Keer te Maarkedal
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen geven duidelijk aan dat de massabeweging werd
veroorzaakt door het aanbrengen van een belangrijke aanvulling op een bestaand talud. De
beschikbare informatie laat niet toe om éénduidig vast te leggen of de afschuiving zich alleen in
de aanvulling heeft voorgedaan of ook in de onder de aanvulling gelegen grondlagen. Ook de
uitgevoerde berekeningen kunnen daaromtrent geen uitsluitsel geven.
Aangetoond werd dat de massabeweging kan zijn teweeggebracht door de aanwezigheid van
een eerder bestaand glijvlak. Omdat het zeer moeilijk is om het bestaan van eerder opgetreden
glijvlakken vast te stellen kan daaromtrent geen uitsluitsel worden gegeven.
Op basis van de uitgevoerde berekeningen mag worden aangenomen dat er zich wellicht geen
afschuiving zou hebben voorgedaan indien men de aanvulling met een flauwere helling had
- 123 -

aangebracht. Bij de herstelling van de aanvulling zal in ieder geval een flauwe helling moeten
worden aangehouden.
Indien ervan uitgegaan wordt dat de stabiliteit vooral door de bovengelegen lagen bepaald
wordt kan een veilige oplossing worden verkregen door het talud onder een helling van 12/4
aan te leggen. Aan de voet van het talud zal dan zeker een drainering moeten voorzien worden
om uittrede van water te voorkomen. Indien ervan wordt uitgegaan dat de afschuiving zich
langs een in de kleilaag bestaand glijvlak heeft voorgedaan zal een nog flauwere helling moeten
worden aangehouden.
Bij de herstelling van het talud is het in ieder geval aangewezen om instrumentatie aan te
brengen, bv. Inclinometers, peilbuizen … zodat een gedetailleerde monitoring kan worden
uitgevoerd. Daarbij is het aangewezen om de inclinometerbuizen tot een voldoende diepte in de
kleilagen te voorzien.

-

Site Scherpenberg te Ronse
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen geven aan dat de vastgestelde massabeweging
wellicht werd veroorzaakt door het bestaan van zeer hoge stijghoogtes in een zandlaag die
tussen twee weinig doorlatende lagen gelegen is. Het bestaan van dergelijke hoge stijghoogtes
kan met de in de peilfilters uitgevoerde metingen niet worden aangetoond. Er zijn evenwel ook
geen elementen die deze hypothese tegenspreken.
Aangetoond werd ook dat de massabeweging kan zijn teweeggebracht door de aanwezigheid
van een eerder bestaand afschuivingvlak. Omdat de omvang van de massabeweging eerder
beperkt is, is deze hypothese evenwel minder voor de hand liggend.
Met de uitgevoerde berekeningen kan zeer duidelijk worden aangetoond dat het aanbrengen van
belastingen of het maken van uitgravingen een zeer belangrijke invloed kan hebben op de
globale stabiliteit van een talud.
De berekeningen uitgevoerd met het programma Slope (= analytische methode) geven aan dat
de resultaten in een zeer belangrijke mate bepaald worden door de wijze waarop de vorm van
het glijvlak wordt bepaald. De aldus bepaalde waarde van de minimale veiligheidscoëfficiënt is
steeds groter dan deze bepaald met het programma Plaxis.
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Om de oorzaak (= aandrijfmechanisme) van de massabeweging te onderzoeken wordt
voorgesteld om een proef op ware grootte uit te voeren.
Als remediërende maatregel wordt voorgesteld om zandpalen met een diameter van 25 à 30 cm
aan te brengen tot in de zandlaag ten einde te voorkomen dat er in deze zandlaag nog
stijghoogtes kunnen ontstaan die tot een aanzienlijke hoogte boven het grondoppervlak reiken.

-

Site Perreveld te Brakel
De resultaten van de uitgevoerde berekeningen geven aan dat de afschuiving welke zich aan de
woning manifesteert door een lichte denivelatie in het terrein wellicht in verband moet worden
gebracht met de aanwezigheid van een eerder bestaand diepgelegen glijvlak. Het bestaan van
een diepgelegen glijvlak kan met het programma Slope wel niet worden aangetoond.
De uitgevoerde berekeningen geven aan dat er voor de verbetering van de globale stabiliteit van
het talud zeer ingrijpende maatregelen zullen nodig zijn. Voor de afscherming van de
dichtbijgelegen woning kan eventueel gedacht worden aan een al dan niet verankerde
palenwand.
Omdat de uitgevoerde berekeningen geen duidelijke resultaten hebben opgeleverd wordt
voorgesteld om in eerste instantie één of meerdere inclinometerbuizen aan te brengen ten einde
de diepte van het glijvlak op te sporen. Deze inclinometerbuizen moeten dan wel tot een
voldoende diepte worden aangebracht, bv tot 25 m of 30 m. Voorgesteld wordt om in ieder
geval naast de sondering S3 een inclinometerbuis aan te brengen en eventueel ook naast de
sondering S4.

-

Site Kwaremont
Alle beschikbare elementen wijzen erop dat de fenomenen die zich op de site Kwaremont
voordoen goed vergelijkbaar zijn met deze die op de site Scherpenberg werden vastgesteld.
Er mag dan ook worden aangenomen dat de vastgestelde massabeweging werd ingeleid door
het bestaan van een zeer hoge stijghoogte in een meer doorlatende laag die tussen minder
doorlatende lagen gelegen is. Ook hier kan het bestaan van een zeer hoge stijghoogte niet
worden afgeleid uit de in de peilfilter uitgevoerde opmetingen. Het feit dat de vastgestelde
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massabeweging in verband wordt gebracht met het niet goed onderhouden van de afwatering
van de hoger gelegen gronden wijst evenwel ook in die richting.
Als remediërende maatregel kan in eerste instantie worden gedacht aan het aanbrengen van
zandpalen tot in de wat zandige lagen welke omstreeks peil +50 worden aangetroffen. Gezien
de nabijheid van de woning en de sterkere helling wordt voorgesteld om de zandpalen aan te
brengen volgens een raster van 5 m op 5 m.
Om de diepte van het glijvlak te kennen is het aangewezen om in de afgeschoven zone 1 of 2
inclinometerbuizen aan te brengen tot een voldoende diepte, wellicht min. 20 m.
Om te voorkomen dat de woning beschadigd wordt indien er zich een nieuwe afschuiving
voordoet kan langsheen de woning een palenwand worden aangebracht. Deze palenwand zal
dan in ieder geval moeten worden verankerd door middel van trekelementen.

-

Site Maarkedal Spichtenberg
Voor de site Spichtenberg is het zeer moeilijk om een vergelijking te maken met de meer in
detail bestudeerde sites. Voor deze sites zijn immers meerdere oorzaken mogelijk om de
vastgestelde massabeweging te verklaren, nml.:
-

de aanwezigheid van een eerder bestaand glijvlak. De schuifweerstandkarakteristieken
van het monster op 10 à 10,5m diepte kunnen in die richting wijzen;

-

Een onvoldoende stabiliteit van het talud dat werd aangelegd bij de bouw van de
spoorwegtunnel en welke zich eerst na een zeer lange periode manifesteert;

-

Een verhoging van de grondwaterstand in het talud door een gebrek aan onderhoud van
de eerder aangebrachte drainering.

Alles wijst erop dat ook na het uitvoeren van een zeer gedetailleerd onderzoek het wellicht niet
mogelijk zal zijn om de oorzaak van de vastgestelde massabeweging éénduidig vast te leggen.
Het ontbreken van referentiegegevens betreffende de eerder bestaande toestand is daarbij een
belangrijk element.
Er mag worden aangenomen dat de door de NMBS uitgevoerde herstellingswerken aan de
drainering van het talud een gunstige invloed zullen hebben op de globale stabiliteit.
Voorgesteld wordt om één of twee inclinometerbuizen aan te brengen ten einde informatie te
verkrijgen ivm de diepte van het glijvlak, tov ter hoogte van de eerder uitgevoerde sondering S1
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en eventueel ook op een wat dieper gelegen plaats (= richting uitgang tunnel). Deze
inclinometerbuizen moeten in ieder geval tot een voldoende diepte worden aangebracht,
wellicht min. 20 m.
De uitgevoerde studie geeft zeer duidelijk aan dat de studie van massabewegingen van geotechnisch
standpunt uit zeer complex is. Het is wel zeer goed mogelijk om de invloed van bepaalde elementen
aan te geven en te kwantificeren, maar doordat er zeer veel elementen een rol spelen is het in het
algemeen niet mogelijk om de oorzaak van de massabeweging éénduidig vast te leggen.
Door het verzamelen van alle mogelijke informatie betreffende eerder vastgestelde massabewegingen
en aanwijzingen betreffende grondbewegingen die plaatsvinden, moet het evenwel mogelijk zijn om
daaromtrent een beter inzicht te verkrijgen. Voorgesteld wordt dan ook om een databank aan te leggen
waarin alle mogelijke informatie i.v.m. de vastgestelde massabewegingen en bewegingen in het
algemeen wordt verzameld.
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HOOFDSTUK VII: VOORSTELLING

VAN

EFFECTIEVE

EN

EFFICIËNTE

REMEDIËRINGSMETHODEN EN PREVENTIEMAATREGELEN VOOR MASSABEWEGINGEN BINNEN HET STUDIEGEBIED
1

Inleiding

Bij de bespreking van de maatregelen die in gebieden met massabewegingen mogelijk zijn wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die worden genomen nadat er zich een
massabeweging heeft voorgedaan (= remediëring) en deze die worden genomen om te voorkomen dat
er zich een massabeweging kan voordoen (= preventieve maatregelen). Dit heeft niet zozeer te maken
met deze maatregelen zelf maar wel met de wijze waarop de te treffen maatregel wordt gekozen.
In geval van remediëring is het meestal duidelijk welke fenomenen er aanleiding hebben gegeven tot
het ontstaan van de massabeweging. De maatregelen die nodig zijn om het verder optreden van
massabewegingen tegen te gaan zijn dan ook relatief goed te omschrijven.
In geval van preventieve maatregelen is het meestal niet mogelijk om éénduidig aan te geven welke
fenomenen aanleiding kunnen geven tot een massabeweging. De maatregelen zijn er dan meestal op
gericht om de bestaande situatie te verbeteren. Preventieve maatregelen zijn meestal noodzakelijk
wanneer de geometrie wordt gewijzigd bij taluds met een steile helling.
Belangrijke opmerking
Bij het opstellen van dit hoofdstuk werd de normaal door de ingenieurs gebruikte terminologie min of
meer aangehouden omdat ervan uitgegaan wordt dat het omschrijven en ontwerpen van remediëringsen preventiemaatregelen tot het vakgebied van de ingenieurs en meer bepaald van de grondmechanica
behoort. Bij de bespreking van mogelijke remediërings- en preventiemaatregelen zal dan ook eerder
deze terminologie worden gehanteerd dan deze gebruikt door geografen en geomorfologen.
Dit heeft voor gevolg dat er een aantal termen gebruikt worden die verschillend zijn van deze gebruikt
in hoofdstuk I tem V.
Voorbeelden zijn:
- glijvlak i.p.v. schuifvlak
- talud i.p.v. helling
Met talud wordt een grondoppervlak bedoeld dat een zekere helling heeft t.o.v. de horizontale.
- afschuiving i.p.v. grondverschuiving
- grond i.p.v. bodem.
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2

Mogelijke maatregelen bij afgeschoven en instabiele taludhellingen

Volgende maatregelen zijn mogelijk om te voorkomen dat er zich nog verdere bewegingen voordoen
nadat er zich een massabeweging heeft voorgedaan, of wanneer er zich een massabeweging dreigt
voor te doen
-

Aanpassen van de geometrie (= remediëring):

-

-

wegnemen van eerder aangebrachte aanvullingen;

-

afvlakken van de bestaande taludhelling.

Aanpassen van de waterhuishouding (= remediëring en preventieve maatregel):
-

betere afvoer van oppervlaktewater = beperken van de infiltratie van neerslagwater;

-

voorkomen van erosie bij uittreden van grondwater uit het talud;

-

voorkomen dat er in de grond stijghoogtes kunnen voorkomen die tot ver boven het
grondoppervlak reiken.

-

Verstevigen van de grond (remediëring en preventieve maatregel):

2.1
2.1.1

-

verbeteren van de schuifweerstandkarakteristieken van de grond;

-

aanbrengen van verticale verstijvingelementen;

-

aanbrengen van subhorizontale trekelementen.

Aanpassen van de geometrie (= remediëring)
Wegnemen van eerder aangebrachte aanvullingen

Indien blijkt dat de massabeweging werd veroorzaakt door het aanbrengen van aanvullingen op een
bestaande helling, dan bestaat de eenvoudigste remedieringsmethode erin om de aangebrachte
aanvulling weg te nemen en de eerder bestaande toestand te herstellen.
Wanneer de aanvulling werd aangebracht op tertiaire kleien moet men er wel rekening mee houden
dat wanneer een duidelijk glijvlak is opgetreden de schuifweerstand langsheen dit glijvlak kan zijn
afgenomen tot de residuele waarde. In dergelijke gevallen zal het niet volstaan om de eerder
aangebrachte aanvullingen weg te nemen maar zullen er nog bijkomende maatregelen moeten
genomen worden om de stabiliteit te verzekeren, bvb.
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-

verder afvlakken van de bestaande talludhelling;

-

verstevigen van de grond.

Indien de aanvulling om één of andere reden toch op dezelfde plaats terug moet worden aangebracht
zullen er maatregelen moeten getroffen worden om de stabiliteit te verbeteren, bv. versteviging van de
grond onder de aanvulling.

Opmerking:
In hetgeen voorafgaat werd ervan uitgegaan dat de afschuiving zich niet alleen in de aanvulling maar
ook in de ondergelegen lagen situeert. Indien de afschuiving zich alleen in de aangevulde materialen
heeft voorgedaan volstaat het om de aanvulling met aangepaste materialen uit te voeren, bv geschikte
gronden of combinatie grond-wapening.

2.1.2

Afvlakken van de bestaande taludhelling

Nadat er zich een afschuiving heeft voorgedaan zullen er meestal lokaal taludhellingen (bvb: helling
steilrand en helling aan de voet van de afgeschoven massa) zijn ontstaan waarvan de stabiliteit niet
met de normaal vereiste veiligheid verzekerd is.
Het zonder meer in zijn oorspronkelijke staat herstellen van het talud is in dergelijke situaties meestal
geen optie omdat er dan een reëel gevaar bestaat dat er zich opnieuw een massabeweging zal
voordoen. In dergelijke gevallen is het nodig om ofwel:
-

een flauwere helling te realiseren t.o.v. de oorspronkelijke helling;

-

bijkomende maatregelen te treffen (= drainering en/of versteviging van het talud).

Bij de herstelling van een afgeschoven talud moet men er altijd rekening mee houden dat:
-

het gewicht van de afgeschoven grond aan de voet een stabiliserende invloed heeft en dus best
niet zonder meer wordt weggenomen, cfr. figuur 1;

-

de grond welke bovenaan het talud wordt aangebracht om de helling in zijn oorspronkelijke
staat te herstellen een destabiliserende invloed heeft.
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Figuur 1

Het is dan van groot belang dat de herstellingswerken zodanig worden uitgevoerd dat de maatregelen
met een stabiliserend effect eerst uitgevoerd worden en deze met een destabiliserend effect eerst
daarna.
In veel gevallen wordt alleen de afgeschoven grond aan de voet van de afschuiving weggenomen of
effen gemaakt en wordt de steilrand bovenaan de afschuiving behouden, cfr. figuur 2. Op deze wijze
wordt dus een afvlakking van het talud gerealiseerd.
Figuur 2a Herstelling door wegname van afgeschoven grond
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Figuur 2b Herstelling door effenen van afgeschoven grond

2.2
2.2.1

Aanpassen van de waterhuishouding (= remediëring en preventieve maatregel)
Betere afvoer van neerslagwater

In zeer veel gevallen worden massabewegingen ingeleid door het bestaan van hooggelegen
grondwatertafels of door het bestaan van hoge stijghoogtes in tussengelegen goed doorlatende lagen.
Door ervoor te zorgen dat het neerslagwater zo snel en zo goed mogelijk wordt afgevoerd kan er
worden voorkomen dat er in periodes met zeer hevige en/of langdurige neerslag zeer hoge
grondwaterstanden kunnen ontstaan, cfr. figuur 3. De afvoer van het neerslagwater kan worden
bevorderd door:
-

het goed onderhouden van het bestaande grachtenstelsel;

-

voorkomen dat er zich lokaal stagnatie van water kan voordoen;

-

het bekleden van grachten op plaatsen waar deze in goed doorlatende gronden zijn uitgegraven.
Op deze wijze wordt dan voorkomen dat er via de grachten grote hoeveelheden water kunnen
infiltreren in de ondergrond.
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Figuur 3

2.2.2

Voorkomen van erosie

Wanneer er zich wateruittrede uit een al dan niet reeds afgeschoven talud voordoet bestaat er altijd
een reëel gevaar dat er met het uittredend water grond wordt meegevoerd. Als gevolg daarvan ontstaat
dan erosie, welke kan leiden tot een afkalving van het talud of tot het ontstaan van holten in de
ondergrond (= inwendige erosie).
-

Afkalving van de helling kan worden tegengegaan door ter plaatse van de wateruittrede een
drainering aan te brengen. Dergelijke drainering bestaat uit een geperforeerde buis omhuld met
drainerend materiaal via dewelke het toestromend water wordt afgevoerd. Daarbij moet er dan
voor gezorgd worden dat al het toestromend water kan worden afgevoerd zonder dat er grond
kan worden meegevoerd, cfr. figuur 4. Er moet dan in ieder geval worden voorkomen dat door
het aanbrengen van de drainering de wateruittrede wordt bemoeilijkt en dat als gevolg daarvan
het grondwater wordt opgestuwd.

-

Holten die door inwendige erosie zijn ontstaan kunnen worden opgevuld met weinig doorlatend
of met goed doorlatend materiaal:
-

indien de holte wordt opgevuld met weinig doorlatend materiaal zoals beton of cement
moet ervoor gezorgd worden dat het water dat via de holte uit het talud stroomde ergens
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anders wordt opgevangen zonder dat er grond kan worden meegevoerd. Dat kan dan best
door aan het uittredepunt een drainering aan te brengen;
-

indien de holte wordt opgevuld met goed doorlatend materiaal, bvb. zand en/of grind,
moet ervoor gezorgd worden dat al het toestromend water via een drainering kan worden
afgevoerd (draineren), zodat er geen opstuwing van water kan plaatsvinden.

Omdat er altijd een reëel gevaar bestaat dat er bij het opvullen van door inwendige erosie
ontstane holten een slechtere situatie gecreëerd wordt, moet het eigenlijke opvullen altijd
worden voorafgegaan door een gedetailleerde studie betreffende de aard en de samenstelling
van de ondergrond ter plaatse.
Figuur 4

Bij het aanbrengen van een drainering moet ervoor gezorgd worden dat het water dat in de drainering
terecht komt snel kan worden afgevoerd naar grachten of greppels. Stagnerend water in de drainering
kan immers aanleiding geven tot een verweking van de onder de drainering gelegen gronden.
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Omdat er altijd een reëel gevaar bestaat dat er in een drainering afzettingen plaatsvinden van
gronddeeltjes, ijzeroxydes, kalk, … is het aangewezen om in een regelmatig onderhoud van
draineringen te voorzien. Draineringen worden daarom best op regelmatige tussenafstanden voorzien
van inspectie of toezichtputjes.
2.2.3

Beperken van de stijghoogte in goed doorlatende lagen.

Door het aanbrengen van drainerende elementen kan worden voorkomen dat er in bepaalde
grondlagen stijghoogtes ontstaan die tot ver boven het grondoppervlak reiken.
Dergelijke drainerende elementen kunnen verticaal worden aangebracht of onder een zekere helling:
-

verticale drainerende elementen bestaan meestal uit zand- of grindkolommen die eventueel van
een draineerbuis kunnen voorzien worden. Ze worden aangebracht door vanaf het
grondoppervlak een boring uit te voeren en het boorgat op te vullen met zand of grind al of niet
in combinatie met een draineerbuis.

-

schuine drainerende elementen bestaan altijd uit een draineerbuis die omhuld is met goed
doorlatend materiaal. Het aanbrengen van deze elementen gebeurt altijd door middel van een
verbuisde boring.

Bij het aanbrengen van drainerende elementen moet ervoor gezorgd worden dat er via deze
drainerende elementen alleen water en geen grond wordt afgevoerd.
Voor het bepalen van de tussenafstand waarop deze drainerende elementen moeten worden
aangebracht bestaan er geen algemeen aanvaarde regels. Bij het bepalen van de onderlinge
tussenafstand tussen de drainerende elementen moet rekening worden gehouden met de hoeveelheid
af te voeren water (= opbouw van de ondergrond). De diepte tot waarop de drainerende elementen
moeten worden aangebracht wordt eveneens bepaald door de opbouw van de ondergrond.
Verticale drainerende elementen kunnen ervoor zorgen dat er in bepaalde lagen geen stijghoogtes
ontstaan die tot boven het grondoppervlak reiken, cfr. figuur 5. De plaatsing van dergelijke verticale
drainerende elementen kan zeker worden overwogen op de sites Scherpeberg, Kwaremont en in de
weide afwaarts van de Vlaamse Ardennendreef.
Schuine drainerende elementen kunnen neerwaarts en opwaarts gericht worden aangebracht, cfr.
figuur 6. Het neerwaarts gericht aanbrengen heeft als voordeel dat drainerende elementen nagenoeg
altijd gevuld blijven met water en dat als gevolg daarvan het af te voeren water nagenoeg niet belucht
wordt. De kans dat de drainerende elementen verstoppen is dan ook zeer gering.
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Figuur 5

Figuur 6

Daartegenover staat dan wel dat doordat deze drainerende elementen nagenoeg altijd gevuld zullen
zijn met water, er een verweking kan ontstaan van de omringende grond.
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Het opwaarts gericht aanbrengen van de drainerende elementen heeft als voordeel dat het toestromend
water onmiddellijk wordt afgevoerd. Er kan zich geen stagnatie van water voordoen. Daartegenover
staat dat het water dat in de drainerende elementen terecht komt intens belucht wordt en dat er als
gevolg daarvan afzettingen van kalk en ijzeroxides kunnen ontstaan, waardoor de drainerende
elementen na verloop van tijd kunnen verstoppen. Preventief onderhoud is dan zeker aangewezen.
In het algemeen is het wel zo dat opwaarts gerichte drainerende elementen vooral worden aangebracht
bij steile hellingen en in gronden met een uitgesproken gelaagdheid.

2.3
2.3.1

Verstevigen van de grond (= remediëring en preventieve maatregel)
Verbeteren van de schuifweerstandkarakteristieken.

De schuifweerstandkarakteristieken van de grond in-situ kunnen worden verbeterd door:
-

de grond in-situ te vermengen met kalk en/of cement. Daarvoor wordt in het algemeen gebruik
gemaakt van schroeven met een diameter van 0,40 à 0,80m. De aldus gerealiseerde kolommen
kunnen alleenstaand of overlappend worden uitgevoerd;

-

het aanbrengen van een begroeiing. Daardoor wordt het watergehalte in de bovenlagen verlaagd
en de wortels van de planten zorgen voor een zekere wapening van de grond.

Grondvermenging in-situ
Voor de herstelling van afgeschoven taluds kunnen schermen worden aangebracht bestaande uit
elkaar overlappende kolommen. Deze schermen worden best dwars op het talud aangebracht en op
regelmatige tussenafstanden, cfr. figuur 7.
Kolommen gerealiseerd door middel van grondvermenging in-situ kunnen van een wapening (staal of
profiel) voorzien worden. In het algemeen wordt voor dergelijke toepassingen evenwel geen
wapening aangebracht.
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Figuur 7

Voor de bepaling van de lengte, breedte, diepte, tussenafstand en sterkte van deze schermen dient
altijd een stabiliteitsstudie te worden uitgevoerd.

Aanbrengen van een begroeiing op helling
Ofschoon het algemeen geweten is dat de stabiliteit van een talud aanzienlijk verbeterd wordt door het
aanbrengen van een begroeiing is het nog altijd zeer moeilijk om de invloed van de begroeiing
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rekentechnisch vast te leggen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er nog maar weinig geweten
is in verband met de diepte tot waar de wortels doordringen en de dichtheid en de sterkte ervan.
In het Verenigd Koningrijk werd al wat onderzoek uitgevoerd naar de invloed van begroeiing. Omdat
de aard van de grond zeker een rol speelt bij de vorming van het wortelgestel is het niet zonder meer
mogelijk om deze informatie te veralgemenen.
Wanneer de invloed van de begroeiing in rekening gebracht wordt, wordt daarom in het algemeen
uitgegaan van aan de veilige kant gelegen aannames. Het is evenwel zonder meer duidelijk dat een
begroeiing altijd een gunstige invloed heeft op de stabiliteit.
2.3.2

Aanbrengen van verticale verstijvingelementen

Door het aanbrengen van verticale verstijvingelementen kunnen aangrijpende horizontale krachten
worden overgedragen naar dieper gelegen lagen, cfr. figuur 8. Daardoor wordt de stabiliteit verhoogd.
Figuur 8
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Verticale verstijvingelementen bestaan meestal uit betonpalen voorzien van een wapeningskooi of een
profiel. De diameter van deze palen kan variëren van 0,20 m (= voor palen uit te voeren met kleine
machines van op moeilijk toegankelijke plaatsen) tot 1,50 m (= wanneer zeer grote horizontale
krachten moeten worden opgenomen).
Deze palen kunnen alleenstaand, aansluitend of overlappend worden aangebracht. Stalen damplanken
of in de grond gevormde betonwanden (= slibwanden) kunnen ook als verticale verstijvingelementen
worden aangewend.
Verticale verstijvingselementen kunnen vrijstaand (= autostabiel) of in combinatie met subhorizontale
trekelementen worden aangebracht, cfr. figuur 9 en 10. Over het bovenste gedeelte moet tussen de
verstijvingselementen dan wel een grondkerende wand worden aangebracht.
Figuur 9

Wanneer betonpalen moeten worden aangebracht in een talud dat reeds afgeschoven is of in labiel
evenwicht verkeert is het aangewezen om te opteren voor uitvoeringsmethodes waarbij geen trillingen
worden teweeggebracht. De meest gebruikte paaltypes zijn:
-

palen met wegname van grond (= boorpalen);

-

palen met beperkte grondverdringing (= avergaarpalen al dan niet verbuisd).

Palen met volledige grondverdringing uitgevoerd met behulp van een in de grond geschroefde
herwonnen voerbuis komen ook in aanmerking, maar er moet dan wel op gelet worden dat de toename
van de poriënwaterspanningen ingevolge de grondverdringing beperkt blijft.
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Bij zeer diepgelegen glijvlakken zullen bij voorkeur vrijstaande palen worden aangebracht. Om een
zo groot mogelijk moment en dwarskracht te kunnen opnemen zal in dergelijke gevallen worden
geopteerd voor palen met een grote diameter.
Bij ondiep gelegen glijvlakken zullen bij voorkeur verankerde palenwanden of rijen palen worden
aangebracht. De palen worden dan meestal aangebracht op een tussenafstand van max. 3x de
paaldiameter en bovenaan onderling verbonden met een kopbalk. In deze kopbalk worden dan
subhorizontale trekelementen aangebracht. Wanneer het erop aankomt om bestaande constructies te
beschermen moet de voorkeur worden gegeven aan trekelementen, waarbij slechts beperkte
verplaatsingen nodig zijn om de gewenste weerstandbiedende kracht te mobiliseren.
Figuur 10

De subhorizontale trekelementen moeten in ieder geval worden aangebracht tot een voldoende afstand
buiten de zone begrensd door het opgetreden of potentieel glijvlak.
Langsheen de Vlaamse Ardennendreef te Oudenaarde werd begin de jaren ’90 een met subhorizontale
trekelementen verankerde palenwand aangebracht ten einde te voorkomen dat de weg verder zou
verzakken door een glijvlak dat in de straat en het naastgelegen weiland duidelijk zichtbaar was.
Zodoende werd voorkomen dat er schade zou kunnen ontstaan bij twee langsheen de straat gelegen
huizen.
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2.3.3

Aanbrengen van subhorizontale trekelementen

Subhorizontale trekelementen kunnen ook zonder vertikale grondkerende wand worden aangebracht
voor de stabilisatie van taluds.
Al naargelang de beoogde werking bestaat de mogelijkheid om de trekelementen vast te zetten op een
taludgedeelte met een steilere helling, cfr. figuur 11 of om de trekelementen zonder meer in de grond
aan te brengen, cfr. figuur 12.
In Duitsland werden proeven uitgevoerd met trekelementen die zowel een verstevigende als een
drainerende functie hebben. Om deze trekelementen wordt dan een cementgebonden filter
aangebracht die zorgt voor de ontwatering van de omringende grond.
Figuur 11
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Figuur 12
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3

Mogelijke preventieve maatregelen bij het aanpassen van de geometrie van een taludhelling

De bijzonderste preventieve maatregelen ter voorkoming van massabewegingen bestaan uit:
-

voorkomen dat de geometrie op een onverantwoorde wijze wordt aangepast;

-

voorkomen dat de waterhuishouding te veel verandert = aanpassen van de waterhuishouding,
cfr. par. 2.2.

-

verhogen van de schuifweerstand van de grond.

3.1

Verandering van de geometrie

Wanneer de geometrie van een bestaande helling wordt aangepast moet er steeds worden nagegaan
welke invloed deze aanpassing heeft op de stabiliteit van de helling. Onder aanpassing wordt zowel
verstaan het maken van ingravingen of het aanbrengen van aanvullingen.
Indien blijkt dat de te realiseren taluds niet voldoende stabiel zijn, dan moeten er maatregelen worden
getroffen om de stabiliteit met de normaal vereiste veiligheid te verzekeren. Dergelijke maatregelen
kunnen bestaan in:
-

het aanpassen van de te realiseren taludhellingen;

-

het aanbrengen van verticale verstijvingelementen en/of subhorizontale trekelementen bij taluds
in uitgraving;

-

3.1.1

het verbeteren van de schuifweerstandkarakteristieken onder de aan te brengen aanvullingen.

Het aanpassen van de te realiseren taludhellingen

Indien op een bestaande helling een horizontaal platform moet gerealiseerd worden, dient er naar te
worden gestreefd om de bestaande toestand zo weinig mogelijk te verstoren. In het algemeen zal de
optimale oplossing erin bestaan dat het horizontaal platform gedeeltelijk in uitgraving en gedeeltelijk
in ophoging wordt gerealiseerd, cfr. figuur 13. Wanneer dit om één of andere reden niet mogelijk is
zullen er in het algemeen speciale maatregelen moeten getroffen worden.
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Figuur 13

3.1.2

Taluds in uitgraving

Door het realiseren van een uitgraving in een bestaand talud wordt t.a.v. het lager gelegen gedeelte
van het talud een veilige toestand gecreëerd. Voor het hogergelegen gedeelte van het talud ontstaat
evenwel een nadeliger situatie, cfr. figuur 14. Bij belangrijke uitgravingen zullen er dan ook
maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van het bovengelegen talud te verzekeren.
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Figuur 14

Deze maatregelen bestaan meestal in het aanbrengen van verticale verstijvingelementen en/of van
subhorizontale trekelementen.
Voor taluds met een beperkte hoogte kan worden volstaan met het aanbrengen van verticale
verstijvingelementen en van een grondkerende wand over het bovenste gedeelte, cfr. figuur 15. Er
wordt dan een zogenaamde autostabiele wand gecreëerd waarbij het horizontaal evenwicht verzekerd
wordt door de weerstandbiedende gronddrukken op het onderste gedeelte van de wand. Omdat er voor
het mobiliseren van deze weerstandbiedende gronddrukken altijd een zekere horizontale verplaatsing
van de wand moet optreden, kunnen dergelijke wanden niet worden aangebracht langsheen of op een
beperkte afstand van constructies die slechts zeer beperkte horizontale verplaatsingen mogen
ondergaan.
Door middel van subhorizontale trekelementen verankerde wanden zijn in veel gevallen het meest
aangewezen, cfr. figuur 16. Bij het ontwerpen van dergelijke wanden dient men er wel rekening mee
te houden dat de subhorizontale trekelementen niet onder een naburige eigendom mogen worden
aangebracht zonder dat daarvoor een formele toelating werd verkregen.
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Figuur 15

Figuur 16

Subhorizontale trekelementen worden regelmatig toegepast bij taluds die onder een zekere helling
worden aangelegd, cfr. figuur 17.
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Figuur 17

3.1.3

Ophogingen

Door het aanbrengen van ophogingen verbetert de stabiliteit van het bovengelegen talud maar
vermindert de stabiliteit van het lagergelegen talud, cfr. figuur 18. Bij het aanbrengen van belangrijke
ophogingen zullen er dan ook in het algemeen maatregelen moeten getroffen worden.
Figuur 18
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Deze maatregelen kunnen bestaan in:
-

het voorafgaandelijk aanbrengen van verstijvingelementen. Via deze verstijvingelementen
wordt de belasting van de ophoging overgedragen naar diepergelegen lagen, zodoende is de
invloed van het aanbrengen van deze ophogingen op de globale stabiliteit zeer beperkt, cfr.
figuur 19.

Figuur 19

-

het verbeteren van de schuifweerstandkarakteristieken van de grond in-situ, bv door middel van
grondvermenging in-situ of door het aanbrengen van grindkernen, cfr. figuur 20.

Figuur 20
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3.2

Veranderen van de waterhuishouding

Cfr. Remediërende maatregelen, par. 2.2.
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4

Mogelijke maatregelen bij potentieel instabiele taluds

Bij taluds waarvan wordt aangenomen dat er een reëel gevaar op afschuiving bestaat, kan de stabiliteit
verbeterd worden door de schuifweerstand van de grond lokaal of algemeen te verhogen. Dat kan
onder meer door:
-

het verlagen van het grondwaterpeil

-

het aanbrengen van schermen door middel van grondvermenging in situ

-

het aanbrengen van grindkernen

-

het aanbrengen van trekelementen.

4.1

Het verlagen van het grondwaterpeil

Door het grondwaterpeil globaal of in bepaalde lagen te verlagen nemen de korrelspanningen toe en
wordt de globale stabiliteit verbeterd. De mate van verbetering wordt bepaald door de aard en de
eigenschappen van de grond ter plaatse en de hoogte waarover het waterpeil verlaagd wordt.

4.2

Het aanbrengen van schermen door middel van grondvermenging in situ

Deze maatregel is volledig vergelijkbaar met deze beschreven in paragraaf 2.3.1.

4.3

Het aanbrengen van grindkernen

Door het aanbrengen van grindkernen is het mogelijk om de schuifweerstand van de grond te
verhogen, doordat er lokaal dan in de grond zones ontstaan met een hogere schuifspanning dan deze
van de grond in situ.

4.4

Het aanbrengen van trekelementen

Door het aanbrengen van trekelementen is het mogelijk om de stabiliteit te verbeteren. Deze trekpalen
of trekelementen moeten dan wel een voldoende lengte hebben zodat de zogenaamde aktieve zone (=
zone gelegen boven het potentieel glijvlak) voldoende verankerd wordt in de zongenaamde passieve
zone (= zone onder het potentieel glijvlak), cfr. Par. 2.3.2 en 2.3.3.
In Duitsland werden trekelementen op punt gesteld die zowel als trekelement als drainering kunnen
werken.
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5

Keuze van de toe te passen remediëringsmethoden of de te treffen preventiemaatregelen

Bij de keuze van de toe te passen remediëringsmethoden of de te treffen preventiemaatregelen moet
rekening gehouden worden met:
-

de oorzaak van de opgetreden of potentiële instabiliteit

-

de opbouw van de ondergrond

-

de hydrogeologische omstandigheden (= opeenvolging van goed en minder doorlatende lagen
en de grondwaterpeilen in de verschillende lagen)

-

de eerder in de omgeving opgedane ervaring.

Naarmate er meer informatie beschikbaar is zal de keuze van de toe te passen remediëringsmethoden
of de te treffen preventiemaatregelen sneller en op een beter gefundeerde wijze kunnen gemaakt
worden. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie is daarom van groot belang, en zou in feite
moeten worden uitgevoerd van zodra er aanwijzingen zijn i.v.m. mogelijke instabiliteiten.
Aanwijzingen i.v.m. mogelijke instabiliteiten zijn bv.:
-

de aanwezigheid van bomen met een kromming onderaan de stam. De kromming onderaan de
stam wijst er meestal op dat de bovenlagen een langzame (kruip) beweging ondergaan, cfr.
figuur 21.

Figuur 21
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-

Wateruittrede uit het talud op plaatsen waar er voorheen geen wateruittrede werd vastgesteld.
Dergelijke wateruittrede kan een aanwijzing zijn van een wijziging in de grondwaterstroming,
bv. ten gevolge van een verstopping van bestaande drainering of een verminderde afvoer via de
bestaande grachten.

-

Scheuren in wegen of andere constructies of oneffenheden in het grondoppervlak.

-

Bewegingen van afsluitingen of dergelijke.

Wanneer duidelijke aanwijzingen i.v.m. mogelijke instabiliteiten worden onderkend is het
aangewezen om deze op te volgen en eventueel over te gaan tot het uitvoeren van speciale metingen.
Dergelijke metingen kunnen bestaan in:
-

het uitvoeren van topografische metingen ten einde verplaatsingen van een aantal punten op te
volgen. Dergelijke metingen kunnen op regelmatige tijdstippen worden uitgevoerd ofwel op
een continue wijze, bv. door middel van een total station. Voor het uitvoeren van dergelijke
metingen moeten er in ieder geval duidelijke verkenmerken worden aangebracht waarvan de
positie met een voldoende nauwkeurigheid kan worden opgemeten.

-

het opvolgen van de verplaatsingen van op luchtfoto’s goed waarneembare punten door middel
van satelietgegevens. In heel wat gevallen is het op deze wijze ook mogelijk om informatie te
verkrijgen i.v.m. de verplaatsingen die zich in het verleden (bv. de twee laatste decennia)
hebben voorgedaan.

-

het aanbrengen van inclinometerbuizen. Door het regelmatig opmeten van deze
inclinometerbuizen wordt informatie verkregen betreffende het verloop van de verplaatsingen
met de diepte. Op deze wijze kan de ligging van potentiële glijvlakken worden onderkend, cfr.
figuur 22.

-

het aanbrengen van peilfilters voor het opmeten van de grondwaterpeilen. In deze peilfilters
kunnen dan zelfregistrerende waterspanningsmeters worden aangebracht waarmee de variatie
van de grondwaterstand in functie van tijd kan worden opgemeten.

-

andere opmetingen. In het buitenland werden allerhande speciale technieken ontwikkeld voor
het opvolgen van bewegingen van dijken en steile taludhellingen o.a. door het aanbrengen van
optische vezels op de taluds, continue 3D opmetingen van het taludoppervlak …
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Figuur 22

Het uitvoeren van dergelijke speciale metingen is evenwel slechts zinvol indien er voldoende
informatie beschikbaar is i.v.m. de opbouw van de ondergrond. Indien daaromtrent geen of
onvoldoende informatie beschikbaar is, is het aangewezen om eerst een gedetailleerd grondonderzoek
uit te voeren bestaande uit diepsonderingen en boringen met ontname van geroerde en ongeroerde
monsters en om een laboratoriumonderzoek op een aantal ongeroerde en eventueel ook geroerde
monsters uit te voeren. Verder dient ook alle beschikbare informatie i.v.m. de ondergrond en reeds
eerder opgetreden instabiliteiten te worden verzameld. Op basis van de aldus verkregen informatie
kan dan worden beslist op welke plaatsen er best speciale metingen worden uitgevoerd. Bij de keuze
van de uit te voeren speciale metingen moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de omvang
van de schade welke bij een instabiliteit kan ontstaan.
Verder is het ook aangewezen om speciale metingen uit te voeren op plaatsen waar de belangrijke
wijzigingen van de geometrie van bestaande taludhellingen worden doorgevoerd (= belangrijke
uitgravingen of ophogingen). Bij de keuze van de aard van de metingen moet uiteraard rekening
worden gehouden met de omvang van de schade welke bij een instabiliteit kan ontstaan. Het
aanbrengen van een aantal duidelijke verkenmerken en het uitvoeren van een nulmeting is in
dergelijke gevallen evenwel een minimum.
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