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1 Management samenvatting 

Dit document bevat een schriftelijke weergave van de kennis en ervaring opgebouwd 
(van 2015 tot 31 maart 2018) in de twee projecten ‘STOOP3’ en ‘Autoflow’ uit fase 3 
van het programma Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen 
(STOOP) voor netbeheerders van zowel de gas- als de drinkwatersector. Naast dit 
rapport zijn er nog 3 rapportenbeschikbaar waarin deelresultaten van het programma 
zijn beschreven: ten aanzien van het Nationaal Zettingsregister (NZR) 12, ten aanzien 
van het Fieldlab3 en ten aanzien van de business case rondom het ontwikkelde 
monitoringsysteem4.  
 
Aanleiding en doel 
Falen van leidingen brengt de leveringszekerheid in gevaar en kan gevaarlijke 
situaties veroorzaken (zie ook het rapport van de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid(prof. mr. Pieter van Vollenhoven, 2009)5 uit 2008). Het te laat vervangen 
brengt derhalve risico’s met zich mee, terwijl aan de andere kant het eerder dan 
noodzakelijk vervangen onnodige kosten met zich mee brengt. Aanleiding voor het 
STOOP programma is dan ook de noodzaak bij netbeheerders tot optimalisatie van 
de onderhouds- en vervangingsbeslissingen van ondergrondse leidingen.  
Tegen deze achtergrond, is het doel van het STOOP3 project het kwantitatief bepalen 
van faalkansen van ondergrondse pijpleidingen en het vergroten van kennis, ervaring 
en inzicht in alle hieraan gerelateerde aspecten van de leiding ten behoeve van het 
ondersteunen van deze onderhouds- en vervangingsbeslissingen door beheerders.  
Aanvullend heeft het project Autoflow als doel om de kennis en ervaring in het 
automatiseren van de stroom waarin data wordt verwerkt tot informatie verder uit te 
bouwen, op een generieke wijze en industriële schaal.  
 
Aanpak 
Boven beschreven doel in het STOOP3 project is gerealiseerd door het in een 
eerdere fase, aan de hand van een  proefopstelling op schaal in een (binnen) 
laboratorium, ontwikkelde monitoringsysteem (STOOP) te toetsen aan de fysieke 
realiteit middels een één-op-één opstelling in een buitenlaboratorium. Output van het 
STOOP monitoringsysteem is de faalkans van een leidingsegment ten gevolge van 
grondzetting. STOOP3 is voor wat betreft de financiering en voorwaarden uitgevoerd 
als een deel “TNO Cofinancieringproject” en 2 TKI projecten.  
 
Het doel van het AutoFlow project is gerealiseerd door het monitoringsysteem van 
STOOP3 in te zetten als use case. Aan de hand van deze use case is een IT-platform 
voor grootschalige dataverwerking gerealiseerd, dat in staat is kennis uit 
verschillende domeinen (geologie, geotechniek, structural reliability en probabilistiek) 

                                                      
1 Heuvel, F. Van Den. (2018). 1410031-03-v100 - TKI - NZR InSAR - satellieten 
geschiktheidsanalyse Rapport. 
2 Neumann, N. (2018). TKI Nationaal Zettingsregister ( NZR ) - WP3 en Toepassing van InSAR-data 
voor het fitten van grondverzakkingen. 
3 Es, S.H,J. Hamburg, M.C. Notitie Stuurgroep STOOP - Verslaglegging van de realisatie van het 
Fieldlab STOOP3 
4 Karin van Kranenburg, Niels Jansen. STOOP 3 - Business case en business model, TNO2018 
R10509 
5 Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - Grijs gietijzeren gasleidingen - Een onderzoek 
naar aanleiding van de gasexplosie Haarlemmer Houttuinen - Amsterdam, 9 maart 2008 – uitgave 
april 2009 – Mr. Pieter van Vollenhoven c.s. 
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te verwerken en koppelen. De projecten Autoflow en het eerder genoemde NZR zijn 
uitgevoerd in het kader van de Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) regeling 
binnen de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM). 
 
Resultaten 
Resultaat van STOOP3 zijn methodieken voor het bepalen van de faalkansen van 
leidingen.  De eerste methodiek (‘1e orde’) bepaalt faalkansen op basis van algemeen 
beschikbare informatie voor een relatief groot gebied (buurt of wijk). De tweede 
methodiek (‘2e orde’) gebruikt lokaal beschikbare informatie (e.g. in situ sensoren) in 
een relatief klein gebied (e.g. ‘straat’, ‘bouwput’). Ten behoefte hiervan is een fieldlab 
opgezet.  Op basis van de 1e orde kaart methodiek zijn de faalkansen van de 
leidingen in twee proefgebieden (Diemen en Krimpenerwaard) berekend.  
 
Resultaat van TKI Autoflow is een geïntegreerde flexibele keten van modellen en 
rekenplatform op basis van methoden en technieken voor cloud computing, big data 
analyse en gedistribueerde systemen. Het rekenplatform heeft de rekentijd voor de 
1e orde kaart van maanden tot uren gereduceerd door geautomatiseerd 
parallelliseren van het rekenwerk. Dit platform is ondergebracht op een “pay-per-use” 
cloud. Hierdoor heeft STOOP3 de beschikking over een schaalbaar virtueel 
datacenter, zonder dat een fysiek datacenter hoeft te worden ingericht en beheerd.  
 
Kosten en baten 
STOOP fase 3 geeft het inzicht in de verhouding tussen enerzijds de meerwaarde 
van kennis van faalkansen van leidingen en anderzijds de kosten en doorlooptijd van 
het benodigde rekenwerk. Hieruit wordt geconcludeerd dat het toepassen van de 
methodiek zoals nu in STOOP fase 3 is ontwikkeld met name zinvol is voor gebieden 
waarvan op basis van informatie over de grond en/of InSAR satellietbeelden 
aannemelijk is dat er significante zettingen optreden, zodat de resultaten van het 
model op deze locaties waardevol inzicht kan toevoegen in de vorm van een 
kwantitatieve onderbouwde kans op falen van leidingen in de loop der tijd. Voor 
grootschaligere inzet van de methodiek is verdere validatie van de methode 
noodzakelijk en kan verdere optimaliseren van de rekentijd worden doorgevoerd.   
  
Partners 
Betrokken partners zijn Liander NV, Brabant Water, Dunea NV, Evides Waterbedrijf, 
Oasen BV, PWN Noord Holland, Stedin Netbeheer, Stichting Waternet, Waterbedrijf 
Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Vitens NV en SkyGeo Netherlands 
BV. 

De kennispartijen TNO, Deltares en SkyGEO zijn betrokken bij de uitvoering 

 
Leeswijzer 
Dit document bevat kennis en ervaring uit veel verschillende domeinen. 
Verschillende hoofdstukken zijn derhalve relevant voor verschillende partijen in het 
domein van ondergrondse pijpleidingen. Zoals bijvoorbeeld: 
1. asset managers van netbeheerders 
2. ontwerpers van ondergrondse leidingnetten 
3. ontwerpers en ontwikkelaars van monitoringsystemen 
4. bouwers van modellen van de fysieke werkelijkheid voor data interpretatie 
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Ter navigatie is in paragraaf 2.3 een schema gegeven op basis waarvan partijen 
gericht kennis kunnen nemen van de voor hen relevante informatie in dit document. 
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding  

2.1.1 Verschil in zetting leidt tot falen 
De Nederlandse ondergrond bevat leidingen voor gas, water en communicatie, die 
essentieel zijn voor het functioneren van de economie en het maatschappelijk 
welzijn. In totaal liggen in Nederland ruim 230.000 km aan gas- en 
drinkwaterleidingen in de grond. De leidingstructuren voor water en energie zijn voor 
een belangrijk deel in de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw aangelegd.  
 
De Nederlandse ondergrond beweegt. Deze beweging is het gevolg van een 
combinatie van factoren: de samenstelling van de grond, de waterstand, 
ontgravingen en belastingen. Onder invloed van deze factoren verdwijnen 
grondlagen (bijvoorbeeld veen dat door een lagere waterstand gaat oxideren) en 
worden andere grondlagen compacter (bijvoorbeeld veen onder invloed van 
belasting). Dit proces kan decennia in beslag nemen, waarbij de snelheid van 
beweging verschilt. Zolang de grond overal even snel beweegt en zetting gelijkmatig 
plaatsvindt, heeft dit geen consequenties voor de leiding. Zodra er sprake is van 
verschilzettingen ontstaan er spanningen in de leiding. Afhankelijk van de geometrie 
en het materiaal van de leiding, in combinatie met de grootte van de verschilzetting 
kan spanning in de leiding leiden tot falen. Een voorbeeld van het ontstaan van grote 
spanningen in een leiding is de huisaansluiting van een (inflexibele) gasleiding: 
doordat de woning gefundeerd is, is de zakking ter plaatse van de aansluiting nihil, 
terwijl in de grond rondom de woning wel zettingen optreden. De gasleiding zakt met 
de grond rondom de woning mee, maar ter plaatse van de huisaansluiting treedt geen 
zetting op. Hierdoor ontstaan in deze situatie grote spanningen in de leiding ter 
plaatse van de huisaansluiting. Een ander voorbeeld is grondroering door in- of 
uittrillen van een damwand of ontgraving in de buurt van een leiding.  
 

2.1.2 Betere inschatting van kans op falen  
Falen van een leiding heeft nadelige gevolgen voor gebruikers en omwonenden. Zo 
heeft falen van een gasleiding verspreiding van gas tot gevolg. Gas kan zich ophopen 
en bij een voldoende kritisch mengsel kan een explosie ontstaan. Een voorbeeld 
hiervan is de gasexplosie die is ontstaan na het falen van en gietijzeren gasleiding in 
de Haarlemmerhouttuinen in Amsterdam (2008), waarover Onderzoeksraad voor 
Veiligheid (OvV) een rapport schreef.6 
 
Dit rapport van de OvV is aanleiding geweest voor Liander om TNO te vragen samen 
te onderzoeken of de faalkans van leidingen voorspeld kan worden op basis 
beschikbare gegevens, al dan niet aangevuld met gegevens van sensoren. Al tijdens 
het verkennende onderzoek is geconcludeerd dat kennis van grondzettingen en de 
relatie tussen grondzettingen en spanningen in leidingen essentieel is voor het 
economisch, duurzaam en veilig beheren van gasleidingen. Hierdoor is de focus van 
het project gelegd op het bepalen van de faalkans van leidingen ten gevolge van 

                                                      
6 Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - Grijs gietijzeren gasleidingen - Een onderzoek 
naar aanleiding van de gasexplosie Haarlemmer Houttuinen - Amsterdam, 9 maart 2008 – uitgave 
april 2009 – Mr. Pieter van Vollenhoven c.s. 



 STOOP 3  9 
 

 

grondzettingen. In een latere fase is de drinkwatersector, waar heel vergelijkbare 
afwegingen spelen, ook aangehaakt bij het onderzoek.  
 
Beoogd resultaat van het project is het voor beheerders beschikbaar maken van een 
kwantitatieve voorspellingen van de faalkans van een leiding in de tijd. Deze 
informatie neemt veel van de bij beheerders bestaande onzekerheid over de 
inschatting van de conditie van de leiding in de tijd weg, daar de huidige 
risicomodellen veelal een kwalitatieve voorspelling geven, waarin slechts rekening 
wordt houden met een beperkt aantal aspecten zoals grondsoort, leeftijd, 
leidingmateriaal en locatie. Het resultaat van het project is daarom een waardevolle 
aanvulling op de bestaande modellen: het totaal aan informatie (bestaande modellen 
en resultaten van dit project) ondersteunt de beheerder bij onderhouds- en 
vervangingsbeslissingen.  

2.1.3 Onderzoek naar faalkans in fases 
Na initiëel verkennend onderzoek is in 2011 in opdracht van Netbeheer Nederland 
gestart met een project waarmee de eerste fase is ingegaan van het project STOOP 
(Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidingen). Primair doel van het 
deze eerste fase was het aantonen van de theoretische haalbaarheid (d.m.v. 
software simulatie) van het berekenen van faalkansen van leidingen als gevolg van 
grondzettingen. Deze eerste fase van het project is uitgevoerd onder de regeling TNO 
Cofinanciering, de betrokken partijen waren Netbeheer Nederland, TNO, Deltares en 
Kiwa Gastechnology. Ook zijn sensoren gesimuleerd die grondbewegingen waar 
kunnen nemen. Op basis van dit resultaat is vastgesteld dat partijen conceptueel (en 
in software) in staat zijn een monitoringsysteem te ontwikkelen.   
 
Naar aanleiding van de resultaten van de eerste fase heeft Netbeheer Nederland met 
ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken de tweede fase 
gefinancierd, welke is uitgevoerd door TNO en Deltares. De simulatie uit de eerste 
fase is vervangen door een proefopstelling op schaal in een binnen laboratorium van 
Deltares. De virtuele sensoren uit het eerste systeem zijn vervangen door fysieke, in 
de grond aangebrachte sensoren die de vervorming van de grond meten. De 
meetwaardes uit de sensoren zijn vergeleken met de verwachtingen van de in 
STOOP1 ontwikkelde modellen. Dit onderzoek heeft naast verbeteringen en 
aanpassingen van de modellen ook geresulteerd in het besef van de noodzaak van 
opschaling naar een schaal buitenopstelling op ware grootte. 
 

2.2 Opzet STOOP fase 3 

Deze schaal 1-op-1 buitenopstelling is in Fase 3 gerealiseerd. Daarnaast heeft in de 
derde fase opschaling plaatsgevonden van o.a. benodigde expertise, detaillering in 
rekenmodellen en probabilistisch rekenen. In de volgende paragraaf wordt dieper 
ingegaan op de opzet van fase 3 en de onderverdeling van deze fase in 
deelprojecten.  
Net als in de voorgaande fases is er binnen STOOP fase 3 multidisciplinair kennis 
en ervaring opgebouwd om spanningen en faalkansen in leidingen te voorspellen. In 
deze paragraaf is een overzicht gegeven van de betrokken partijen en de expertise 
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van deze partijen. Ook worden de verschillende deelprojecten (STOOP3, TKI7 
Autoflow en TKI NZR) verder toegelicht.  

2.2.1 Betrokken organisaties en expertises  
Naast de netbeheerders zijn de volgende bedrijven betrokken in STOOP fase 3:  
 
1 TNO, in het bijzonder de onderdelen: 

 
1.1 Structural Reliability, expertise op het gebied van civiele infrastructuur, 

constructies en risico & betrouwbaarheid.  
1.2 Geologische Dienst van Nederland, expertise op het gebied van 

modellering van de ondergrond en beschikking over data over de 
ondergrond.  

1.3 Monitoring & Control Services, expertise op het gebied van systeem 
integratie op en ‘big data engineering’ voor monitoring van infrastructuren 
op basis van grootschalige rekeninfrastructuren. 

 
2 Deltares, in het bijzonder de onderdelen: 

 
2.1 Transport Infrastructure, expertise op het gebied van grond-leiding 

interactie. 
2.2 Software Center, expertise op het gebied van implementatie van 

geotechnische modellen in software. 
2.3 Applied Geology and Geophysics, expertise op het gebied van 

modellering van de ondergrond.  
 

3 SkyGeo, expertise op het gebied van maaiveld monitoring op basis van 
Interferometric Synthetic-Aperture Radar (InSAR) metingen vanuit satellieten.  
 

Alle partijen hebben een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een 
methodische, automatiseerbare aanpak, voor het uitvoeren van 
faalkansberekeningen voor ondergrondse leidingen onderhevig aan grondzettingen.  

2.2.2 Projecten voor realisatie van een system of systems  
STOOP fase 3 kent vanuit projectmatig perspectief twee onderverdelingen. Een 
technische onderverdeling (‘system of systems’) is gericht op het behouden van 
overzicht over de verschillende deelfuncties die nodig zijn voor de hoofdfunctie: 
inzicht in faalkans. De andere onderverdeling (‘projecten’) is organisatorisch gericht 
op het sturen op resultaten vanuit de doelstellingen van de verschillende deelnemers 
en financiers. Deze onderverdelingen geeft de projectleiders, deelnemers en 
financiers de mogelijkheid om gezamenlijk al naar gelang noodzakelijk te kunnen 
sturen op deel- en totaalresultaat, met behoud van bewaking van eigen belangen. 
De onderverdelingen worden hieronder kort toegelicht.  
 
  

                                                      
7 TKI staat voor Topconsortium voor Kennis en Innovatie, zie ook bekendmaking 
hiervan in de Staatscourant door het ministerie van EZK:  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71039.html  
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System of systems 
De systems of systems benaming geeft weer dat het totale system is opgebouwd uit 
een keten van deelsystemen. De input voor deze keten van systemen zijn 
databronnen, de output van de keten is de faalkans. Binnen de keten richt elk 
deelsysteem zich op één stap in de faalkansberekening waarvoor specifieke 
expertise nodig is. Elk deelsysteem is voor input afhankelijk van een databron 
(aangeleverd van buiten het project) of van een ander deelsysteem. Elke 
deelsysteem levert output aan een ander deelsysteem of levert de faalkans van 
leidingen op. Deze onderlinge afhankelijkheden zijn vastgelegd, waarmee de wensen 
en eisen van elk deelsysteem vastliggen. Gedurende het project is de opbouw van 
het system of systems op basis van voortschrijdend inzicht steeds bijgesteld, evenals 
de bij elk deelsysteem behorende wensen en eisen. De indeling in deelsystemen  
faciliteert de onafhankelijke ontwikkeling van de deelsystemen en geeft ruimte aan 
ontwikkeling van kennis en ervaring  binnen een deelsysteem. 
 
In Figuur 2.1 is een voorbeeld te zien van een tussentijdse opbouw van het system 
of systems, waarin aan de hand waarvan (historische) data over 
ondergrondeigenschappen, grondwaterstand, gebiedsbelasting en de leidingen via 
de deelsystemen resulteren in de faalkans van leidingsegmenten.  
 
 

 

Figuur 2.1: Keten van informatie en modellen: STOOP system of systems 

 
Projecten 
De onderverdeling in projecten bestaat uit verschillende projecten met verschillende 
doelstellingen, deelnemers en leveranciers. De doelstelling van de afzonderlijke 
projecten bij elkaar gevoegd, vormen de doelstelling van STOOP fase 3. Alle 
deelprojecten houden zich aan de system of systems architectuur zoals hierboven 
beschreven. Het gaat om de volgende projecten: 
 
1 STOOP3, heeft als doel het in de eerdere fase, aan de hand van een  

proefopstelling op schaal in een (binnen) laboratorium ontwikkelde 
monitoringsysteem (STOOP) te toetsen aan de fysieke realiteit middels een één-
op-één opstelling in een buitenlaboratorium. Output van het STOOP 
monitoringsysteem is de faalkans van leidingsegmenten ten gevolge van 
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grondzetting. Het STOOP3 project is uitgevoerd als 'TNO cofinancieringstraject' 
met de beheerders van water- en gasleidingen als co-financiers.  

 
2 TKI Autoflow, heeft als doel om kennis en ervaring op te bouwen in het 

automatiseren van de stroom waarin data wordt verwerkt tot informatie, op een 
generieke wijze en industriële schaal. Dit project is uitgevoerd onder de TKI 
regeling van de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM). 
 
Het monitoringsysteem van STOOP3 vormt de use case voor dit TKI project 
omdat in STOOP3 grote hoeveelheden data worden verwerkt en het systeem 
componenten bevat uit verschillende domeinen, te weten: geologie, geotechniek, 
structural reliability en probabilistiek.  

 
3 TKI project Nationaal Zettingsregister (NZR), heeft als doel kennis en ervaring 

op te bouwen ten aanzien van het meten van daadwerkelijke fysieke zetting op 
maaiveld niveau. Wanneer gemeten zettingen worden meegenomen in de 
modellen die de ontwikkeling van grondzetting in de tijd voorspellen, wordt de 
onzekerheid over de voorspelde grondzetting kleiner. Om over zettingsmetingen 
op maaiveldniveau  te beschikken, zijn methoden (door)ontwikkeld om 
Interferometric Synthetic-Aperture Radar (InSAR) metingen van satellieten te 
interpreteren in termen van het zettingen op maaiveldniveau. Speciaal uitdagend 
daarbij zijn minder bebouwde gebieden. Dit project is uitgevoerd onder de TKI 
regeling van de topsector Hightech Systemen & Materialen (HTSM). 
 

 

2.3 Leeswijzer 

De resultaten van STOOP3 en TKI Autoflow worden in het onderhavige rapport 
gezamenlijk toegelicht, vanwege hun nauwe onderlinge verbondenheid. Voor de 
resultaten van TKI NZR, het FieldLab en de Business case zijn aparte documenten 
opgesteld, zie hiervoor de separate rapporten 8 9 10 11.  
 
In hoofdstuk 1 is de management samenvatting van het onderhavige rapport 
gegeven. De aanleiding, opzet van het project en leeswijzer zijn beschreven in 
hoofdstuk 2 (Inleiding). Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste resultaten van het 
project. Hoe deze resultaten tot stand zijn gekomen, de technische achtergrond van 
het ontwikkelde system of systems, onderliggende kennis, informatie en 
automatisering van het rekenproces en aanverwante observaties en constateringen 
zijn beschreven in de hoofdstukken 4 t/m 18. De samenhang van de hoofdstukken 4 
t/m 18 is weergegeven in Figuur 2.2.  
 
 
 

                                                      
8 Heuvel, F. Van Den. (2018). 1410031-03-v100 - TKI - NZR InSAR - satellieten 
geschiktheidsanalyse Rapport. 
9 Neumann, N. (2018). TKI Nationaal Zettingsregister ( NZR ) - WP3 en Toepassing van InSAR-
data voor het fitten van grondverzakkingen. 
10 Es, S.H,J. Hamburg, M.C. Notitie Stuurgroep STOOP - Verslaglegging van de realisatie van het 
Fieldlab STOOP3 
11 Karin van Kranenburg, Niels Jansen. STOOP 3 - Business case en business model, TNO2018 
R10509 
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Figuur 2.2 Grafische overzicht van het verband van hoofdstukken in termen van STOOP en Autoflow 
aspecten. 
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3 Resultaten  

Het totale STOOP system of systems is ingezet voor het bepalen van de faalkans 
van leidingen in twee proefgebieden, één in Stolwijk (70 meter breed en 70 meter 
lang) en één in Diemen (70 meter breed en 140 meter lang). Daarbij is gebruik 
gemaakt van GeoTop als ondergrondmodel. GeoTop is opgebouwd uit voxels van 
100m x 100m. Om ook de geologische overgang tussen de GeoTop voxels in 
rekening te brengen is een gedraaide ruit over dit 100m x 100m grid gelegd. Deze 
eenheid wordt in het STOOP project ‘de Dabekaussen cel’ genoemd en heeft een 
afmeting van 70m x 70m. Het in Stolwijk berekende gebied bestaat derhalve dus uit 
1 Dabekaussen cel, het in Diemen berekende gebied uit 2 Dabekaussen cellen.  
 

3.1 Stolwijk  

In het proefgebied Stolwijk is een Dabekaussen cel gekozen waarin zich leidingen 
voor zowel gas- als drinkwaterdistributie bevinden. De leidingen lopen veelal parallel 
aan de aanwezige wegen maar kruisen deze ook op een aantal plaatsen. Figuur 3.1 
toont de geselecteerde Dabekaussen cel. Het gebied wordt voornamelijk aan de 
zuidzijde belast (de groene schakeringen in de figuur).  
 
 

 

Figuur 3.1 Kaart met gebied ter plaatse van Stolwijk (linksboven) en geselecteerde Dabekaussen 
cel (rechts). 
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Figuur 3.2 geeft een bovenaanzicht van de schematisering van de leidingen en 
belasting in het gebied. Hierin is te zien dat, om de randvoorwaarden voor de 
leidingberekeningen te optimaliseren, de leidingdelen tot op enige afstand buiten de 
Dabekaussen cel zijn meegenomen in de schematisering (rood de doorlopende 
leidingdelen buiten de cel randen).  
 

 

Figuur 3.2 Schematisering voor Stolwijk Dabekaussen cel 

 
Zettingsberekeningen leveren een zettingsveld voor het jaar 2050 over het 
beschouwde gebied. Dit is gevisualiseerd in Figuur 3.2 met op de horizontale assen 
de rijkscoördinaten in m en op de verticale as de zetting van de grond in m (op een 
diepte van NAP -2m). Donkere gebieden in de figuur geven de grootste zetting aan. 
De figuur laat een goede overeenkomst zien met de belaste gebieden in de kaart van 
Figuur 3.1 (en Figuur 3.2). In Figuur 3.3 is ook de vervorming van de leiding 
weergegeven. De leiding volgt globaal de grondzettingen. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat de leiding zich op een iets andere diepte bevindt dan de diepte waarop 
de grondvervorming in de figuur is weergegeven. De feitelijk ter plaatse van de 
leidingen optredende grondvervormingen zijn aan de hand van interpolatie bepaald. 
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Figuur 3.3 Monte Carlo realisatie van zettingen en leiding vervormingen  

 
Als gevolg van de vervormingen treden spanningen in de leiding op. Deze zijn 
gevisualiseerd in Figuur 3.4. Daar de in deze figuur getoonde berekeningsresultaten 
zijn gebaseerd niet reëel materiaal gedrag (fysisch niet mogelijke combinaties van 
elasticiteits- en glijdingsmodulus)12 zijn de spanningen in Figuur 3.4 weergegeven 
ongemeen hoog bij de gegeven vervormingen.  
 

 
Figuur 3.4 Monte Carlo realisatie van VonMises spanningen in de leiding (op basis van niet reëel 

materiaal gedrag) 

 

                                                      
12 Om te beschikken over een meer betrouwbare spanningen en faalkans zal de Dabekaussen cel 

opnieuw uitgerekend moeten worden met de juiste materiaal instellingen. Binnen STOOP fase 3 

was dit niet meer mogelijk.  
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Per leidingdeel zijn vervolgens de maximale spanningen vergeleken met de 
stochastische waarden voor de toelaatbare spanningen. Op deze manier zijn 
observaties verzameld met betrekking tot falen of niet-falen. Figuur 3.5 geeft een 
voorbeeld van presentatie van faalkansen over het gebied, waarbij de leidingdelen 
elk een eigen kleur krijgen afhankelijk van de grote van de faalkans in het jaar 20505.  
 

 

Figuur 3.5 Faalkansen per leiding in jaar 2050 (op basis van niet reëel materiaal gedrag). 

 
 

3.2 Diemen  

Voor proefgebied Diemen zijn vergelijkbare leidingberekeningen uitgevoerd als voor 
Stolwijk.  Figuur 3.6 toont de geselecteerde cellen en de schematisering van de 
leidingen en belastingen in het gekozen gebied. Hierin is duidelijk zichtbaar hoe de 
belasting patronen en de leidingstelsels voor de 2 cellen op elkaar aansluiten. Ook is 
in deze figuur te zien dat de leidingdelen, net als voor de berekening van Stolwijk, tot 
op enige afstand buiten de Dabekaussen cel zijn meegenomen in de schematisering 
(rood de doorlopende leidingdelen buiten de cel randen). 
 

 
Figuur 3.6 Schematiseringen van 2 naast elkaar liggende Dabekaussen cellen in Diemen. 
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Zettingsberekeningen leveren een zettingsveld voor het jaar 2050 over het 
beschouwde gebied, dit is gevisualiseerd in Figuur 3.7.Op de horizontale assen de 
rijks coördinaten in m en op de verticale as de zetting van de grond in m (op een 
diepte van NAP -2m). Opgemerkt dient te worden dat de schaalverdeling van de 
verticale as (zetting van de grond) ongelijk is voor het bovenste en het onderste deel 
van de figuur: de zettingen van de beide weergegeven cellen sluiten op elkaar aan. 
Donkere gebieden in de figuur geven de grootste zakking aan. 
 
In Figuur 3.7 zijn ook de berekende spanningen in de leidingen weergegeven. Net als 
in Stolwijk zijn de in deze figuur getoonde berekeningsresultaten gebaseerd niet reëel 
materiaal gedrag (fysisch niet mogelijke combinaties van elasticiteits- en 
glijdingsmodulus)13, waardoor de spanningen in Figuur 3.7 ongemeen hoog zijn bij 
de gegeven vervormingen. 
 

 

Figuur 3.7 Monte Carlo realisatie van VonMises spanningen in de leidingen van 2 Diemen cellen 

(op basis van niet reëel materiaal gedrag). 

                                                      
13 Om te beschikken over een meer betrouwbare spanningen en faalkans zal de Dabekaussen cel 
opnieuw uitgerekend moeten worden met de juiste materiaal instellingen. Binnen STOOP fase 3 
was dit niet meer mogelijk.  
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3.3 Kosten en baten 

Met het bepalen van de faalkansen van leidingen in proefgebieden op basis van het 
system of systems zijn indicaties verkregen voor de kostenstructuur van een 
grootschalig monitoringsysteem voor leidingen. In combinatie met inschattingen van 
de impact van leiding falen in termen van kosten en vervanging, ontstaat meer inzicht 
in de business case van het STOOP monitoringssysteem.  

Door het grote aantal en de lange duur van de berekeningen, benodigd voor het 
bepalen van de faalkans van leidingen in een gebied op het aangehouden 
detailniveau, brengen deze berekeningen relatief hoge kosten met zich mee. Het 
toepassen van de methodiek zoals nu in STOOP fase 3 is ontwikkeld is dan ook met 
name zinvol voor gebieden waarvan op basis van informatie over de grond en/of 
InSAR satellietbeelden aannemelijk is dat er significante zettingen optreden. De 
resultaten van het model op deze locaties zullen dan waardevol inzicht toevoegen in 
de vorm van een kwantitatief onderbouwde kans op falen van leidingen in de loop 
der tijd.  

Aanvullend is ook verdere optimalisatie in het rekenproces mogelijk. De 
berekeningen nemen na verdere optimalisatie aanzienlijk minder tijd in beslag wat 
de kosten van het uitvoeren van berekeningen sterk reduceert. 

Meer informatie over de business case is te vinden in een separaat document14 

 
 
 

                                                      
14 Karin van Kranenburg, Niels Jansen. STOOP 3 - Business case en business model, TNO2018 
R10509 
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4 De STOOP Methodiek 

Het STOOP systeem is een keten van informatiebronnen en modellen ten behoeve 
van het berekenen van de faalkans van een leiding. De modellen in deze keten, 
aangeleverd door de verschillende partners in het project, kunnen worden 
beschouwd als subsystemen en lossen elk een deel van de totale berekening op. De 
gehele keten van informatiebronnen en modellen werkt samen als een systeem, 
aangeduid met het STOOP system of systems of STOOP Methodiek. 
 
Uitgangspunt van de STOOP Methodiek is dat de precieze toestand (nu en in het 
verleden) van de in de Methodiek te verwerken gegeven niet bekend is. Denk 
bijvoorbeeld aan de precieze samenstelling van de ondergrond. Om deze reden 
bestaat over alle gegevens onzekerheid en zijn (nagenoeg) alle gegevens 
beschouwd als stochasten, beschreven aan de aan de hand van verdelingsfuncties.   
 

4.1 Introductie modelketens 

Binnen de STOOP Methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen 
modellenketens: de 1e orde kaart en de 2e orde kaart. De 1e orde kaart betreft een 
modellenketen op areaalniveau, met als doel het prioriteren van vervanging van 
leidingen door assetmanagers. 
 
De 2e orde kaart is een modellenketen op veel kleinere schaal (straat of bouwput 
niveau), met als doel de faalkans van een leiding/leidingen rondom een bouwput te 
monitoren en voorspellen. Op basis van deze informatie kan de assetmanager 
maatregelen treffen, passend bij de optredende kans op falen van de leiding.  
 
De 2e orde kaart methodiek vereist grote mate van afstemming van modellering en 
berekening op de specifieke situatie, evenals een grote mate van geotechnisch 
inzicht in de specifieke situatie. Vanwege deze specifieke aspecten is ervoor gekozen 
alleen dat deel van de 2e orde kaart methodiek te automatiseren, waarvoor gebruik 
gemaakt kan worden van de voor de 1e orde kaart methodiek.  
 
In paragraaf 4.2 en 4.3 zijn respectievelijk de 1e en 2e orde kaart methodieken 
beknopt beschreven. De rest van het onderhavige document geeft een uitgebreide 
beschrijving van de STOOP Methodiek 1e orde kaart en de automatisering van deze 
methodiek.  
 
De kenmerken van de 1e en 2e orde kaart zijn gegeven in onderstaande tabel. 
 

 Eerste Orde Kaart Tweede orde Kaart 

Beschikbaarheid Indien de benodigde gegevens van 

het gebied aanwezig zijn, kan deze 

kaart op elk gewenst moment worden 

doorgerekend.   

Wordt speciaal aangemaakt naar 

aanleiding van verandering met 

mogelijk beheersbare impact op 

faalkans van de leiding, zoals 

bouwwerkzaamheden. 

Actualiteit Wordt typisch periodiek ge-update 

(bijvoorbeeld jaarlijks).  

Wordt eenmalig aangemaakt en  

tijdens bouwactiviteiten ge-update 
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 Eerste Orde Kaart Tweede orde Kaart 
aan de hand van beschikbare 

specifieke meetdata op locatie. 

Schaal Schaal en detailniveau hangen af van 

kwaliteit van input parameters. 

Uitgaande van hoge kwaliteit input 

parameters in combinatie met 

updaten aan de hand van InSAR 

metingen kan een resultaat op 

buurt/wijk niveau worden 

gerealiseerd.  

lokaal op buurt / straat niveau.  

Belasting Afgeleid van indirecte bronnen uit 

kadastrale gegevens in combinatie 

met de classificatie van Hooimeyer 

(2011) waarin perioden zijn 

geïdentificeerd waarin vergelijkbare 

methoden van bouwrijp maken van 

bouwgrond zijn toegepast. 

Op basis van informatie van de 

aannemer betreffende de uit te voeren 

werkzaamheden. 

Gebied Methodiek toepasbaar voor heel 

Nederland (binnen STOOP fase 3 

voor de 3 pilot gebieden).  

Specifiek tracé (binnen STOOP fase 3 

is dit het Fieldlab). 

Leidingdata Van beheerder.  Van beheerder eventueel aangevuld 

met inspectiegegevens. 

Gronddata Uit landelijke database. 

Ondergrondmodel GeoTOP is 

beschikbaar voor zettingsgevoelige 

gebieden en wordt op termijn 

landsdekkend. Zie paragraaf 6.1.2 

(GeoTOP) voor huidige dekking.  

Op basis van op de specifieke locatie 

uitgevoerde grondboringen. 

Berekening 

grondzettingen 

Op basis van verticale belasting 

worden 2D zetting (in het vlak van de 

leiding) berekend. 

Op basis van verticale en horizontale 

belastingen worden 3D 

vervormingen berekend. 

Meetdata t.a.v. 

grondzettingen 

 

De middels modellering berekende 

grondzettingen worden vergeleken 

met informatie t.a.v. zettingen op 

maaiveld niveau verkregen uit 

satellietdata. Aan de hand van deze 

vergelijking vindt een update van de 

berekening van grondzettingen 

plaats. 

De middels modellering berekende 

zettingen worden vergeleken met data 

t.a.v. zettingen verkregen uit 

meetdata (insitu monitoring) van ter 

plaatse geïnstalleerde monitor 

systemen. De monitoringsdata wordt 

gebruikt om modelparameters te 

updaten. 

Tabel 4.1: 1e ordekaart en 2e ordekaart kenmerken 
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4.2 Modelketen 1: 1e orde kaart  

Het STOOP system of systems, ofwel van de STOOP Methodiek, voor de 1e orde 
kaart is schematische weergegeven in Figuur 4.1.  In deze paragraaf wordt de 
STOOP Methodiek beknopt beschreven aan de hand van deze figuur. Ook in de rest 
van dit rapport wordt de 1e orde kaart van de STOOP Methodiek beschreven aan de 
hand van Figuur 4.1. Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende 
onderdelen van de figuur is gegeven in de hoofdstukken 4 tot en met 14. 
 
 

 
Figuur 4.1: Keten van informatie en modellen: STOOP Methodiek 1e orde kaart 
 

4.2.1 Data ingrediënten 
In Figuur 4.1 zijn links de vijf databronnen benoemd, dit zijn de vijf hoofd-
parametergroepen of -data ingrediënten. De data ingrediënten, beschreven aan de 
hand van verdelingsfuncties, voorzien de modellenketen van informatie ten aanzien 
van: 
 
 Leidinggegevens (Asset DB) (F) 
 Ondergrondmodellen (GeoTOP) en overgangen in de ondergrond (A en B) 
 Maaiveldhoogte (Actueel Hoogtebestand Nederland) (D) 
 Grondwaterstanden (Nederlands Hydrologisch Instrument) (E)  
 Historische gebiedsbelasting (Kadaster BAG-register en Top10NL) (C) 
 

4.2.2 Voorbewerking 
De data ingrediënten, in meer detail beschreven in de hoofdstukken 6 tot en met 11, 
worden (voor)bewerkt, gecombineerd en doorgegeven aan de probabilistische kern 
van de methodiek. Deze probabilistische kern faciliteert het rekenen met de aan de 
hand van verdelingsfuncties beschreven data ingrediënten. De aangehouden 
probabilistisch procedure is de Monte Carlo analyse. Hiertoe wordt een groot aantal 
malen dezelfde berekening uitgevoerd, steeds met één random gekozen (getrokken) 
waarde uit elke verdelingsfunctie. Een set trekkingen op basis waarvan één 
berekening wordt uitgevoerd heet een scenario. Binnen een scenario bestaan 
randvoorwaarden voor combinaties van waarden uit verschillende trekkingen (eg. als 
waarde X< …, dan waarde Y>…). De probabilistische kern is in meer detail 
beschreven in hoofdstuk 13. De gevolgde procedures in de voorbewerking van de 
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data ingrediënten, ten behoeve ze geschikt te maken voor ontvangst door de 
probabilistische kern,  zijn beschreven in hoofdstuk 15. 

4.2.3 Expertise modellen 
Vanuit de probabilistische kern wordt een scenario in zijn geheel doorgegeven aan 
de drie modellen die onderdeel uitmaken de STOOP methodiek: 
 

1. een model dat de grondvervorming berekend op basis van de grondopbouw 
en historische belastingen (D-Settlement) 
 

2. een model voor grond-leiding interactie (D-Geo Pipeline) 
 

3. een eindige elementen model dat het gedrag van de leiding beschrijft op 
basis van input uit de twee bovenstaande modellen (Wtube) 

 

Het resultaat van de berekeningen van deze drie modellen wordt teruggestuurd naar 
de probabilistische kern, waar de resultaten van alle berekende scenario’s worden 
gecombineerd tot een nieuwe verdelingsfunctie die de kans op falen van de leiding 
beschrijft. 

4.2.4 Geïntegreerde modelketen 
Om de methodiek geschikt te maken voor het doorrekenen van grote aantallen 
leidingen is een samenwerkende keten van modellen (IT-technische model 
integratie) en daarmee vergaande automatisering noodzakelijk. De probabilistische 
aanpak vereist bovendien dat de modelketen voor elke leiding een groot aantal 
scenario’s (set van trekkingen voor de stochasten) doorgerekend kan worden. Dit 
maakt automatisering onontbeerlijk. 
 
De toe te passen modellen zijn reeds ontsloten in bestaande software (D-Settlement, 
D-GeoPipeline en WTube). Deze software is echter als ‘stand alone’ product 
ontwikkeld en in gebruik. Voor STOOP moeten deze individuele software onderdelen 
gaan samenwerken in een geïntegreerde keten en rekenkundige aanstuurbaar zijn 
vanuit een probabilistische kern, om een veelheid aan verschillende scenario’s door 
te kunnen rekenen.  
 
Vanuit een technisch IT-perspectief leidt tot de volgende technische vertrekpunten:  

- De verschillende modellen/rekenmodules hebben uiteenlopende IT-
technische bases, sommige modules kunnen uitsluitend op Windows - of 
Linux gebaseerde systemen draaien en/of zijn afhankelijk van een bepaalde 
systeem architectuur (32 of 64bits). Daarnaast zijn software onderdelen 
gebouwd in verschillende programmeertalen (Java, Python of Fortran, Scala)  
 

- Vanwege de verschillende technische achtergrond van de verschillende 
modules moet de geïntegreerde modelketen een hybride keten vormen die 
om kan gaan met deze technische heterogeniteit. 
  

- Bij het uitvoeren van de verschillende berekeningen mogen de verschillende 
onderdelen elkaar niet gaan beïnvloeden doordat zij bijvoorbeeld gebruik 
maken van het zelfde werkgeheugen. Verschillende rekenprocessen moeten 
dus geïsoleerd van elkaar uitgevoerd kunnen worden.  
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De probabilistisch aanpak maakt dat modellen veelvuldig gedraaid moeten kunnen 
worden. Om rekentijden werkbaar te houden is er in het STOOP systeemontwerp 
veel aandacht besteedt aan schaalbaarheid van de individuele modules en van de 
keten als geheel. Het stuk-voor-stuk (sequentieel) doorrekenen van de verschillende 
berekeningen zou leiden tot rekentijden van meerdere maanden, er is dus noodzaak 
tot parallellisatie van de berekeningen.  
 
Ten aanzien van de vereisten van ‘isolatie’ en ‘schaalbaarheid’ is voor de opbouw 
van het STOOP IT-systeem gekozen voor een combinatie van 
virtualisatie/containerisatie technieken en principe van horizontale schaling. 
Kort samengevat maakt de combinatie van beide technieken het mogelijk om een 
flexibel netwerk aan ‘rekennodes’ samen te stellen die naar behoefte kan groeien en 
krimpen aan hand van de behoefte en gewenste doorlooptijd. De inzet van deze 
technieken worden behandeld in Hoofdstuk 14. 
 

4.3 Modelketen 2: 2e orde kaart  

4.3.1 Data ingrediënten 
Ook de modellenketen van de 2e orde kaart methodiek begint links in Figuur 4.2 met 
5 cilinders/databases. Deze cilinders bevatten dezelfde soort informatie als de 
cilinders in de 1e orde kaart (leidinggegevens, ondergrond informatie, 
maaiveldhoogte, grondwaterstand en belastingen). Echter, daar waar dit in de 1e 
orde kaart Methodiek informatie op gebiedsniveau verkregen uit databases 
(representatief en grofmazig) betreft, betreft dit voor de 2e orde kaart veel 
specifiekere, door middel van metingen en boringen ter plaatse verkregen informatie 
(specifiek en fijnmazig). 
 

 

Figuur 4.2 Keten van informatie en modellen: STOOP Methodiek 2e orde kaart 
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4.3.2 Voorbewerking (niet geautomatiseerd) 
Vergelijkbaar met de methodiek voor de 1e orde kaart worden deze data ingrediënten 
(voor)bewerkt. In de 1e orde methodiek is deze voorbewerking generiek en 
onderdeel van de geautomatiseerde berekening (zie hoofdstuk 15). In de 2e orde 
methodiek betreft dit echter een specifieke, niet geautomatiseerde voorbewerking, 
op basis resultaten van speciaal uit te voeren metingen. Een voorbeeld van een 
benodigde specifieke voorbewerking, is het berekenen van de grondvervorming: 

- Daar waar de berekening van 2D grondzettingen (verticaal) in de 1e orde 
kaart methodiek geautomatiseerd worden berekend, is de berekening van 
3D grondvervormingen (horizontaal en verticaal) in de 2e orde kaart 
methodiek complexer.  

- In de 2e orde methodiek wordt de berekende grondvervorming geüpdatet 
aan de hand van ter plaatse gemeten grondvervormingen.  
Gezien de complexiteit van een 3D berekening, in combinatie met de 
complexiteit die het automatiseren van het geotechnische inzicht voor het 
updaten van de berekening met zich mee brengt, is ervoor gekozen de 
berekening en het updaten van de 3D grondvervormingen geen onderdeel 
uit te laten maken van de geautomatiseerde berekening.  
 

4.3.3 Expertise modellen 
De resultaten van deze specifieke, niet geautomatiseerde voorbewerking zijn 
beschreven aan de hand van verdelingsfuncties en worden verzameld in de cilinder 
‘updated local data’ (Figuur 4.2). Vanaf dit punt in de methodiek wordt wel weer 
gebruik gemaakt van de reeds vanuit de 1e orde kaart beschikbare 
geautomatiseerde rekenmethode. De resultaten worden doorgegeven aan de 
probabilistische kern van de methodiek (Prob2B), die trekkingen uit de verschillende 
verdelingsfuncties van de data ingrediënten neemt. Net als in de 1e orde methodiek 
vormt een set van trekkingen een scenario. Een scenario wordt in zijn geheel  
doorgegeven aan de twee resterende modellen die onderdeel uitmaken van de 2e 
orde methodiek: 
 

1. een model voor grond-leiding interactie (D-GeoPipeline) 
2. een eindige elementen model (Wtube) dat het gedrag van de leiding 

beschrijft op basis van input uit bovenstaande model en de bijgestelde 3D 
grondvervormingen. 

 
Net als in de 1e orde kaart Methodiek, wordt het resultaat van de berekeningen van 
deze modellen teruggestuurd naar de probabilistische kern van de methodiek, waar 
de resultaten van alle berekende scenario’s worden gecombineerd tot een nieuwe 
verdelingsfunctie die de kans op falen van de leiding beschrijft. 
 

4.3.4 FieldLab 
Het feit dat een deel van de berekening in de 2e orde methodiek zo specifiek is en 
een dusdanig mate van geotechnisch inzicht vereist dat ervoor gekozen is dit deel 
van de berekening geen onderdeel uit te laten maken van de geautomatiseerde 
berekening: voor elke bouwput situatie is een unieke versie van de 2e orde kaart 
methodiek benodigd. 
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Om de 2e orde kaart methodiek toch te kunnen uitwerken en de functionaliteit ervan 
aan te kunnen tonen, is in overleg met de co-financiers van het project, gekozen de 
in het Fieldlab uit te voeren experimenten te gebruiken als voorbeeld cases voor de 
2e orde kaart Methodiek. Het Fieldlab is een ten behoeve van het STOOP project 
opgezette volle schaal laboratorium, waar drie experimenten worden uitgevoerd: 
ophoging, ontgraving en het plaatsen van een damwand in combinatie met 
ontgraving.  
 
Door het uitvoeren van metingen, kan bovendien de validatie van de 2e orde kaart 
worden uitgevoerd aan de hand van het Fieldlab. De ten behoeve van validatie uit te 
voeren metingen betreffen: 

- grondvervorming met behulp van SAAF’s 
- rekmeting aan de leidingen met behulp van fibers 
- meting van de verticale verplaatsing van de leidingen met behulp van 

zakbakens 

Door omstandigheden hebben de metingen in het Fieldlab niet plaatsgevonden. Een 
en ander wordt nader toegelicht in de memo betreffende het Fieldlab:  
“Verslaglegging van de realisatie van het Fieldlab”. 
 

4.3.5 Status 
Ten behoeve van de specifieke benodigde voorbewerking van de data en het 
updaten van de berekende grondvervorming wordt gebruik gemaakt van bestaande 
modellen en bestaande geotechnische kennis en inzichten, aanwezig bij de 
teamleden van het STOOP project. Gegeven deze aanwezige berekeningen, 
modellen en kennis, wordt gesteld dat de 2e orde kaart methodiek voor 80% gereed 
is, ondanks dat geen specifieke invulling is gegeven aan de methodiek op basis van 
de experimenten in het Fieldlab. Aandachtspunt in deze stelling is de aanname dat 
voor het berekenen van de 3D grondvervormingen gebruik gemaakt wordt van het 
software pakket Plaxis waarvoor een licentie benodigd is. 
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5 Pilotgebieden 

5.1 Selectie gebieden 

Voor het STOOP project zijn drie pilotgebieden geselecteerd: de gemeentes 
Krimpenerwaard, Diemen en Woerden. Selectie van deze gebieden vond plaats op 
basis van de volgende criteria: 
  

- aanwezigheid van heterogene en zettingsgevoelige ondergrond 
- aanwezigheid van hoge-resolutie satelliet-radar data (TerraSAR-X) 
- variatie in mate van bewoning/landgebruik (landelijk, stedelijk,  en een mix 

hiertussen) 
- beschikbaarheid van gekozen model voor ondergrondmodellering 

 
Het gekozen model voor ondergrondmodellering (GeoTOP, zie hoofdstuk 6) is 
opgedeeld in verschillende modelgebieden, die op hun beurt zijn ingedeeld in 
blokken waarbinnen gemodelleerd wordt. De locatie van de pilotgebieden in STOOP 
is gelegen binnen de modelgebieden Noord-Holland, Zuid-Holland en het 
Rivierengebied (Figuur 6.18). Diemen en Woerden zijn gelegen op een overgang 
tussen twee modelgebieden.  
 
De verschillende onderdelen (gebieden) van het GeoTOP model zijn ingeladen en 
samengevoegd in het geostatistische softwarepakket Isatis. Delen van de 
modellering zijn hierbij opnieuw uitgevoerd om alle 100 realisaties beschikbaar te 
maken. Op basis van reeds beschikbare en opnieuw geproduceerde modelresultaten 
is de ondergrondopbouw van de pilotgebieden samengesteld. Het resultaat hiervan 
zijn 3D-modellen van (een coördinaten-rechthoek rondom) de pilotgebieden. Deze 
zijn gereed gekomen voor pilotgebieden Krimpenerwaard en Diemen.  
 

5.2 Krimpenerwaard (incl. Stolwijk) 

Pilotgebied Krimpenerwaard is een landelijk gebied, gelegen in het rivierengebied. 
Het beslaat ongeveer 160 km2 en bevat verschillende dorpen. De basis van de 
Holocene bodemdalingsgevoelige afzettingen ligt hier op 11 tot 13 meter – NAP. 
Deze afzettingen bestaan uit een complex van zandige fluviatiele afzettingen met (op 
verschillende diepten) begraven riviergeulen en bijbehorende kleiige komgebieden, 
afgedekt door een metersdik veenpakket. Een fence diagram van het gebied rondom 
Stolwijk, één van de dorpen binnen het pilotgebied, is weergegeven in Figuur 7.2.  
 

5.3 Diemen 

Het tweede geselecteerde gebied is pilotgebied Diemen. Dit stedelijk gebied direct 
ten zuidoosten van Amsterdam heeft een oppervlakte van 13 km2 (coördinaten-
rechthoek: 75 km2). De basis van het slappe Holocene pakket ligt hier op ongeveer 
10 meter – NAP. Boven op een dunne, sterk gecompacteerde veenlaag is een enkele 
meters dik pakket getijde-afzettingen aanwezig, afgedekt door enkele meters veen. 
Daarboven ligt een pakket van jongere getijde-afzettingen. Omdat dit verstedelijkt 
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gebied betreft, is hier een wijdverbreide antropogene laag gemodelleerd in GeoTOP 
(Figuur 6.1).  
 

  

Figuur 5.1.  Geologische dwarsdoorsnede door Diemen, met op de Pleistocene afzettingen 
(groengeel, geel) een dunne gecompacteerde veenlaag (donkerbruin), getijde-
afzettingen (donker- en lichtgroen) en een dikke veenlaag (lichtbruin) met daarin enkele 
geulafzettingen (bruingroen). 

5.4 Woerden 

Het derde pilotgebied dat is geselecteerd is de gemeente Woerden. Dit gebied bevat 
zowel landelijk als stedelijk gebied. Omdat hier binnen STOOP geen berekeningen 
voor zijn uitgevoerd wordt hier niet verder op ingegaan. 
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6 Data ingrediënt A – Ondergrond  

6.1 Ondergrondmodellering 

Bodemdaling kan zorgen voor spanning in leidingen, mogelijk met het falen van een 
leiding tot gevolg. Bodemdaling door zetting (zie Bijlage 19.1 voor een verklarende 
begrippenlijst) kan optreden als er krachten worden uitgeoefend op de ondergrond. 
Deze krachten kunnen worden veroorzaakt door natuurlijke processen, zoals 
depositie van rivierzand op een veen- of kleilaag, of door menselijk handelen, 
bijvoorbeeld het aanbrengen van zand bij het bouwrijp maken van een gebied. De 
mate van zetting bij een bepaalde kracht is afhankelijk van de specifieke 
eigenschappen en opbouw van de ondergrond. Differentiële zetting, een verschil in 
de zetting over een bepaalde afstand, zal leiden tot concentratie van spanning in het 
gedeelte van een leiding dat dit zettingsverschil overbrugt, mogelijk met het falen van 
de leiding tot gevolg. 
 
Differentiële zetting kan optreden door zowel de ruimtelijke variatie van de belasting 
als door heterogeniteit van de ondergrond. Voor de berekening van differentiële 
zetting op een locatie is daarom kennis nodig van de heterogeniteit van de 
ondergrond. Er zijn twee ondergrondmodellen of -schematisaties overwogen om 
deze variatie te kunnen opnemen in de zettingsberekeningen. Deze opties worden 
gepresenteerd in paragrafen 6.1.2 en 6.1.3. 
 
In hoofdstuk 6 worden de pilotgebieden geïntroduceerd. Voor één deelgebied worden 
zettingsberekeningen uitgevoerd aan de hand van beide ondergrond-modellen. De 
resultaten hiervan worden vergeleken en toegelicht in hoofdstuk 6.2.  
 
In dit project is aan bestaande ondergrondmodellen informatie toegevoegd over de 
zettingsgevoeligheid van de sedimenten (H6), de afstand waarover voorspelde 
variaties in de ondergrond optreden (H7), en het detail waarin de maaiveld wordt 
meegenomen (H9). Ook de grondwaterstand is van invloed op het gedrag van de 
ondergrond, dit wordt toegelicht in hoofdstuk 10. 
 

6.1.1 Ondiepe ondergrond in Nederland 
De ondiepe ondergrond van een groot gedeelte van Nederland bestaat uit zachte 
(ongeconsolideerde) sedimenten die gevoelig zijn voor bodemdaling. Nederland is 
opgebouwd uit riviersedimenten van de Rijn-Maas delta, die in kustnabije gebieden 
worden afgewisseld met estuariene en getijde-afzettingen. Oude sedimenten zijn 
relatief zandig en geconsolideerd. Afzettingen uit het Holoceen, het jonge tijdperk dat 
de laatste 11.700 jaar beslaat, zijn minder geconsolideerd en bevatten bovendien 
relatief veel klei en veen. Deze afzettingen zijn het meest zettingsgevoelig.  
 
Het Holocene deel van de Nederlandse delta bestaat uit een sedimentwig van enkele 
meters dikte nabij de Duitse grens tot meer dan 15 meter sediment aan de westkust 
(Figuur 6.1). Deze sedimentwig is zowel lateraal als verticaal zeer heterogeen, 
waardoor verschillen in de hoeveelheid bodemdaling en zetting over korte afstand 
kunnen voorkomen. 
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Figuur 6.1. Schematische doorsnede van de Holocene delta van Nederland van West naar Oost. 
Oudere (Pleistocene) afzettingen zijn weergegeven in grijs - deze leveren nauwelijks 
een bijdrage aan bodemdaling als gevolg van zetting. Aangepast naar Verbraeck 
(1994). 

 

6.1.2 GeoTOP 
TNO – Geologische Dienst Nederland ontwikkelt en onderhoudt verschillende  
geologische modellen. Voor de ondiepe ondergrond (tot 50 meter -NAP) is het 
GeoTOP model beschikbaar (Stafleu et al., 2011). In GeoTOP wordt de ondergrond 
opgedeeld in voxels (blokken van 100 x 100 x 0,5 meter). Aan elke voxel worden 
eigenschappen toegekend voor de stratigrafische eenheid (gerelateerd aan het 
afzettingsmilieu, zoals rivier- of glaciale afzettingen, en de tijd van depositie) en de 
lithologische eigenschappen (onderscheid tussen bijvoorbeeld zand, klei en veen). 
 
Het GeoTOP ondergrondmodel combineert informatie uit boringen, opgeslagen in de 
nationale database ‘Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond’ (DINO; 
www.dinoloket.nl), geologische kaarten en kennis van de ondergrond. Op basis van 
deze informatie wordt door middel van geostatistische interpolatie de top en basis 
van elke stratigrafische eenheid berekend. Iedere stratigrafische eenheid vormt een 
laag in het model. Binnen een stratigrafische eenheid kan daarna voor elke voxel 
worden bepaald welke lithologie hier kan voorkomen (Figuur 6.2). Door het gebruik 
van Sequential Indicator Simulation (SIS; Goovaerts, 1997), een op kriging 
gebaseerde stochastische interpolatietechniek, worden 100 mogelijke lithologische 
configuraties berekend (‘realisaties’). De variatie die optreedt tussen de verschillende 
realisaties wordt beïnvloed door zowel geologische complexiteit als datadichtheid. 
De onzekerheid over de lithologie op een bepaalde locatie kan daardoor worden 
afgeleid uit de variatie tussen de realisaties. Uit de 100 realisaties wordt ook een 
meest waarschijnlijke opbouw van de ondergrond afgeleid. Dit noemen we de ‘meest 
waarschijnlijke lithoklasse’.  
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Figuur 6.2. Van boringen naar voxelmodel GeoTOP in drie stappen: het interpreteren van de 
boringen (links), het modelleren van grensvlakken (midden) en het modelleren van 
lithoklassen voor iedere 100 x 100 x 0,5 meter voxel (rechts), uit Stafleu et al. 2011. 

 
Het model GeoTOP is in ontwikkeling. Het reeds gemodelleerde gebied (Figuur 6.3) 
omvat het gedeelte dat het meest gevoelig is voor bodemdaling, namelijk de jonge, 
ongeconsolideerde afzettingen uit de Holocene delta exclusief het IJsseldal en de 
Flevopolders.  
 

 

Figuur 6.3 GeoTOP v1.3 omvat alle kustprovincies en het rivierengebied (www.dinoloket.nl) 

6.1.3 Polygonen 
Het polygonenmodel is gemaakt op basis van beschikbare ondergrondgegevens 
(sonderingen, boringen, GeoTOP), geologische kaarten en geologische kennis. Er 
zijn eerst op basis van deze gegevens gebieden (polygonen) gedefinieerd die intern 
een vergelijkbare geologische variatie bevatten. Vervolgens wordt voor elk van de 
polygonen een set scenario’s gemaakt die deze variatie samenvatten. Elk scenario 
bestaat hierbij uit een stapeling van ondergrondeenheden en elk scenario krijgt een 
kans van aantreffen. Het maken van de stapeling en het toekennen van kansen 
gebeurt na een visuele, menselijke analyse van de ondergrondgegevens. Het 
resultaat wordt een stochastische ondergrondschematisatie genoemd. De gebruikte 
werkwijze is een variant op de aanpak die gebruikt wordt bij het beoordelen van de 
primaire waterkeringen. Het belangrijkste verschil is dat bij waterkeringen geen 
polygonen, maar polylijnen gedefinieerd worden. Voor achtergronden bij deze wijze 
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van stochastisch schematiseren wordt verwezen naar Hijma en Lam (2015) en Hijma 
et al. (2015). 
 
Om een keuze te kunnen maken welke ondergrondschematisatie, polygonenmodel 
of GeoTOP, het meest bruikbaar en werkbaar is bij het STOOP-project is voor het 
eerste gebied, de Krimpenerwaard, zowel met polygonen als met GeoTOP gewerkt. 
De uiteindelijke vergelijking tussen de resultaten met het polygonenmodel en 
GeoTOP is uitgevoerd voor een kleiner deel van de Krimpenerwaard (zie 6.2.3), maar 
er is voor de gehele Krimpenerwaard een polygonenmodel vervaardigd (Figuur 6.4). 
 

 

Figuur 6.4 Gedefinieerde polygonen in de Krimpenerwaard 

De polygonen zijn grotendeels afgeleid van de gekarteerde (voormalige) 
beddinggordels (‘zandbanen’, ‘riviergeulen’) door de Universiteit Utrecht (Cohen en 
Stouthamer, 2012). De onzekerheid rondom de gekarteerde grenzen ligt rond de 100 
m. Hierbij is bij het huidige project onderscheid gemaakt tussen momenteel actieve 
rivieren (‘Jonge Geulen’) en fossiele rivieren (‘Oude geulen’). Ter plaatse van deze 
beddinggordels bestaat de opbouw van de ondergrond voor een belangrijk deel uit 
zand en is daarmee minder zettingsgevoelig. De ‘oude geulen’ zijn veelal bedekt met 
een dikker slappe laag dan de ‘jonge geulen’. Tussen de beddinggordels in liggen 
komgebieden, dit zijn gebieden die alleen tijdens overstromingen onder water liepen 
en waar veel klei en veen in de ondergrond voorkomt. Deze gebieden zijn dus relatief 
zettingsgevoelig. Tussen de beddinggordels en de komgebieden zijn buffers 
gedefinieerd waar zowel de kom- als de zandige beddingafzettingen kunnen 
voorkomen. In Cohen en Stouthamer (2012) wordt ook een zandige meerafzetting 
beschreven in de Krimpenerwaard die als apart polygoon is opgenomen, soms 
liggend in de genoemde bufferzone. Ook de ligging van crevasse-afzettingen, 
zandige afzettingen die behoren bij overstromingsgeultjes, is afgeleid uit Cohen en 
Stouthamer (2012). Een laatste type polygoon zijn  ‘donken’, dit zijn begraven 
windduinen die bedekt zijn door klei- en veenlagen, maar ten opzichte van de 
komgebieden relatief veel zand bevatten en dus minder zettingsgevoelig zijn. De 
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ligging van de donken is overgenomen uit Cohen et al. (2017). Voor elk polygoon zijn 
in een vervolgstap scenario’s opgesteld middels het bekijken van boringen, 
sonderingen en GeoTOP in het Deltares-programma iMOD (Figuur 6.5).  
 

 

Figuur 6.5  Binnen iMOD kunnen boor- en sondeergegevens interactief, flexibel en in detail 
bekeken worden. Het bovenste plaatje laat geprojecteerde boringen zien langs een lijn 
met op de achtergrond de meest waarschijnlijke lithologie volgens GeoTOP. Het 
inzetkader toont detailinformatie voor een boring. Het onderste plaatje laat 
geprojecteerde boringen en sonderingen zien en het inzetkader detailinformatie voor 
een sondering. Figuur uit Hijma en Lam (2015). 

 
In een vervolgstap worden de ondergrondgegevens samengevat in de stochastische 
ondergrondscenario’s (Figuur 6.6). Elk scenario bestaat uit een stapeling van 
ondergrondeenheden, waarbij elke laag een bepaald type afzetting beschrijft. In 
totaal zijn voor de Krimpenerwaard 13 ondergrondeenheden onderscheiden (Tabel 
6.1). 
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Figuur 6.6  Voorbeeld van een fictief polygoon waarbinnen vier eenheden zijn onderscheiden  
(A-D) in de boor- en sondeerlocaties. De eenheden komen verspreid over het gebied 
voor. Op basis van de verticale positie van de eenheden zijn vier verschillende 
scenario’s opgesteld (I-IV, rechts). Voor elke eenheid wordt de modale, de maximale en 
de minimale diepteligging van de top van de eenheden gegeven, in de figuur voor 
Eenheid B. Naar Hijma en Lam (2015). 

De scenario’s en de polygonen zijn beschikbaar binnen het Deltares-programma D-
Soil Model. In dit programma kunnen aan de verschillende lagen ook eigenschappen 
toegekend worden.  
 

Tabel 6.1  Overzicht van de gebruikte ondergrondeenheden in het polygonenmodel. Voor verdere 
achtergronden wordt verwezen naar Hijma en Lam (2015). 

 
 
 
Zoals aangegeven is voor de vergelijking van een werkwijze met polygonen en 
GeoTOP een gedeelte van de Krimpenerwaard gebruikt, namelijk een gebied 
rondom het dorp Stolwijk (Figuur 6.7). Hierbij zijn versimpelingen aangebracht in het 
aantal polygonen, om het rekenproces eenvoudig te houden.  

Eenheid Omschrijving Kenmerken (geldend voor het vrije veld, op enige meters Lithostratigrafische formatie
H_Rg_zm Matig fijn tot zeer grof 

rivierbeddingszand
Zand, middel, soms met grindinsluitingen en regelmatig fijne zandlagen, los 
tot matig dicht, qc ~10-20 MPa met uitschieters naar 30 MPa, fs < 1%.  Is 
opgebouwd uit sublagen met grote verschillen in sondeerwaarden en 
korrelgrootte: Fluctuaties van > 5 MPa over 1-2 m hoogte en over afstanden 
van 5-20 m. 

Echteld

H_Rr_o&z Rivierrestgeulopvulling Afwisselende lagen van voornamelijk organische klei, regelmatig veen, 
vooral aan de bovenkant van de laag, en soms zandlagen van 0.2-1 m dik

Echteld

H_Ro_z&k Oever-, crevasse- en 
dijkdoorbraakafzettingen

Klei- en zandlagen van meest 0.1-0.2 m dik, zeer lokaal dikkere zandlagen 
van 1-3 m dik en over 5-50 m lengte. qc 2-5 MPa, zeer variabel met de 
diepte, fs 1-4%

Echteld

H_Rk_k Hogere komafzettingen Klei met silt, met soms geisoleerde zand en veenlaagjes van 0.1-0.3 m dik, 
fs 2-4%, qc <1 MPa

Echteld

H_Rk_k&v Lagere komafzettingen met 
afwisseling van klei- en 
veenlagen

Afwisseling van veenlagen en kleilagen van 5-30 m lengte van decimeters 
dikte. fs 3-7%, qc < 1.2 MPa

Echteld

H_Rk_ko Lagere komafzettingen met 
organische klei

Organische klei, met plantenresten, bevat soms veenlagen van enige 
decimeters dikte, fs 3-7%, qc < 1.2 MPa

Echteld

H_Rk_vk Lagere komafzetting van 
kleiig veen

Kleiig veen, fs 4-8% met variaties van 4% over 0.5-1 m diepte qc<1 MPa Echteld

H_Vhv_v Veen Veen, slap, fs variabel, meest > 5 % , qc < 1MPa Nieuwkoop, Hollandveen

H_Vbv_v Gecompacteerd veen Veen, in dunne laag (0.15 - 1 m), onderste 0.3 m zeer compact en vaak met 
wat klei, matig stevig, slecht doorlatend. Fs vaak >7%

Nieuwkoop, Basisveen

H_Aa_ht Aangebracht materiaal Zand en klei, sterk wisselende samenstelling, aangebrachte grond Geen

P_Rg_zm Matig fijn tot zeer grof 
rivierbeddingszand

Zand, matig fijn tot grof, soms met grindinsluitingen en regelmatig fijne 
zandlagen, los tot matig dicht, qc ~10-30 MPa met uitschieters naar 45 MPa.  
Is opgebouwd uit sublagen met grote verschillen in sondeerwaarden en 

Kreftenheye

P_Rk_k&s Kleiige en siltige komafzetting Klei, vaak zandig, met zandinsluitingen tot 1.5 m. fs 2-4%, qc 1-4 MPa. Zeer 
stevig en ondoorlatend

Kreftenheye, Laag van Wijchen

P_Wrd_zm Matig fijn tot matig 
grofzandige windafzetting 
(rivierduin/donk)

Zand, matig fijn tot matig grof, fs < 1%, qc 8-20 MPa. Vaak gelegen op 
P_Rk_K&s

Boxtel, Laagpakket van Delwijnen
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Figuur 6.7. Gedefinieerde polygonen in het Stolwijk testgebied 

 
 

6.2 Zetting op basis van ondergrondmodellering 

Voor STOOP zijn twee verschillende modellen overwogen als representatie van de 
ondergrond: een polygonenmodel en GeoTOP. Beiden zijn gebaseerd op bestaand 
kaartmateriaal en boringen. In het verleden is er veel ervaring opgedaan met het 
gebruik van vergelijkbare polygonenmodellen voor geotechnische berekeningen. 
Naarmate GeoTOP voor delen van Nederland beschikbaar komt, wordt ook dit model 
steeds vaker toegepast voor grootschalige berekeningen. Voor STOOP is specifiek 
van belang hoeveel compactie van de ondergrond er optreedt bij het aanbrengen van 
een bepaalde bovenbelasting. Deze berekening is in een testgebied met beide 
modellen uitgevoerd om de geschiktheid van beide modellen voor deze 
berekeningen in te kunnen schatten. 
 
Voor het pilotgebied rond Stolwijk (5 x 5 km, zie Figuur 6.8) zijn zettingsberekeningen 
uitgevoerd met D-Settlement software. Er is een fictieve uniforme bovenbelasting van 
18 kN/m2 aangenomen (overeenkomend met 1 meter zand) over het hele gebied. De 
eindzetting na 30 jaar is als maat genomen om de zetting op basis van de 
verschillende modellen met elkaar te vergelijken. De parameters voor de 
verschillende lagen zijn afgeleid van de NEN-tabel en enkele in het verleden 
uitgevoerde proeven op sedimentmonsters uit de Krimpenerwaard. Deze stap wordt 
verder toegelicht in hoofdstuk 6.3. 
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Figuur 6.8. Testgebied rond Stolwijk in de Krimpenerwaard. 

 

6.2.1 Zetting zoals berekend met het polygonenmodel 
In het polygonenmodel zijn acht gebiedstypen gedefinieerd die de geologische 
variatie beschrijven voor het testgebied (zie Figuur 6.7). Voor elk polygoontype zijn 
op basis van de boringen daarbinnen meerdere ondergrondprofielen gedefinieerd die 
in dit gebied typerend zijn voor de Holocene opbouw van de ondergrond.  
 
Het gebiedstype ‘oude geulen’ in het polygonenmodel bevat de al dan niet 
begraven stroomgordels - (voormalige) riviergeulen, schematisch weergegeven in 
Figuur 7.1. De buffer rondom de geulpolygonen bevat mogelijk nog de rand van de 
geul en de oeverwallen aan weerszijden van de geul. In de komgebieden zijn geen 
(begraven) stroomgordels gekarteerd – hier bestaat de ondergrond voornamelijk uit 
veen en klei. Lokaal kunnen ook crevasses (oeverwal- of dijkdoorbraakafzettingen) 
aanwezig zijn. Donken zijn begraven zandduinen die lokaal aanwezig kunnen zijn in 
de ondergrond. In Stolwijk zijn ook meer-afzettingen gekarteerd.  
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Figuur 6.9. Polygonen in het Stolwijk testgebied 

Elk polygoon bevat een aantal mogelijke profielen (opbouw van de ondergrond in 
lagen) die een schematische weergave geven van de ondergrond in dat gebied. 
Figuur 6.10 geeft de D-Settlement invoer weer van een willekeurig profiel uit het 
polygonenmodel. De lagen hebben een variabele dikte van een halve tot enkele 
meters.  
 

 

Figuur 6.10.D-Settlement invoer van een profiel uit het polygonenmodel (kleuren zijn willekeurig). 
Uitleg legenda in Tabel 6.1. 

Voor de polygonenmethode is de zetting van elk gedefinieerd ondergrondprofiel 
eenmaal doorgerekend, zonder daarbij de kans op dat ondergrondprofiel of het 
oppervlak van het betreffende polygoon mee te wegen. Het resultaat van de 
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zettingsberekeningen is gevisualiseerd als de gemiddelde zetting van alle in een 
polygoon voorkomende ondergrondprofielen (Figuur 6.11a). De relatief zandige 
ondergrond in de polygonen van oude geulsystemen laten over het algemeen, 
volgens verwachting, een kleine zetting zien. Opvallend is de hoge zetting bij de oude 
geulen in het zuidwesten van het gebied. Komgebieden geven over het algemeen 
een vrij hoge zetting, met name in het zuiden van het proefgebied.  
 
Behalve de absolute grootte van zetting is in STOOP de differentiële zetting, 
voortkomend uit lithologische overgangen, van belang. Het verschil in zetting tussen 
de maximale en minimale zetting van de ondergrondprofielen binnen een enkel 
polygoon geeft weer waar er grote variatie is tussen de ondergrondprofielen (Figuur 
6.11b) en dus een potentieel voor differentiële zetting. Over het algemeen is dit 
verschil bij de buffer-polygonen en de geul-polygonen vergelijkbaar, de kom-
polygonen hebben een lager verschil in zetting tussen de profielen. 
 
 

Gemiddelde zetting Range zetting (max – min) 

Figuur 6.11. gemiddelde zetting en verschil tussen maximale en minimale zetting op basis van 
polygonenmodel. 

6.2.2 Zetting zoals berekend met GeoTOP 
Op eenzelfde manier als voor het polygonenmodel is zetting is berekend aan de hand 
van GeoTOP. De visualisatie in D-Settlement van de laagopbouw op een willekeurige 
locatie is weergegeven in Figuur 6.12, gekleurd naar lithologie. De opbouw van de 
ondergrond is hier gebaseerd op die van één realisatie van een GeoTOP voxel stack. 
De volledige invoer gaat net als het GeoTOP ondergrondmodel tot -50 m NAP. Het 
voor zetting relevante gedeelte, de slappe Holocene lagen, in dit geval tot -12 m NAP. 
Opeenvolgende voxels met eenzelfde stratigrafie en lithologie zijn samen genomen, 
hierdoor variëren laagdiktes tussen een halve meter en enkele meters. 
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Figuur 6.12. D-Settlement invoer van een willekeurige GeoTOP voxel stack tot 50 m – NAP, en het 
Holocene deel (X=111050, Y=440750, realisatie r1) 

Voor elke locatie (gridcel) zijn 101 zettingsberekeningen uitgevoerd (de 100 
realisaties en de meest waarschijnlijke lithoklasse). In de ruimtelijke visualisatie van 
de zetting na 30 jaar zijn voor enkele willekeurige realisaties (Figuur 6.13) grofweg 
steeds dezelfde patronen te herkennen. De aanwezige verschillen worden 
veroorzaakt door de plaatselijke onzekerheid in voor zetting belangrijke lithologieёn. 
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MWL Realisatie 1 

  
Realisatie 46 Realisatie 89 
  

Figuur 6.13. Zetting voor de meest waarschijnlijke lithoklasse (MWL), en voor drie willekeurige 
gekozen realisaties (1, 46 en 89). 

Differentiële zetting kan vanuit GeoTOP bepaald worden door het verschil in zetting 
te berekenen van twee naast elkaar gelegen voxel stacks . Binnen een enkele 
realisatie kan zo voor elke locatie de differentiële zetting worden bepaald. Voor de 
zettingen zoals weergegeven in Figuur 6.13, zijn de differentiële zettingen gegeven 
in Figuur 6.14. Hoewel hoge en lage differentiële zettingen steeds in ongeveer 
dezelfde orde grootte voorkomen, is er tussen de verschillende realisaties verschil in 
de precieze locatie.  
 



 STOOP 3  41 
 

 

MWL Realisatie 1 

  
Realisatie 46 Realisatie 89 
  

Figuur 6.14. Differentiële zetting voor de meest waarschijnlijke lithoklasse (MWL), en voor drie 
willekeurige gekozen realisaties (1, 46 en 89). 

Om de locaties aan te wijzen waar volgens het GeoTOP model kans is op hoge 
differentiële zetting, moeten alle 100 realisaties worden geëvalueerd. De P90 van de 
100 differentiële zettingen is gegeven in Figuur 6.15. Voor elke locatie geeft dit de 
een hoge schatting van de te verwachten differentiële zetting weer. De grootste 
differentiële zettingen worden aangetroffen tussen locaties waar zandig opgevulde 
geulen overgaan in kleiige en venige komafzettingen. 
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Figuur 6.15. Differentiële zetting, uitgedrukt als de P90 van de 100 differentiële zettingen zoals 
berekend voor de 100 realisaties. 

6.2.3 Vergelijking 
De gemiddelde zetting over alle 100 GeoTOP realisaties is gegeven in Figuur 6.16, 
waarin ook de polygonen uit het polygonenmodel staan afgebeeld. Ter plaatse van 
de ‘oude geulen’ uit het polygonenmodel vertonen ook de resultaten op basis van 
GeoTOP een lage zetting, vooral in het midden en noorden van het proefgebied. De 
‘oude geulen’ in het zuidwesten van het gebied vertonen een relatief hoge zetting, 
overeenkomend met hoge zettingen in dit gebied voor GeoTOP. Een opvallend 
verschil is te zien in het meer-polygoon in het noorden van het gebied: dat geeft een 
lage zetting met het polygonenmodel, maar juist meestal een hoge zetting met 
GeoTOP. Ter plaatse van de komgebieden vertonen beide methoden een 
middelhoge tot hoge zetting.  
 
Een relatief hoge differentiële zetting is bij de polygonen te zien bij de oude geul-
polygonen en de buffers (Figuur 6.11b). Hier is een gelijkenis te herkennen met de 
differentiële zetting zoals berekend met GeoTOP (Figuur 6.15). In het meer-
polygoon, waar de gemiddelde zetting een grote afwijking geeft tussen het 
polygonenmodel en GeoTOP, wordt met beide modellen eenzelfde lage differentiële 
zetting voorspeld. 
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Figuur 6.16. Gemiddelde zetting van 100 GeoTOP realisaties i.c.m. de polygonen 

De zetting zoals berekend voor elk afzonderlijk profiel in het polygonenmodel, en elke 
afzonderlijke GeoTOP voxel stack (van de meest waarschijnlijke lithoklasse), is 
weergegeven in Figuur 6.17. De verdeling van de zettingen zoals berekend met beide 
modellen vertoont grote overeenkomst. De gemiddelde, minimale en maximale 
zetting komen zeer goed overeen.  
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Figuur 6.17. Zettingen zoals berekend met het polygonenmodel en met de meest waarschijnlijke 
lithoklasse uit het GeoTOP model. 

 
 

6.2.4 Conclusie 
Het polygonenmodel en GeoTOP maken gebruik van verschillende methodes om de 
ondergrond te schematiseren, maar zijn gebaseerd op een vergelijkbare set 
boringen. 
 
De zetting berekend op basis van Polygonen en GeoTOP vertoont overeenkomsten: 

 De input in D-Settlement werkt met vergelijkbare laagdiktes  
(halve tot enkele meters per laag) 

 De grootte van de berekende zettingen is vergelijkbaar.  
 De locatie van zettingsgevoelige gebieden komt in grote lijnen overeen. 
 De locaties van grotere differentiële zetting zijn vergelijkbaar 

 
Er zijn ook belangrijke verschillen: 

 Met GeoTOP is het mogelijk om de interne variatie in zetting te lokaliseren 
binnen een polygoon, waar het polygonenmodel een maximale resolutie 
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heeft ter grootte van de polygonen. Hierdoor wordt de ruimtelijke variatie in 
zetting beter zichtbaar. 

 Er zijn polygonen die een andere zetting laten zien dan hetzelfde gebied in 
GeoTOP (zoals het meer-polygoon). 

 
In STOOP is er voor gekozen om de ondergrondschematisatie van GeoTOP te 
gebruiken omdat: 

 De rekenmethodiek in STOOP is sterk geënt op probabilistische 
rekentechnieken. Omdat GeoTOP 100 realisaties bevat, is het zeer goed 
bruikbaar voor de stochastische benadering die binnen STOOP gehanteerd 
wordt en bij de automatisering van de aanpak. 

 De zettingsberekeningen uitgevoerd met GeoTOP lijken minstens even goed 
als de berekeningen uitgevoerd met de polygonen methode. 

 GeoTOP is beschikbaar voor een groot gedeelte van Nederland, het 
polygonenmodel zou eerst landelijk uitgerold moeten worden. 

 
 

 

Figuur 6.18. Locatie van de drie pilotgebieden ten opzichte van de GeoTOP gebiedsgrenzen, van 
noord naar zuid: Diemen, Woerden en Krimpenerwaard (met daarin Stolwijk). 
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6.3 Geotechnische parameters 

6.3.1 Geotechnische parameters GeoTOP 
De voxels in GeoTOP bevatten geen geotechnische informatie, terwijl deze voor 
zettingsberekeningen wel nodig zijn. Voor het STOOP-project zijn de waarden van 
geotechnische parameters vastgesteld op basis van enkele beschikbare 
geotechnische proeven voor de Krimpenerwaard, maar vooral op basis van 
algemeen gangbare standaardwaarden voor de verschillende grondsoorten. De 
onzekerheid over de daadwerkelijke waarde van de geotechnische parameter is 
verdisconteerd in een variatiecoëfficiënt rondom de standaardwaarden. Deze 
onzekerheden zijn aanzienlijk en komen onder andere door onbekende 
voorbelastingen, onbekende eerdere grondwaterfluctuaties en onbekende exacte 
constitutie van de omschreven grondsoort. Met dit laatste wordt bedoeld dat in 
boorbeschrijvingen soms een grondsoort als ‘klei’ omschreven wordt, maar dat het 
voor de parameterwaarden, en dus de eigenschappen, veel uitmaakt of het zandige, 
siltige of humeuze klei is. Dit leidt tot aanzienlijke spreiding rondom parameters als 
doorlatendheid, cohesie, gewicht en samendrukbaarheid. Hieronder wordt nader 
ingegaan op de toekenning van waarden aan de geotechnische parameters. 
Aangezien deze waarden aanvankelijk zijn opgesteld voor ondergrondeenheden van 
het polygonenmodel, wordt eerst de gevolgde werkwijze voor het polygonenmodel 
omschreven, waarna de afgeleide toekenning aan de GeoTOP-voxels wordt 
behandeld. 
 

6.3.2 Polygonenmodel 
Het polygonenmodel bestaat uit verschillende polygonen die elk een set van 
ondergrondscenario’s omvatten. Elk scenario bestaat uit een stapeling van 
ondergrondeenheden, waarbij elke eenheid een bepaald type afzetting beschrijft. In 
totaal zijn voor de Krimpenerwaard 13 ondergrondeenheden onderscheiden (Tabel 
6.1). Aan elk van deze eenheden zijn waarden toegekend aan de voor dit project 
relevante geotechnische parameters (Tabel 6.2). 
 

Tabel 6.2 Ondergrondlagen met de relevante geotechnische parameters 

 
 
Hieronder volgt per geotechnische parameter een korte omschrijving en waarop de 
gebruikte waardes gebaseerd zijn. Tevens wordt de gebruikte variatiecoëfficiënt (CV) 
genoemd. 

 c’: effectieve cohesie (kPa), afgeleid uit de NEN 9997+C1:2012, tabel 2.b. 
CV = 20% 

 cu: ongedraineerde schuifsterkte (kPa), afgeleid uit de NEN. CV=20% 
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 ’: effectieve hoek van inwendige wrijving (graden), afgeleid uit de NEN. 
CV = 10% 

 droog: droog volumiek gewicht (kN/m3), afgeleid uit de NEN. CV = 5% 
 nat: verzadigd volumiek gewicht (kN/m3), afgeleid uit de NEN. CV = 5% 
 kh: horizontale doorlatendheid (m/s), afgeleid uit gebruikte waarden voor 

het programma KostenWaterkeringen (KOSWAT), waarvan de handleiding 
beschikbaar is via https://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/ 
KOSWAT_User_Manual.pdf. CV = 50% 

 d70: 70-percentiel korreldiameter (m), afgeleid uit gebruikte waarden voor 
het programma KostenWaterkeringen (KOSWAT), waarvan de handleiding 
beschikbaar is via https://content.oss.deltares.nl/delft3d/manuals/ 
KOSWAT_User_Manual.pdf. CV = 12% 

 POP: pre-overburden pressure (kPa), afgeleid uit de 
schematiseringshandleiding voor Macrostabiliteit (Ministerie I&M, 2016).  
CV = 30% 

 E100: elasticiteitsmodulus bij een effectieve verticale korrelspanning van 100 
kPa (MPa), afgeleid uit de NEN. CV = 10% 

 dwarscontractiecoëfficiënt (-), toegekend door Deltares. CV = 20%
 C’p: primaire samendrukkingscoëfficiënt voor spanningen boven de 

grensspanning (-), afgeleid uit de NEN en deels uit proeven gedaan voor 
een dijkversterking bij Krimpen a/d IJssel. CV = 25%

 C’s: secundaire samendrukkingscoëfficiënt voor spanningen boven de 
grensspanning, afgeleid uit de NEN en deels uit proeven gedaan voor een 
dijkversterking bij Krimpen a/d IJssel. CV = 25%

 a-b-cisotachen parameters, afgeleid uit Den Haan et al., (2004) en deels 
uit proeven gedaan voor een dijkversterking bij Krimpen a/d IJssel. CV = 
25%

 cv: verticale consolidatiecoëfficiënt (-), afgeleid uit proeven gedaan voor een 
dijkversterking bij Krimpen a/d IJssel. CV = 50%

6.3.3 GeoTOP 
De voxels in GeoTOP hebben een lithologische eigenschap (antropogeen, veen, klei, 
kleiig zand/zandige klei, schelpen, grind, grof zand, matig grof zand en fijn zand) en 
een stratigrafie toegekend gekregen. De stratigrafische naam bestaat bijvoorbeeld 
uit Echteld (rivierafzettingen) of Naaldwijk (getijdenafzettingen). Deze naamgeving is 
qua opzet vergelijkbaar met de naamgeving in het polygonenmodel en de 
ondergrondlagen uit het polygonenmodel zijn daarom direct te koppelen aan voxels 
met een soortgelijke lithologie en stratigrafie. Voor de uiteindelijke koppeling is geen 
onderscheid gemaakt in voxels met dezelfde lithologie, maar een andere stratigrafie. 
Zo zijn bijvoorbeeld alle ‘kleivoxels’ gekoppeld aan H_Rk_k en alle voxels met 
Holoceen zand aan H_Rg_zm. Voxels met grind als lithologie konden niet gelinkt 
worden aan een eenheid uit het polygonenmodel. Deze voxels hebben, afhankelijk 
van hun ouderdom en afgezien van de d70 (gezet op 500 m) en de doorlatendheid 
(gezet op 0.0003 m/s), dezelfde eigenschappen gekregen als hetzij P_Rg_zm of 
H_Rg_zm.  
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7 Data ingrediënt B - Geologische overgangslengte 

Binnen STOOP wordt gebruik gemaakt van het GeoTOP ondergrondmodel. GeoTOP 
bestaat uit (1) een lagenmodel met stratigrafische eenheden en (2) 100 realisaties 
van de lithologische opbouw van Nederland in 100 x 100 x 0.5 meter voxels. Omdat 
voxels discrete eenheden zijn, zijn de overgangen in het model hiertussen abrupt 
(verticaal; zie Figuur 7.2). Dit komt niet overeen met de werkelijkheid, waarin 
overgangen schuin verlopen en over een bepaalde afstand plaatsvinden. Deze 
afstand noemen we de overgangslengte. 
 
Een lithologische overgang kan in werkelijkheid zowel geleidelijk als scherp verlopen. 
Figuur 7.1 toont een dwarsdoorsnede van een stroomgordel, een structuur die wordt 
geassocieerd met zowel scherpe, steile als geleidelijke, flauwe overgangen in de  
ondergrond. In de Nederlandse delta zijn veel van deze structuren in de ondergrond 
bewaard gebleven. Overgangen tussen komkleien en komvenen op enige afstand 
van de rivier vinden lithologisch zeer geleidelijk en onder flauwe hoek plaats, over 
mogelijk tientallen meters, maar overgangen naar stroomgeulen die zich hierin 
insnijden door erosie kunnen scherp en steil zijn (stootoevers). Vanaf de oeverwal 
(randzone van de rivier) tot in het komgebied (verder van de rivier gelegen) is vaak 
een geleidelijke afname in korrelgrootte aanwezig, bijvoorbeeld van fijn zand via 
kleiig zand naar klei. Ook deze overgangen kennen slechts een flauwe helling.  

 

Figuur 7.1. Schematische dwarsdoorsnede van een rivier. Wanneer een riviertak verlaten wordt, kan 
een zandlichaam als de beddinggordel bedekt raken met sediment. Begraven 
beddinggordels maken in Nederland deel uit van de heterogeniteit van de ondergrond, 
waardoor de hoeveelheid bodemdaling over korte afstand kan variëren. Naar: Cohen et 
al., 2015. 

Lithologische veranderingen zijn opgenomen in GeoTOP. Een geleidelijke overgang 
kan bijvoorbeeld worden gerepresenteerd door een voxel met fijn zand, met 
aansluitend een voxel met kleiig zand gevolgd door een voxel met klei. De afstand 
waarover dit verloop tussen de voxels plaatsvindt is echter niet in het model 
opgenomen. Dit is wel belangrijk, want deze overgangslengte bepaalt over welke 
afstand een zettingsverschil zich manifesteert. Is deze afstand groot, dan levert dit 
voor een pijpleiding minder spanning op dan wanneer de overgang in lithologie (en 
dus in hoeveelheid zetting) zich over korte afstand voordoet. Bij het gebruik van 
GeoTOP zal deze overgangslengte daarom moeten worden gekwantificeerd.  
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Figuur 7.2.  Fence diagram van GeoTOP in Stolwijk met weergegeven de stratigrafische eenheden 
(boven) en meest waarschijnlijke lithoklasse (onder). Het substraat bestaat uit veen en 
klei, dat op enkele plekken wordt doorsneden door oude stroomruggen (wit omcirkeld). 
De dikte van het Holocene pakket (de lagen in de bovenste figuur exclusief KRWY, KR 
en UR) bedraagt hier ongeveer 11 meter. 
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7.1 Verkenning overgangslengte 

Om te bepalen hoe overgangen er in de ondergrond daadwerkelijk uitzien is een 
verkenning uitgevoerd aan de hand van boorgegevens in de Grafische User Interface 
van iMOD, waarin onder andere ondergronddata als boringen en modellen kunnen 
worden gevisualiseerd. Deze visuele analyse geeft een beeld van het type afzetting 
waarin scherpe overgangen kunnen worden verwacht.  
 
Aan de hand van dwarsprofielen over gebieden met de hoogste boordichtheid is 
vastgesteld welke typen overgangen gekenmerkt worden door een scherp en steil 
contact. Hieronder staan enkele voorbeelden ter illustratie (Figuur 7.3, Figuur 7.4 en 
Figuur 7.5). De meest waarschijnlijke lithoklasse uit GeoTOP is weergegeven als 
achtergrond. Daar overheen staan de boringen weergegeven. Kleurstellingen zijn 
gelijk aan die in Figuur 7.2. 
 
Onderstaand figuur toont een dwarsdoorsnede van de Krimpenerwaard, op een 
plaats waar tot een diepte van -9 meter NAP alleen kleien en venen in de ondergrond 
aanwezig zijn. De boringen laten zien dat zelfs dunne kleilagen over afstanden van 
vele tientallen meters te vervolgen zijn. 
 

 

Figuur 7.3.  Profiel door veen en klei in drie aangesneden voxels, Krimpenerwaard. Zie Figuur 7.2 
voor de legenda. 

Figuur 7.4 geeft weer dat deze vervolgbaarheid niet altijd geldt. Het zandlichaam dat 
is gemodelleerd in de middelste van de voxels bestaat in enkele van de boringen uit 
meer dan vier meter grof zand. In de meest linker boring, die slechts 20 meter 
verderop staat, is slechts één meter fijn zand aanwezig. Het duidt erop dat het 
zandpakket over zeer korte afstand uitwigt.  
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Figuur 7.4.  Profiel door een oude stroomrug (rivierloop) in Krimpenerwaard. Zie Figuur 7.2 voor de 
legenda. 

In Figuur 7.5 zijn zowel komgebied als een rivierloop weergegeven. In dit geval lijkt 
de rivierloop een deel van het komgebied te hebben weg geërodeerd. Een 
zandpakket van minimaal zes meter dik verdwijnt hier over een afstand van enkele 
tientallen meters.  
 

 

Figuur 7.5. Profiel door een oude stroomrug (rivierloop, blauwe stippellijn) bij Nieuwegein, met 
aangrenzend komgebied met venen en kleien. Zie Figuur 7.2 voor de legenda.  

7.2 Methode overgangslengte 

Op basis van algemene geologische kennis en de verkenning beschreven in de 
vorige paragraaf, concluderen we dat een kleine overgangslengte vooral aanwezig 
is op plaatsen waar erosie heeft plaatsgevonden. Dit principe moet worden toegepast 
op de overgangen tussen de GeoTOP voxels. We kiezen daarom voor een 
benadering waarbij we evalueren welke contacten tussen aangrenzende voxels een 
erosieve overgang representeren.  
 
Tabel 7.1 beschrijft welke factoren een rol spelen voor de overgangslengte en hoe 
deze zijn opgenomen in GeoTOP. De overgangslengte tussen twee aangrenzende 
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voxelstacks (stapels voxels) bepalen we in stappen, die in de onderstaande 
paragrafen worden toegelicht: 
 
1. Per twee aangrenzende voxels beslissen of de overgang geleidelijk of scherp is; 
2. De dikte van erosieve structuren in de voxelstacks bepalen; 
3. Per erosieve structuur uit de stack een overgangslengte toekennen; 
4. Alle toegekende overgangslengten een weging geven; 
5. Geheel combineren tot één overgangslengte tussen de betreffende voxelstacks. 
 
De stappen in deze methode staan toegelicht in onderstaande paragrafen en in 
Figuur 7.6. De opbouw van twee naast elkaar gelegen voxelstacks is voor elke 
GeoTOP-realisatie verschillend. Voor elke locatie wordt dus per realisatie een 
overgangslengte berekend. 
 

 

Figuur 7.6. Weergave methode overgangslengte, met voxels gekleurd naar lithologie (zie legenda 
Figuur 7.2). Stratigrafie is voor beide voxelstacks in dit voorbeeld gelijk. De pijl tussen 
de voxelstacks geeft weer welke aangrenzende voxels een scherpe overgang hebben 
(stap 1). Deze twee voxelstacks hebben twee erosieve structuren, structuur 1 van drie 
voxels dik en structuur 2 van 2 voxels dik (stap 2). Voor iedere structuur wordt eerst een 
eigen overgangslengte bepaald op basis van hoek α (stap 3). Gebruik makend van een 
wegingsfactor (stap 4) wordt hieruit een enkele overgangslengte berekend (stap 5). 
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Tabel 7.1. Factoren die een rol spelen bij het bepalen van geologische overgangslengte. 

Stratigrafie In GeoTOP wordt gebruik wordt gemaakt van een 
lithostratigrafische indeling. Hieruit kan de genese van 
sedimenten, en daarmee of de afzetting mogelijk erosief is van 
aard.   

Lithologie Overgangen in lithologie kunnen duiden op een erosieve grens, 
vooral waar het gaat om grote korrelgrootteverschillen over korte 
afstand of (grof-)klastische sedimenten (bijv. zand) in veen. 
Lithologie is opgenomen in GeoTOP in de vorm van lithoklasse. 

Diepte Het effect van kleine overgangslengte op toekomstige zetting is 
afhankelijk van de diepte van deze overgang, omdat in de diepere 
lagen in het verleden al veel compressie ondergaan hebben. 
Reeds opgetreden differentiële zetting in deze lagen is deels 
gecompenseerd door sedimenten die sindsdien hierop zijn 
afgezet. Diepe overgangen leveren dus in de toekomst minder 
zettingsverschil op. In GeoTOP kan hiervoor de diepte van de 
voxels worden gebruikt. 

Dikte De afstand waarover een erosieve structuur dunner wordt en 
uiteindelijk verdwijnt, is afhankelijk van de dikte van de structuur. 
Een zandlichaam van enkele meters dik verdwijnt over een grotere 
afstand dan een zandlichaam van enkele decimeters dik. In 
GeoTOP kunnen we op elkaar gelegen erosieve overgangen 
optellen tot de dikte van één erosieve structuur. 

Steilheid De vorm van geullichamen (Figuur 7.1) is niet nauwkeurig 
aanwezig in GeoTOP en dient te worden geschat aan de hand van 
de verkenning in paragraaf 7.1. 

 

7.2.1 Stap 1: overgang typeren 
Van elke voxel in GeoTOP is een stratigrafische eenheid en een lithoklasse bepaald. 
Deze vormen een afspiegeling voor respectievelijk afzettingsmilieu en lithologie. Voor 
elk paar naast elkaar gelegen voxels in de aangrenzende voxelstacks kunnen we de 
stratigrafie en lithoklasse vergelijken, om te zien of hier sprake is van een verschil en 
dus van een overgang, en of deze lateraal geleidelijk verloopt of scherp/erosief is. 
Hiervoor zijn verwijstabellen gedefinieerd (Bijlage 19.2), waarin is vastgesteld welke 
overgangen erosief  zijn en welke niet. Het resultaat zijn twee aangrenzende 
voxelstacks waar voor twee aangrenzende voxels op elke diepte is vastgesteld of de 
overgang hiertussen erosief is of niet (Figuur 7.6).  

7.2.2 Stap 2: dikte van de erosieve structuur bepalen 
Van alle voxelparen met een erosieve overgang wordt de dikte bij elkaar opgeteld. 
Daarmee bepalen we de dikte van de ‘erosieve structuur’. Hierbij wordt aangenomen 
dat alle erosieve structuren in de ondergrond direct boven elkaar liggen.  

7.2.3 Stap 3: per erosieve structuur een overgangslengte uitrekenen 
Per erosieve structuur wordt in eerste instantie een overgangslengte uitgerekend. 
We nemen daarbij aan dat de overgang (zoals in de verkenning is vastgesteld) bij 
benadering een rechte lijn volgt, die in een bepaalde hoek ten opzichte van 
horizontaal ligt.  
  



 STOOP 3  54 
 

 

Om de overgangslengte per structuur uit te rekenen geldt dan (zie Figuur 7.6): 
 

tan 𝛼 =      dus      l =  

 
Waarbij geldt dat: 
d = dikte van de structuur (m) 
l = overgangslengte van de structuur (m) 
α = hoek ten opzichte van horizontaal 
 
Op basis van de verkenning beschreven in paragraaf 7.1 is vastgesteld dat hoek α 
varieert van 10 tot 60 graden, met 45 graden als gemiddelde steilheid. Voor deze drie 
hoeken worden overgangslengtes uitgerekend. 

7.2.4 Stap 4: weging geven aan alle toegekende overgangslengten 
Er kunnen meerdere erosieve structuren aanwezig zijn tussen twee voxelstacks. Om 
de verdere berekeningen binnen STOOP te vereenvoudigen, wordt hieruit één 
overgangslengte bepaald. Hoe zwaar de overgangslengte van elk van de erosieve 
structuren meetelt voor de samengestelde overgangslengte, wordt gewogen op basis 
van gevoeligheid voor zetting.  
 
Per structuur wordt een wegingsfactor bepaald. Het verschil in zettingsgevoeligheid 
tussen de erosieve structuur en de aangrenzende voxels kan worden bepaald op 
basis van de Koppejan formules in samenhang met Isotache parameters. De weging 
van elke erosieve structuur is gelijk aan het verschil in zetting tussen de erosieve 
structuur en de aangrenzende voxels:  
 

𝑤𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔 =  𝑧 ; − 𝑧 ;  
 
Voor een gedetailleerde uitwerking van de weging van de structuren, zie Bijlage 19.3.  

7.2.5 Stap 5: samengestelde overgangslengte uitrekenen 
Voor elk van de erosieve structuren is nu bepaald hoe zwaar diens overgangslengte 
meetelt in het bepalen van de samengestelde overgangslengte. Deze kan nu voor 
elke set van twee aangrenzende voxelstacks worden uitgerekend met de volgende 
formule (zie Figuur 7.7): 
 

𝑂𝐿 =  
∑ 𝑂𝐿 ∗ 𝑤𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔  

∑ 𝑤𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔
 

 
Omdat hoek α kan variëren, wordt driemaal een overgangslengte uitgerekend; 
namelijk een gemiddelde, een minimale en een maximale. Wanneer meerdere 
erosieve structuren boven elkaar liggen, wordt bij het bepalen van de gezamenlijke 
overgangslengte voor alle drie dezelfde hoek alfa gebruikt.  
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Figuur 7.7.  Overgangslengte van verschillende structuren worden gecombineerd tot één 
overgangslengte aan maaiveld. 

De gezamenlijke overgangslengtes die zijn uitgerekend voor de drie hoeken α voor 
twee aangrenzende voxelstacks geldt als input voor D-Settlement. Deze 
invoerwaardes zijn in een preprocessingsslag berekend voor alle aan elkaar 
grenzende voxel combinaties en opgeslagen in de D-Soil database om opgeroepen 
en te worden gebruikt in de STOOP rekenflow, Figuur 7.8.  
 

 

Figuur 7.8. Gedefinieerde overgangslengtes weergegeven in deel van database. 

7.3 Overgangslengte in kaart 

In Figuur 7.9 is de overgangslengte weergegeven zoals deze is uitgerekend voor 
Stolwijk. Door de oogharen is hier een lijnenpatroon in te herkennen. Dit lijnenpatroon 
komt overeen met de zandige geullichamen die hier in de ondergrond aanwezig zijn 
(zie ook Figuur 7.2). Ter plaatse van deze geullichamen worden overgangen van 
ongeveer 4 tot 9 meter berekend (bij een hoek α van 45 graden). Dit komt doordat 
ter plaatse van de geulen veel zandvoxels op elkaar gemodelleerd zijn. De 
overgangslengte is hier langer dan elders, maar heeft waarschijnlijk groter effect 
omdat juist op deze locaties een groot zettingsverschil met naastgelegen minder 
zandige voxelstack op zal treden.  
 
Direct buiten de geulen zijn overgangen wat korter. Dit ligt in de lijn der verwachting, 
omdat hier nog kleinere, minder dikke begraven geulen of crevasses 
(oeverwaldoorbraakafzettingen) in de ondergrond aanwezig kunnen zijn. 
Overgangslengte is hier weliswaar kort, maar doordat hier maar weinig en relatief 
dunne zandlichamen in de ondergrond aanwezig zijn, verwachten we hier ook weinig 
zettingsverschil. Het effect van de zeer korte overgangen is hier dus niet per se groot. 
Verder van de geullichamen af bestaat de ondergrond uit veelal klei en veen. Daar 
wordt overgangslengte gelijk gesteld aan 100 meter. 
 



 STOOP 3  56 
 

 

 

Figuur 7.9. Gemiddelde overgangslengtes zoals berekend voor een willekeurige realisatie in het 
testgebied Stolwijk (zie Figuur 6.8). Merk op dat hierin geulpatronen herkenbaar zijn. 

7.4 Overgangen in D-Settlement 

In het programma D-Settlement, dat de zettingsberekeningen uitvoert, worden de 
voxelstacks uit GeoTOP gebruikt om de ondergrond uit op te bouwen. Hierin wordt 
de overgang tussen twee voxelstacks per halve meter dikke laag (of voxel) getekend 
als een diagonaal (Figuur 7.10, linksboven). Er is een aantal verbeterpunten omtrent 
het tekenen van de overgangen, die staan opgesomd in Tabel 7.2.  
 
Er zijn verschillende redenen waarom deze aanpassingen wenselijk zijn: 

 Effect op zettingsberekeningen 
 Geologisch realistisch beeld 

 
Verbeteringen rondom laagdikte en afsnijdingsrelaties kunnen worden uitgevoerd 
door het opstellen van regels op basis van voxel-eigenschappen stratigrafie en 
lithologie. Een opzet voor uitwerking hiervan is bijgevoegd in Bijlage 19.4. Het 
tekenen van de overgang als curve is relatief complex. Hiervoor dienen eerst de 
eerste twee punten worden uitgewerkt. Een sensitiviteitsstudie kan uitwijzen of het 
tekenen van de overgangen als curve een significant effect heeft op de kans op 
leidingfalen. 
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Tabel 7.2. Mogelijke verbeterpunten voor het tekenen van overgangen in D-Settlement. 

Laagdikte Alle lagen worden gemodelleerd alsof zij een halve meter dik 
zijn (Figuur 7.10, linksboven). Overgangen worden ook per 
halve meter ingetekend en gebruikt in de berekeningen. In 
werkelijkheid vormen deze halve-meter-lagen gezamenlijk 
dikkere pakketten, die als geheel het naastgelegen pakket 
afsnijden (Figuur 7.10, rechtsboven). 

Afsnijdingsrelatie De oriëntatie van de afsnijding staat standaard in dezelfde 
richting. Deze kan in werkelijkheid ook in de omgekeerde 
richting verlopen (Figuur 7.10, linksonder). 

Vorm De overgangen zijn nu rechte lijnen die met een hoek op de 
horizontale laagovergangen staan. Deze rechte hoeken zullen 
naar verwachting leiden tot extra spanning op de leiding die er 
in werkelijkheid niet is. Om deze artefacten te voorkomen 
zouden de overgangen als curven getekend kunnen worden 
(Figuur 7.10, rechtsonder). 

 
 

 
 

       

Figuur 7.10. Overgangen in D-Settlement zoals zij nu getekend worden (linksboven) en zoals zij 
getekend zouden worden bij het samennemen van halve-meter-lagen met gelijke 
stratigrafie en lithologie (rechtsboven), met daarbij het variëren van afsnijdingsrichting 
(linksonder) en het afronden van hoeken (rechtsonder). 

 
Geologische overgangen in de ondergrond zijn vaak niet scherp en vormen geen 
verticale grenzen, zoals tussen voxelstacks wel het geval is. Daarom is een 
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‘overgangslengte’ gedefinieerd; een maat voor de breedte van de zone waarin de 
meest scherpe overgangen tussen twee aangrenzende voxelstacks plaatsvinden. 
Het zijn deze scherpe overgangen waardoor differentiële zetting ten gevolge van 
variatie in grondeigenschappen over korte afstand kunnen plaatsvinden. 
 
De overgangslengte is voor ieder paar aangrenzende voxels  en voor iedere realisatie 
afzonderlijk gedefinieerd, afhankelijk van de stratigrafische eenheid, lithoklasse en 
diepteligging van de voxels in de aangrenzende voxelstacks in die realisatie.  
 
Om de overgangslengtes in de berekeningen in te brengen worden zogenaamde 
Dabekaussen cellen gedefinieerd. Deze ontstaan door per 2 aangrenzende voxels 
een overlappende ruit te tekenen, zie Figuur 7.11. De ruit heeft hoekpunten in de 
middelpunten van de 2 voxels en de eindpunten van de samenvallende zijde van de 
2 voxels. Binnen een Dabekaussen cel kan dan een realisatie van een 
overgangslengte voorkomen tussen het grondprofiel van de ene voxel met het 
grondprofiel van het aangrenzende voxel. 
 
Overgangen vinden niet per se plaats exact langs de randen van de voxels in het 
ondergrondmodel. Daarom wordt in een later stadium ook de ligging en oriëntatie van 
de overgang als stochast meegenomen (paragraaf 13.2.2) in de Monte Carlo-lus. 
 
In veel gevallen vinden overgangen tussen lithologieёn over langere afstand plaats. 
Deze geleidelijke overgangen hebben geen differentiële zetting over korte afstand tot 
gevolg, en zullen dus weinig van invloed zijn op leidingfalen. Binnen dit project wordt 
daarom de aandacht gericht op de scherpe (erosieve) overgangen van Holocene 
ouderdom (slap).  

 
 

Figuur 7.11.  Weergave van Dabekaussen cellen (stippellijnen) waarvoor de overgangslengten 
tussen 2 voxels zijn bepaald. 
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8 Data ingrediënt C – Historische gebiedsbelasting 

De aangebrachte gebiedsbelastingen vormen een belangrijke input voor 
berekeningen van verschilzettingen. Voor deze berekeningen moet de volgende 
informatie bekend zijn: 
 

- Het tijdstip van aanbrengen: vanaf dit moment begint de zetting 
- Het gewicht van de opgebrachte belasting per vierkante meter, deze is 

afhankelijk van: 
o De hoogte van aangebrachte grond 
o De samenstelling van de aangebrachte grond 

- Gedetailleerde omtrek van gebieden met dezelfde belastingsgeschiedenis 
- Periodiek onderhoud: tijdstippen, samenstelling en ophoging 

Voor het berekenen van de spanning op een leiding is ook nog van belang op welk 
tijdstip de leiding is geplaatst ten opzichte van de opgebrachte grond. Voor het 
bouwrijp maken van een nieuw gebied wordt vaak eerst een voorbelasting 
aangebracht van meer dan 2 meter zand over het te bebouwen gebied. In deze 
periode zet de grond. De leiding worden vaak pas enkele weken voor het opleveren 
van de woningen aangebracht.  
 

 

Figuur 8.1. Voorbeeld ontwikkeling bebouwing Diemen 1993 - 1999 (bron: Kadaster Topotijdreis)  

 
Helaas is bovenstaande essentiële informatie niet direct beschikbaar: niet voor oude 
woonwijken maar ook niet voor moderne woonwijken. Omdat de belasting wel een 
zeer belangrijke factor is, is gepoogd een zo goed mogelijke benadering van de 
belastingen af te leiden uit wel beschikbare (indirecte) informatie.  
 
Voor het maken van een vlakdekkende belastingskaart is gebruik gemaakt van de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), een product van het Kadaster. Dit 
bestand bevat voor ieder gebouwd object een locatie (omtrek) en bouwjaar. Dit 
bestand is gekoppeld aan het Top10NL bestand, het gebiedsdekkende digitale 
topografische basisbestand van het Kadaster met daarin omtrekken en gegevens 
van onder andere wegen, water en terrein.  
 
Door het koppelen van deze bestanden is een kaart gemaakt met de ouderdom van 
terreinen. Dit is gedaan door te kijken naar alle gebouwen binnen een terrein, waarna 
de modus (meest voorkomende) van het bouwjaar als ouderdom aan het terrein 
wordt toegekend (Figuur 8.2). Als er meer dan 5 gebouwen op een terrein staan wordt 
ervan uitgegaan dat het terrein opgehoogd is. Hiermee wordt voorkomen dat grote 
privéterreinen, bijvoorbeeld boerderijen, allemaal worden aangemerkt als bebouwd 
gebied.  
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Figuur 8.2 De vertaling van BAG en top10NL naar ouderdom voor alle terreinen. 

Om de stap van ouderdom naar belasting te kunnen maken zijn de volgende 
aannames gedaan:  
 

1) Het bouwjaar van ieder bebouwd terrein is gekoppeld aan typische 
methoden voor bouwrijp maken in die periode. Hiervoor is het proefschrift 
van F Hooimeijer (2011) gebruikt (Tabel 8.1). In dit proefschrift worden 5 
typerende perioden van stadsvernieuwing en bouwrijp maken 
geïdentificeerd:  

 
Bouwperiode Omschrijving Ophoging 

Zeer zettingsgevoelig 
(mean – min – max) m 

Zettingsgevoelig 
(mean – min – max) m 

<1890 Verstedelijking 
beïnvloed fysische 
geografie 

2 – 0,5 – 3,0 1,0 – 0,5 – 3 

1890-1940 Tuinstad 0,3 – 0 – 2,0 0,3 – 0,1 – 1,0 
1940-1970 Buurten stad, 

wederopbouw 
0,5 – 0 - 2,0 0,5 – 0,1 – 1,1 

1970-1990 Bloemkoolwijken 2,0 – 1,0 – 3,0 0,6 – 0,1 – 1,1 
>1990 Fysische 

geografie is 
medebepalend 
voor stedelijke 
inrichting 

2,0 – 1,0 – 3,0 1,0 – 0 – 1,5 

Tabel 8.1 Gebruikte typerende perioden in de aanleg van wijken (bron: The tradition of making 
polder cities. F.L. Hooimeijer, 2011). Met behulp van een expert in Stedelijk 
Waterbeheer (Dr. Ir. Frans van der Ven, Deltares/TU Delft) zijn er aan deze typerende 
perioden van stadsvernieuwing gemiddelde, minimale en maximale opbrenghoogtes 
toegeschreven. Dit is gedaan voor zeer zettingsgevoelige grond en zettingsgevoelige 
grond. Uiteraard gaat het hier om grove inschattingen, maar dit is met de beschikbare 
gegevens het beste dat in deze fase gedaan kan worden. Deze methode is ook 
eenvoudig uitrolbaar over Nederland. In gebieden met aanvullende data kan altijd een 
aanpassing worden gedaan aan de belastingen.  
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2) Voor de omrekening naar belastingen wordt voor de dichtheid van een 
zandlaag als uitgangspunt genomen (bij benadering 1600 kg/m3 ). In de 
praktijk komt het voor dat ook andere materialen zijn gebruiken voor 
ophoging. Gegevens hier over zijn mogelijk beschikbaar in 
gemeentearchieven of bij aannemers die het werk hebben uitgevoerd. In de 
tot nog toe digitaal beschikbare bronnen is het nu niet mogelijk om werkelijk 
aangebrachte belastingen en het materiaal dat daarbij gebruikt is 
automatisch af te leiden zodat deze in de berekening meegenomen konden 
worden.  

 
Aan de hand van deze methode van afleiding en aannames zijn belastingskaarten 
voor de geselecteerde gebieden gemaakt (Figuur 8.3; Figuur 8.4; Figuur 8.5).  
 

 

Figuur 8.3. Afgeleide gebiedsbelastingen voor Krimpenerwaard aan de hand van ontwikkeling van 
de bebouwing uit Kadaster BAG en TOP10NL 

 

 

Figuur 8.4. Afgeleide gebiedsbelastingen voor Diemen aan de hand van ontwikkeling van de 
bebouwing uit Kadaster BAG en TOP10NL 
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Figuur 8.5. Afgeleide gebiedsbelastingen voor Diemen aan de hand van ontwikkeling van de 
bebouwing uit Kadaster BAG en TOP10NL 
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9 Data ingrediënt D – Maaiveldhoogte 

Het voxelmodel GeoTOP heeft een verticale resolutie van een halve meter. Deze 
komt in het model onder andere tot uiting in plotselinge halve-meter-sprongen in het 
gemodelleerde maaiveld. De sprongen hebben effect op de zettingsberekeningen. 
Om deze reden wordt een verfijning van het maaiveld aangebracht met behulp van 
het digitale hoogtemodel AHN3 (Actueel Hoogtebestand Nederland). 
 

 

Figuur 9.1. Kaarten uit de omgeving van Stolwijk. Ter referentie een topografische kaart (links), het 
AHN3 met grijze achtergrond met no-data-cellen ter plaatse van plassen, sloten, de 
rivier de Lek, veenwinningsgebied en gebouwen (midden) dezelfde informatie met een 
zwarte achtergrond (rechts). Het getoonde gebied is één kilometer breed.  

9.1 Verfijning maaiveld uit ondergrondmodel  

Het AHN3 is een digitale hoogtekaart die is gebaseerd op metingen met behulp van 
laseraltimetrie (LiDAR). Dit hoogtebestand heeft een horizontale resolutie van 0,5 x 
0,5 meter. De hoogte van het landoppervlak is op millimeterschaal nauwkeurig 
bepaald. Het hoogtebestand is publiekelijk beschikbaar via Publieke Dienstverlening 
Op de Kaart (www.pdok.nl).  
 
Voor de modellering van GeoTOP wordt de maaiveldhoogte van een 100 x 100 meter 
cel berekend op basis van het gemiddelde van de AHN2 maaiveldpunten binnen die 
cel. Daarmee worden alle hoogteverschillen binnen een cel vereffend naar één 
niveau. Door GeoTOP te snijden met het nauwkeurig ingemeten maaiveld van AHN3 
worden de halve-meter-sprongen van de bovenkant van het GeoTOP model weer 
verfijnd. Daar waar het maaiveld in AHN3 hoger ligt dan dat van GeoTOP, wordt de 
bovenste voxel (laag in D-Settlement) aangevuld tot aan de gemeten waarde. Het 
toegevoegde materiaal krijgt dus dezelfde eigenschappen toegekend als de 
bovenste voxel van de voxelstack.  
 
Interpoleren van AHN3 
Het AHN hoogtemodel is gebaseerd op een groot aantal metingen – gemiddeld 8 per 
vierkante meter – die elk worden geclassificeerd als maaiveld of als niet-
maaiveldobjecten (bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten). Voor het 
bijstellen van maaiveld zijn alleen de maaiveld-metingen van belang. Voor het 
bijsnijden van het maaiveld uit GeoTOP is daarom versie AHN3 DTM gebruikt, waarin 
alle metingen die zijn geclassificeerd als maaiveld zijn herbemonsterd. Bij 
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onvoldoende maaiveldobjecten in de nabije omgeving kan dit echter leiden tot 
rastercellen zonder waarde. Daardoor ontstaan in het AHN soms gaten ter plaatse 
van objecten als gebouwen en wateroppervlakken (sloten, plassen, meren, rivieren). 
Om het maaiveld uit GeoTOP overal te kunnen bijstellen zonder artefacten ter plaatse 
van deze NoData-cellen, is het nodig om ook lege cellen van een waarde te voorzien. 
Ten behoeve van het opvullen van de gaten is een interpolatie uitgevoerd. 
 
De gaten zijn gevuld met behulp van een Inverse Squared Distance interpolatie, 
waarbij gebruik is gemaakt van een random path met een neighbourhood radius van 
10 meter. Om een waarde te kunnen bepalen moeten tenminste 10 cellen met 
hoogtewaarde beschikbaar zijn binnen deze neighbourhood rondom de NoData-cel. 
Het resultaat is weergegeven in Figuur 9.2. 
 
NB. Maaiveld ter plaatse van waterlichamen ligt door de interpolatie ongeveer aan 
het wateroppervlak. Hoewel dat niet overeenkomt met de werkelijkheid, lijkt dit het 
best haalbare resultaat: hoge resolutie dieptekaarten van waterlichamen als veen- of 
zandwinningsplassen zijn niet actueel en/of niet nationaal beschikbaar. Dit wordt niet 
als een probleem beschouwd omdat leidingnetwerken m.n. op land zijn aangebracht.  
 

 

Figuur 9.2. Resultaten interpolatie van AHN3 in één van de pilotgebieden met Isatis, op basis van 
lineaire interpolatie (links) en interpolatie op basis van Inverse Distance Weighting 
(rechts).Gevulde gaten betreffen plassen, sloten en veenwinningsgebied. 
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10 Data ingrediënt E  – Grondwaterstanden 

Grondwaterstanden zijn een belangrijke factor in zettingsberekeningen: het gedeelte 
van de grond boven het grondwater levert een veel grotere bijdrage aan de belasting 
dan dat eronder. Meer specifiek wordt in D-Settlement de initiële korrelspanning 
bepaald uit de freatische grondwaterstand. Om deze invloed in de 
zettingsberekeningen op een geautomatiseerde manier mee te kunnen nemen is 
teruggegrepen op een landsdekkend grid van het Nationaal hydrologisch 
instrumentarium (NHI).  
 
Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is de verzameling van software 
en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor 
Nederland op landelijke en regionale schaal. Het NHI is bedoeld om de kennis van 
specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureaus te bundelen om te 
komen tot kwalitatief goede instrumenten en data. Het NHI kent zowel landelijke als 
regionale toepassingen. De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch 
Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in 
gemiddelde en droge omstandigheden. 
 
Uit het LHM zijn de grids voor de gemiddelde freatische grondwaterstand in m NAP 
voor het jaar 2016 (1-1-2016 tot 1-1-2017) gebruikt. Deze is geschematiseerd in 
cellen van 250 x 250 meter. Voor de zettingsberekeningen in D-Settlement is deze 
grondwaterstand representatief geacht. Bovendien zijn de gemiddeld laagste 
grondwaterstanden (GLG) aangeleverd voor dezelfde periode die kunnen worden 
gebruikt om de grondparameters van de lagen te corrigeren voor de laagst 
opgetreden freatische grondwaterspiegel (Figuur 10.1).  
De voordelen van het gebruik van deze grids zijn dat ze landsdekkend zijn, en 
eenvoudig te updaten voor een andere gewenste periode. Nadeel is de lage resolutie 
van de grids. Deze resolutie is echter passend bij het aantal waarnemingen en 
daarmee het detailniveau waarop iets zinnigs gezegd kan worden over 
grondwaterstanden.  
 

 

Figuur 10.1  Uitsnede uit het LHM voor de gemiddeld voor het gebied rond de gemeente 
Krimpenerwaard (zwarte omtrek). Grondwaterstanden zijn gegeven tussen de -1 en 
-4 m NAP. 
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11 Data ingrediënt F – Leidinggegevens 

Beschikbaar: 
- Asbestcement 
- Koper  
- Grijs gietijzer 
- Nodulair gietijzer 
- PVC 
- Staal 
- PE 

De definitie van de materiaalgegevens is tot stand gekomen in samenwerking met 
KIWA. Het betreft enerzijds gegevens op basis waarvan het gedrag van de leidingen 
in de grond wordt gemodelleerd en die toegepast worden in het Eindige Elementen 
Model (Wtube). Dit zijn de Elasticiteitsmodulus (E), de Glijdingsmodulus (G) en de 
dichtheid (ρ). Deze gegevens zijn beschreven aan de hand van een verdelingsfunctie 
(stochastisch). Anderzijds betreft het gegevens die de capaciteit van de leiding 
beschrijven, te weten de toelaatbare spanning σmax. Ook deze gegevens zijn 
beschreven aan de hand van een verdelingsfunctie (stochastisch). 
 
Aangetekend dient te worden dat de door KIWA aangegeven generatie-, tijds- en 
temperatuurafhankelijkheid van de materiaaleigenschappen nog niet is verwerkt in 
de huidige uitwerking van de STOOP systematiek. 

11.1 Koppelingen 

Ook de gegevens ten aanzien van de koppelingen betreffen enerzijds eigenschappen 
op basis waarvan het gedrag van de koppelingen wordt gemodelleerd in het Eindige 
Elementen Model (Wtube) en anderzijds capaciteits waarden voor de strekte van de 
koppeling. Dit betreft de stijfheden van de koppelingen in de verschillende 
translatierichtingen (x, y en z) en de rotatierichtingen (xx, yy en zz). Hiertoe is per 
type koppeling (label en beschrijving variëren per netbeheerder) de stijfheid van de 
verbindingen in elk van de translatie- en rotatierichtingen vereenvoudigd tot volledig 
stijf of volledige slap van stijfheid. Zo is bijvoorbeeld een flensverbindingen in alle 
translatie- en rotatierichting volledig stijf gedefinieerd, en een steekmof stijf in de 
translatierichtingen y en z (dwarsrichtingen op leiding-as), en volledig slap in 
translatierichting x (in as van leiding) en alle rotatierichtingen.  
 
De capaciteit van de koppelingen is nog niet in de huidige STOOP systematiek 
verwerkt. Wel is een voorstel voor capaciteit van verschillende type koppelingen, 
uitgevoerd in verschillende materialen, opgesteld. 
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12 Schematiseringsmethode data ingrediënten  

Voor het opstellen van een 1e orde kaart voor een gebied wordt dit gebied opgedeeld 
in Dabekaussen cellen. Deze ontstaan door per 2 aangrenzende GeoTOP voxels 
een overlappende ruit te tekenen, zie Figuur 12.1. De ruit heeft hoekpunten die 
bestaan uit middelpunten van de 2 voxels en de eindpunten van de samenvallende 
zijde van de 2 voxels. Binnen een Dabekaussen cel zal dan dus een realisatie van 
het grondprofiel uit de ene voxel aanwezig zijn in combinatie met een gecorreleerde 
realisatie van een grondprofiel van de naastliggende voxel. Er tussen zal dan een 
realisatie van een overgangslengte voorkomen tussen het grondprofiel van de ene 
voxel en het grondprofiel van het aangrenzende voxel.  
 

 

Figuur 12.1 Schematisering in Dabekaussen cellen (stippellijnen). 

 
Data van grondprofielen worden gecombineerd met grondwaterstanden en 
maaiveldhoogtes. Per Dabekaussen cel wordt een tenslotte nog een database 
doorsnijding gemaakt met de database van het leidingstelsel en de database voor de 
bovenbelastingen. Daarmee zijn voor een cel alle gegevens verzameld en kunnen 
de schematiseringen en rekenstappen worden uitgevoerd. 
 
Al deze data zijn afkomstig van verschillende databronnen en worden voorafgaand 
aan schematiseringen en berekeningen binnen de autoflow methodiek voorbewerkt 
en per Dabekaussen cel klaargezet (zie H15). 
 
In dit hoofdstuk beperkt de beschrijving zich tot de schematiseringsstappen die nodig 
zijn om één responsie van de leidingdelen te berekenen. In hoofdstuk 13 wordt verder 
ingegaan op de inbedding van een berekening in het probabilistisch deel om op basis 
van herhaalde berekeningsslagen te komen tot een inschatting van de faalkansen 
voor de leidingdelen. 
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Voor het berekenen van de leidingresponsie zijn allereerst zettingen en leiding-grond 
interactie parameters nodig. Deze worden berekend met de Deltares programma’s 
D-Settlement respectievelijk D-GeoPipeline. 
Voor het berekeningen van de zettingen wordt de Dabekaussen cel belegd met een 
grid van punten. Door voor deze punten de zettingen te bepalen ontstaat inzicht in 
een aanwezig zettingsveld met bijbehorende zettingsverschillen als functie van de 
positie in de cel. Zettingen ter plaatse van punten op de leiding kunnen dan relatief 
eenvoudig worden geïnterpoleerd uit dit gegenereerde zettingsveld. Het grid kan 
onafhankelijk van de leidingen gekozen worden, alleen de fijnmazigheid van het grid 
zal voldoende moeten zijn om de kwaliteit van de resultaten te borgen. 
Voor de grond-leiding interactie parameters zijn naast grond ook leiding 
eigenschappen van belang. Het berekenen van deze parameters gebeurt dan ook 
door schematiseringen van specifieke leidingstukken met omliggend grond te maken. 
Hier worden de schematiseringen dus wel bepaald door de lay-out van het 
leidingstelsel in de cel ( in tegenstelling tot het grid van punten bij de zettingen). 
De schematiseringsmethodiek (per Dabekaussen cel) bestaat uiteindelijk uit het 
doorlopen van de volgende stappen: 
 

1. Bepaal locatie, lengte en oriëntatie (beide stochasten) van de overgang. 
2. Bepaal grid binnen Dabekaussen cel voor zettingsberekening 
3. Opbouw geotechnische schematisering voor zettingsberekening 
4. Uitvoeren zettingsberekeningen en tussentijdse opslag 
5. Opbouw geotechnische schematisering voor grond leiding interactie 
6. Uitvoeren grond leiding interactie berekeningen en tussentijdse opslag 
7. Voer spanningsberekening uit met leidingmodel (eindige elementen) 

 

12.1 Stap 1: Locatie, lengte en oriëntatie van de te beschouwen overgang 

De grondopbouw binnen een Dabekaussen cel wordt opgebouwd uit de 2 
grondprofielen – aangeduid met P1 en P2 - van de beide voxels welke de cel overlapt. 
Uit de voorbereide dataset (H15) wordt voor deze voxel combinatie, die bij de cel 
hoort, een waarde ontnomen voor de positie van het overgangsgebied tussen deze 
2 grondprofielen en de oriëntatie en de overgangslengte. Samen met de 
grondprofielen P1 en P2, ook afkomstig uit de dataset, ligt dan een schematisering 
voor de grondopbouw van de cel vast. (De lengte, ligging en oriëntatie van de 
overgang varieert in de Monte Carlo lus evenals de realisatie voor P1 en P2, zie 
hoofdstuk 13). Figuur 12.2 toont voorbeelden hoe een overgangsgebied een 
Dabekaussen cel kan doorsnijden. Voor de vorm van het overgangsgebied is nu 
gekozen voor een rechte lijn met een constante overgangslengte, dus effectief een 
rechthoek. 
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Figuur 12.2. Voorbeelden van definities van overgangsgebied: positie, oriëntatie (φ) en 
overgangslengte (L)  

 

 

Figuur 12.3. Gridlijnen en raster punten over Dabekaussen cel voor D-Settlement berekeningen. 

 

12.2 Stap 2: Grid binnen Dabekaussen cel 

Met D-Settlement berekeningen zal later een verplaatsingsveld worden berekend van 
de zettingen in de Dabekaussen cel. Voor dit verplaatsingsveld zijn voldoende 
steunpunten nodig zodat later zettingswaarden doormiddel van interpolatie kunnen 
worden verkregen als invoer voor de leidingberekening. De D-Settlement 
schematiseringen bestaan elk uit een doorsnede van de ondergrond met over de 
breedte van iedere doorsnede een aantal responsiepunten (verticals) waarvoor de 
zetting wordt bepaald. Er wordt gekozen voor een aantal doorsnedes die equidistant 
verdeeld zijn met een gelijk aantal responsie punten voor iedere doorsnede. Op deze 
manier wordt uiteindelijk een vierkant grid van punten verkregen, zie Figuur 12.3. 
Figuur 12.3 laat ook zien dat de richting van de doorsnedes (linksonder -> 
rechtsboven of linksboven -> rechtsonder) afhankelijk is gemaakt van de oriëntatie 
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van het overgangsgebied. En wel zodanig dat de doorsneden zo veel mogelijk haaks 
op het overgangsgebied staan. 

12.3 Stap 3: Opbouw geotechnische schematisering voor zettingsberekening 

Per gridlijn uit het grid van stap 2 wordt een D-Settlement schematisering gemaakt 
waarin wordt meegenomen:  
 

1. de actuele grondopbouw conform de P1 en P2 realisatie inclusief het 
overgangsgebied (zie hoofdstukken 6 en 7), 

2. de belasting (zie hoofdstuk 8), 
3. de maaiveld hoogte (zie hoofdstuk 9), 
4. de grondwaterstand (zie hoofdstuk 10). 

 
De belasting wordt in D-Settlement aangebracht in het horizontale vlak over de 
Dabekaussen cel. Deze kan eenmalig worden gedefinieerd als een set van 
polygonen, i.e. vierkanten/rechthoeken, met elk een verdeelde belasting (zie Figuur 
12.14). De verschillende snedes/schematiseringen volgens de gridlijnen worden dan 
conform hun positie onder dit belastingveld in D-Settlement gemodelleerd.  
Figuur 12.4 geeft een voorbeeld van een dergelijke D-Settlement modellering. 
 

 

Figuur 12.4. Indruk van het ontstaan van D-Settlement schematiseringen bij een Dabekaussen cel. 
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Figuur 12.5. Deel van een D-Settlement model met: overgangsgebied (rechts), verlopende maaiveld 
hoogte, grondwaterstand (stippellijn), responsie punten (in feite verticals) als 
equidistante sets van punten. 

 

12.4 Stap 4: Uitvoeren zettingsberekeningen en tussentijdse opslag 

Voor elke gridlijn worden de zettingsberekeningen uitgevoerd en de zettingswaarden 
voor de responsiepunten opgeslagen in een tussentijdse database. De 
zettingsresultaten bestaan per vertical uit tijdsverlopen, elk voor een aantal dieptes 
onder maaiveld. Rekening houdend met de mogelijke ligging van de leiding zijn dit 
een discreet aantal dieptes van -0.5m onder maaiveld t/m -3m onder maaiveld. De 
opgeslagen waarden worden later (stap 7) gebruikt om hieruit de voor te schrijven 
grondzettingen op te halen en in te voeren in de leiding responsieberekening. Figuur 
12.6 toont een visualisatie van opgeslagen zettingswaarden in de gridpunten over de 
Dabekaussen cel (op de horizontale assen de rijks coördinaten in m). In dit voorbeeld 
zijn de zettingen op een diepte van NAP -2m geselecteerd in het jaar 2050. 
 

 

Figuur 12.6. Zettingsveld over een Dabekaussen cel op een geselecteerd tijdstip en op een diepte 
van -2 m NAP. 
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12.5 Stap 5: Opbouw geotechnische schematisering voor grond leiding interactie 

 
De leiding respons op de grondzettingen wordt berekend met een numeriek model 
(WTube) gebaseerd op de eindige elementen methode. De interactie met de grond 
wordt hierin beschreven met discrete veren die afhankelijk van optredende 
vervormingen en resulterende verschilverplaatsingen het krachtenspel tussen leiding 
en grond in rekening brengen, zie Figuur 12.7. 
De eigenschappen van deze niet-lineaire veren (zoals stijfheden, maximale drukken, 
neutrale gronddrukken) zijn afhankelijk van grond en leiding en worden berekend met 
het programma D-GeoPipeline. Net als voor de zettingen worden deze 
eigenschappen vooraf bepaald en ook in dit geval wordt dit gedaan voor een discreet 
aantal steunpunten. In tegenstelling tot de zettingsberekeningen, waar een 2 
dimensionaal grid van steunpunten was gedefinieerd, worden de steunpunten nu 
langs de leiding genomen. Deze steunpunten zijn reeds opgenomen c.q. 
gedefinieerd in de preprocessing stap voor de data (zie hoofdstuk 15). Hierin zijn de 
leidingdelen elk gediscretiseerd als lijnstukjes van maximaal 2 m lang. De 
bijbehorende punten van deze lijnstukjes zijn daarmee de steunpunten. 
Figuur 12.8 toont een voorbeeld van een leiding lay-out met steunpunten voor de 
berekening van de grondveren. 
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Figuur 12.7 Grondveren voor de beschrijving van de grond leiding interactie 

 

Figuur 12.8 Leiding lay-out in een Dabekaussen cel met steunpunten voor de grond-leiding 
interactie. 
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Per leidingdeel van de leidingen die zich in een Dabekaussen cel bevinden wordt 
vervolgens een D-GeoPipeline schematisering gemaakt waarin wordt meegenomen:  
 

1. de actuele grondopbouw conform de P1 en P2 realisatie inclusief het 
overgangsgebied (zie hoofdstukken 8 en 9), 

2. de maaiveld hoogte (zie hoofdstuk 11), 
3. de grondwaterstand (zie hoofdstuk 12), 
4. leidingeigenschappen (zie hoofdstuk 13), nl. diameter, wanddikte en E-

modulus  
 

Voor elk leidingdeel ontstaat dus een D-GeoPipeline model. In Figuur 12.9 worden 
een aantal doorsneden door de ondergrond parallel aan een aantal leidingdelen 
getoond om een indruk te geven van de gevolgde procedure. Figuur 12.10 geeft een 
voorbeeld van één dergelijke D-GeoPipeline modellering met daarin ook zichtbaar 
de steunpunten voor de uitvoer van de grond-leiding parameters. 
 

 

Figuur 12.9 Indruk van het ontstaan van D-GeoPipeline schematiseringen bij een Dabekaussen cel. 

 
 

 

Figuur 12.10  Deel van een D-GeoPipeline model met: overgangsgebied, verlopende maaiveld 
hoogte, grondwaterstand (horizontale stippellijn), responsie/steunpunten (in feite 
verticals, de verticale stippellijnen) en de leiding. 

 



 STOOP 3  75 
 

 

12.6 Stap 6: Uitvoeren grond leiding interactie berekeningen en tussentijdse opslag 

Voor elk leidingdeel worden de D-GeoPipeline berekeningen uitgevoerd en de grond-
leiding interactie parameters voor de leidingsteunpunten worden opgeslagen in een 
tussentijdse database. 
 

12.7 Stap 7: Uitvoeren spanningsberekening met leidingmodel (eindige elementen)  

WTube is een op de eindige elementen gebaseerd programma om de vervormingen 
en daaraan gerelateerde spanningen en rekken in leidingen uit te rekenen wanneer 
deze, ingebed gedacht in grond, zettingsverschillen van de grond ondergaan. 
Voor het leidingstelsel binnen een Dabekaussen cel worden WTube 
schematiseringen opgesteld. Ook dit kan meer dan een schematisering zijn, namelijk 
wanneer er zich verschillende niet aan elkaar gekoppelde leidingstelsels in de cel 
bevinden. In dat geval worden zoveel WTube modellen gemaakt als er losse 
onafhankelijke stelsels zijn. 
Een WTube schematisering bevat de volgende data onderdelen: 

1. zettingen (zie stap 3 en 4), 
2. grondveren (zie stap 5 en 6), 
3. leidingeigenschappen (zie hoofdstuk 13). 

 
In de voorbereidende data slag (hoofdstuk 18) is de leidingdata al zo opgezet dat 
deze per leidingdeel in zijn lay-out definitie wordt beschreven als een set van punten 
met lijnstukjes ertussen. Naast hoofdpunten (bv het begin en eind van het 
leidingdeel) zijn dit voornamelijk steunpunten, die, in geval van WTube, dienen als 
invoer coördinaten om belasting (zetting) en grond (veren) te definiëren. Elk zo’n 
steunpunt ligt op minstens 2 m van een naastliggend punt. 
 
De zettingen per steunpunt worden opgezocht in de tussentijdse database die is 
ontstaan na uitvoer van de zettingsberekeningen. Het opzoeken gebeurt door middel 
van interpolatie: 

 op basis van de coördinaten in het horizontale vlak, 
 op basis van de diepteligging (verticale coördinaat) en  
 op basis van het tijdstip waarvoor de zettingen worden opgevraagd. 

 
Voor de grondveer eigenschappen is dit ‘opzoeken’ iets eenvoudiger. Deze 
eigenschappen zijn reeds als functie van een steunpunt ID opgeslagen in de 
tussentijdse database met de resultaten van de D-GeoPipeline berekeningen. 
Bovendien wordt geen tijdsafhankelijkheid verondersteld voor deze 
veereigenschappen. 
 
De discretisatie in eindige elementen gaat verder dan de steunpunten: per lijnstuk 
wordt opgegeven hoeveel elementen en knooppunten de gebruiker wil om de 
vervormingen en de spanningen/rekken in uit te rekenen. Dit wordt geïllustreerd in 
Figuur 12.11 waarbij minstens 2 elementen per m zijn toegepast. 
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Figuur 12.11 Leiding lay-out in een Dabekaussen cel met steunpunten (elke 2 m of minder) en de 
WTube discretisatie in knooppunten (in dit voorbeeld met tussenafstanden van 0,5 m 
of minder). 

De veer eigenschappen en zettingswaarden worden weliswaar via de steunpunten 
in de invoer voor WTube gedefinieerd, echter, alvorens de berekening wordt 
uitgevoerd worden de veer eigenschappen en zettingswaarden eerst uitgesmeerd 
naar alle knooppunten in het model. Dit gebeurt weer via interpolatie: voor elk 
knooppunt wordt tussen de 2 omliggende steunpunt waarden geïnterpoleerd. Hierbij 
wordt geen lineaire interpolatie gebruikt maar een sinusvorm. 
 
Doorsnede eigenschappen (diameter, wanddikte), materiaalparameters 
(elasticiteitsmodulus, glijdingsmodules, soortelijk gewicht en stijfheden voor 
koppelingen) en andere belastingen (werkdruk) complementeren de WTube invoer. 
Eventueel nog aangevuld met informatie over ondersteunde of vaste punten in het 
stelsel. 
 
De eindige elementen bestaan primair uit balk elementen die primair het gedrag van 
een balk belast op trek, afschuiving en buiging beschrijft (liggerwerking). Om, 
specifiek voor leidingen, ook tangentiele vervormingen en (ring) spanningen te 
berekenen wordt voor elk element ook een model voor de omtreksrichting opgesteld, 
Figuur 12.12. 
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Figuur 12.12 Illustratie van ligger werking (links) en belastingen in omtreksrichting (rechts).  
Ref. NEN 3650-1:2012 

 
De uitvoer van een WTube berekening bestaat uit : 

- verplaatsingen en hoekverdraaiingen (in 3 richtingen), 
- snedegrootheden: normaal en afschuifkrachten en buigende momenten, 
- rekken: axiaal, tangentieel, 
- spanningen: axiaal, tangentieel (afschuif en normaal) en VonMises, 
- gronddrukken: verticaal (onder en boven), horizontaal en axiaal, 
- ovalisatie. 

 
Spanningscomponenten (3-D) worden tevens verwerkt in een scalaire 
vergelijkspanning, de VonMises spanning. 
Al deze grootheden worden als functie van de plaats langs de leidingen opgeleverd, 
dat wil zeggen in de elementen/knooppunten. 
 
Figuur 12.13 geeft een visualisatie van 2 uitvoergrootheden uit een aantal WTube 
berekeningen (een realisatie van meerdere los van elkaar liggende leidingstelsels): 
verticale verplaatsingen (vervormde weergave) en VonMises spanningen (kleur). De 
rekenresultaten zijn slechts ter illustratie en in wezen nog niet correct als gevolg van 
een verkeerde materiaal invoer en een te grove schematisering van de belasting. 
 

 

Figuur 12.13  Visualisatie van verplaatsingsveld van de leiding (vervormde situatie) en optredende 
VonMises spanningen in de leiding (kleur). Figuur is slechts indicatief omdat deze 
resultaten zijn verkregen met incorrect materiaal en belasting. 
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12.8 Ruimtelijke modelafbakeningen in de schematiseringen 

In het voorgaande zijn de modelering en schematisering stappen aan de orde 
gekomen door alles te refereren aan de Dabekaussen cel en wat zich binnen deze 
cel bevindt. Er zijn echter 2 redenen om de ruimtelijke afbakening groter te maken: 
 

1. De verticale belasting heeft een ruimtelijk effect: een belasting op positie (x,y) 
zal ook een verticale beweging veroorzaken op enige afstand van (x,y). Met 
andere woorden een belasting hoeft niet direct boven een leiding aanwezig 
te zijn om invloed op zijn vervormingen en spanningen te geven. 
 

2. Leidingen lopen door over een groter gebied dan begrensd door een 
Dabekaussen cel. Als de leidingstelsels ter plekke van de cel grenzen 
worden ‘uitgesneden’ en doorgerekend dan missen deze uiteinden de 
aanwezigheid van de doorgaande leiding. Dit heeft gevolgen voor het 
vervormingsgedrag en bijbehorende spanningen. 

 
Vanwege deze 2 redenen wordt het gebied voor de schematiseringen groter gemaakt 
dan de Dabekaussen cel, zie Figuur 12.14. Om de Dabekaussen cel (blauwe ruit in 
de figuur) wordt een grotere ruit gemaakt (blauwe stippellijnen in de figuur). Het is in 
deze ruit dat feitelijk de gridpunten en de gridlijnen worden gedefinieerd zoals 
beschreven in stap 2 en 3 (paragraaf 12.2 en 12.3) ten behoeve van het te bereken 
verplaatsingsveld met D-Settlement. De belasting polygonen kunnen daarbij ook nog 
buiten deze cel meegenomen worden om alle relevante invloeden te betrekken. 
 
De leidingstelsels worden niet meer op de grenzen van de Dabekaussen cel 
afgesneden maar worden (indien aanwezig) ook buiten deze randen over een 
beperkt stuk meegenomen (de rode lijnen in de figuur). Deze extra leidingstukken 
worden mee gemodelleerd in de WTube berekeningen, maar dienen daarbij slechts 
als een verdiscontering van de invloed van deze stukken leiding op de leidingstukken 
in de Dabekaussen cel zelf. Ze definiëren een soort randvoorwaarde of 
continuïteitsvoorwaarde. Bij de evaluaties van de resultaten worden ze verder buiten 
beschouwing gelaten. Hiermee wordt bedoelt dat dan alleen de leidingen in de 
Dabekaussen cel worden beoordeeld (de rode lijnen in de figuur). 
 



 STOOP 3  79 
 

 

 

Figuur 12.14  Afbakeningen voor de schematiseringen: Dabekaussen cel (blauwe ruit), D-
Settlement cel (blauwe stippellijnen), belastingpolygonen (zwarte rechthoeken) en 
stukken doorgetrokken leiding buiten de Dabekaussen cel (rode lijnen) versus 
leidingdelen in de Dabekaussen cel (groene lijnen). De grijze schakeringen geven 
de grootte van berekende grondzettingen aan. 
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13 Probabilistiek: faalkans bepaling 

In voorgaande hoofdstukken zijn databronnen en schematiseringstechnieken 
beschreven waarmee door bundelen van informatie en modellen een pad wordt 
doorlopen dat eindigt bij een berekende toestand (vervorming/spanning) van 
leidingen in een gebied op een moment in de (huidige of toekomstige) tijd ten gevolge 
van (verschilzettingen). 
Daarmee is het mogelijk enerzijds een onderscheidend beeld te krijgen van het 
gehele te beheren areaal en anderzijds ook specifiek een leidingdeel onder te loep 
te nemen. 
Het onderscheidende beeld is ondersteunend voor assetmanagement waarin 
toekomstige vervangings- en onderhoudsbeslissingen beter voorzien, gepland en 
geprioriteerd kunnen worden op basis van voorspeld gedrag. Specifieke informatie 
zal helpen bij momentane beslissingen, bijvoorbeeld de keuze in al of niet meegaan 
met werkzaamheden van derde partijen. 
Het maken van één rekenslag zal echter op zijn best een puntschatting opleveren 
een ‘best guess’ van de te verwachten toestand. Al snel rijst dan de vraag of het wel 
zo zal zijn als berekend en “wat als dit of dat …?”. Het is belangrijk om dit expliciet te 
maken want het nemen van beslissingen behelst het omgaan met onzekerheden en 
het denken in scenario’s.  
Onzekerheden, bandbreedtes in data en scenario’s van gebeurtenissen te over in de 
data en modellenreeks die binnen STOOP wordt gebruikt. Deze uiten zich uiteindelijk 
in een scala aan mogelijke waarden voor de belastingeffecten (vervorming, spanning, 
rek) versus mogelijke waarden voor de sterkte of capaciteit (wat is de leiding in staat 
om te weerstaan). Deze confrontatie van belasting versus capaciteit, expliciet 
gemaakt in termen van onzekerheden, leidt tot een kwantificering van een kans op 
overschrijding van belasting over sterkte, feitelijk de faalkans. 
Binnen STOOP is het kwantificeren van deze faalkans een belangrijk aspect. 
Uiteindelijk zal de kans op falen in en over een toekomstige periode (of 
complementair: de kans op blijvend functioneren) als onderscheidende indicator 
gebruikt kunnen worden bij het nemen van vervangings- en onderhoudsbeslissingen. 
Veelal zal dit gebeuren in de termen van risico’s, waarbij kansen gecombineerd 
dienen te worden met gevolgen in mogelijke bedrijfseconomische en/of wettelijke en 
normatieve context. 
 

13.1 Monte Carlo Sampling 

De kansen worden gekwantificeerd door aan de voorkant van de data en modellen 
trein de onzekerheden in kaart te brengen en deze dan in een soort van scenario 
analyse te propageren door de modellen en vervolgens de bandbreedte in de 
uitkomsten in kaart te brengen. 
 
Figuur 13.1 geeft dit schematisch weer, waarbij de methodiek uit de volgende 
stappen bestaat: 
 

1. Aan de invoerkant worden bronnen van onzekerheid in kaart gebracht. Dit 
gebeurt door parameters van invloed te identificeren en hun mogelijke 
waarden inclusief bandbreedtes en waarschijnlijkheden te karakteriseren in 
verdelingsfuncties. Waar nodig worden correlaties (statistische verbanden 
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voor waarden van verschillende parameters) hierin meegenomen. Deze 
parameters zijn dan beschreven als stochasten. 
 

2. Gegeven de stochasten, wordt een set van waarden voor alle parameters 
gegenereerd conform hun kansen van voorkomen. 

 
3. Voor deze set van waarden wordt een berekening uitgevoerd middels de 

schematiseringen uit hoofdstuk 12. 
 

4. Dit levert voor de leidingen in het beschouwde systeem een berekende 
spanningstoestand per leiding op (of een andere te beschouwen grootheid 
anders dan spanning). 

 
5. Deze kan worden vergeleken met een gegenereerde waarden voor de 

sterkte/capaciteit van de leidingen. 
 

6. Hieruit ontstaat per leiding een waarneming/observatie of de leiding faalt 
(belastingeffect>sterkte) dan wel niet faalt (belastingeffect<sterkte). 

 
7. Stap 2 tot en met 6 worden herhaald met steeds nieuwe waarden voor de 

parameters (trekkingen). Dit resulteert in een (grote) set van waarnemingen 
tot deze voldoende is om de kans op falen gekwantificeerd te zien. 

 
Bovenstaande procedure staat bekend als (Crude) Monte Carlo techniek. De 
faalkans (Pf) kwantificeren wordt dan, eenvoudig gezegd, een kwestie van turven: 
  
      Pf = n/N 
 
Met  

n het aantal waargenomen faalgebeurtenissen voor een leiding, 
N het totale aantal gesimuleerde gebeurtenissen voor de leiding  

 

 

Figuur 13.1 Schematische weergave van het probabilistisch rekenen  
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De Monte Carlo methode is eenvoudig en robuust. De robuustheid bestaat hierin dat 
de methode leidt tot correcte antwoorden mits voldoende waarnemingen/simulaties 
worden gegenereerd. 
Hierin sluipt echter ook een mogelijk nadeel van de methode: het aantal voldoende 
waarnemingen zal afhankelijk zijn van de faalkans in het beschouwde systeem. 
Bijvoorbeeld, voor een faalkans van 1/1000 zal het niet voldoende zijn om bij 1000 
simulaties een betrouwbare uitspraak te doen. Immers binnen 1000 simulaties kan 
geen falen worden waargenomen (faalkans gelijk 0) of mogelijk 10 (faalkans 0,01). 
Eerder zullen orde grootte 100000 berekeningen nodig zijn om betrouwbaar te 
concluderen dat gemiddeld 100 per 100000 keren falen is opgetreden (de gezochte 
faalkans van 0,001). 
Niettemin is nu gekozen voor de Monte Carlo techniek als te implementeren techniek. 
Een groot deel van simulatie inspanning gaat binnen STOOP gecompenseerd 
worden door de Autoflow aanpak en de mogelijkheden om processen te 
parallelliseren en in CPU tijden te optimaliseren (zie hoofdstukken 14 en 15). 
Daarnaast zijn in de toekomst mogelijkheden om andere probabilistische methoden 
te implementeren die de reken efficiëntie verder kunnen verbeteren. 
 

13.2 Stochastische parameters 

Binnen STOOP worden onzekerheden meegenomen vanuit de volgende 
onderdelen: 

1. Grondopbouw (GeoTOP realisaties) 
2. Grondopbouw (overgangsgebied) 
3. Grondeigenschappen (voor zettingen dan wel grond-leiding interactie) 
4. Belastingen (maaiveldbelastingen) 
5. Leiding (stijfheid en sterkte) 

 

13.2.1 Grondopbouw (GeoTOP realisaties) 
GeoTOP levert 100 (even waarschijnlijke) realisaties voor de grondopbouw per voxel. 
Als stochast wordt dit eenvoudig beschreven met een uniforme kansverdelingsfunctie 
voor de gehele getal waarden 1:100. Realisaties over de verschillende voxels zijn 
gecorreleerd: een realisatie i (i=1:100) voor een voxel behelst tegelijkertijd een 
realisatie i voor de andere voxels. 

13.2.2 Grondopbouw (overgangsgebied) 
De ligging van het overgangsgebied voor de grondopbouw in een Dabekaussen cel 
wordt beschreven door 3 parameters: de positie, de oriëntatie en de 
overgangslengte, zie Figuur 12.2. 
De positie wordt uniform verdeeld genomen (er is geen voorkeur voor een plek 
binnen de Dabekaussen cel). Dit geldt ook voor de oriëntatie, deze wordt ook uniform 
verdeeld met een hoek tussen -90o en 90 o (Figuur 12.2). 
De mogelijke waarden voor de overgangslengte zijn Dabekaussen cel en GeoTOP 
realisatie specifiek. Voor al deze combinaties zijn minimale, maximale en meest 
waarschijnlijk overgangslengten afgeleid (Hoofdstuk 7). Als stochast is deze nu als 
een, naar de minimale waarde verschoven, lognormale verdeling beschreven. 
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13.2.3 Grondeigenschappen (voor zettingen dan wel grond-leiding interactie) 
Ingeval van zettingen (D-Settlement) zijn de a,b,c parameters (in D-Settlement 
respectievelijk SoilPriCompIndex, SoilSecCompIndex en SoilSecCompRate 
genoemd) van belang en een parameter voor de voorbelasting. Voor deze laatste 
wordt nu de POP (Pre Overburden Pressure) gekozen. Alle parameters worden (voor 
elke grondlaag) gemodelleerd als een lognormale stochast, conform de waarden 
zoals deze in de D-Soil database zijn opgenomen. Ingeval van de a,b,c parameters 
worden deze sterk gecorreleerd. De drie parameters moeten binnen bepaalde 
verhoudingen ten opzichte van elkaar blijven om te voorkomen dat fysisch irreële 
waarden worden gegenereerd. 
Ingeval van D-GeoPipeline hebben andere grondparameters een invloed, met name 
de elasticiteit modulus (Emod) en de undrained cohesion (Cu). Ook deze worden 
daarom als een stochast in de berekeningen meegenomen en eveneens 
gemodelleerd middels een lognormale verdeling. 
 

13.2.4 Belastingen (maaiveldbelastingen) 
In hoofdstuk 8 zijn grove schattingen voor de boven belastingen geïnventariseerd. 
Dit is een belangrijke bron van onzekerheid en tegelijk ook een parameter die een 
directe invloed heeft op de zettingen en dus op de leidingbelastingen. Met de 
afgeleide locatie afhankelijke waarden worden polygonen gedefinieerd met per 
polygoon een belasting volgens een uniforme verdeling begrensd door een minimale 
en maximale waarde. 

13.2.5 Leiding (stijfheid en sterkte) 
Voor de leiding worden 2 typen parameters meegenomen als stochast: namelijk 2 
stijfheidsparameters en een sterkte parameter. 
Voor de stijfheid wordt gewerkt met de Elasticiteitsmodulus (E) en de 
Glijdingsmodulus (G) van het materiaal. Voor de sterkte een toelaatbare spanning. 
De moduli zijn gecorreleerd aan elkaar via de dwarscontractie (ν): 

G = E /[2 (1 + ν)] 
Waarbij de waarde voor de dwarscontractie materiaal afhankelijk is maar begrensd 
moet zijn tussen 0 en 0,5 om fysisch reëel gedrag te beschrijven. 
 
 
 
 
 

In de modellering van de stochasten werd verondersteld dat de 
waarden van de dwarscontractie ν binnen de band [0;0,5] zou 
blijven wanneer E en G met een hoge onderlinge correlatie 
(rho=0,99) in de probabilistische analyse worden meegenomen. 
Hierbij is helaas het sterk niet lineaire effect in de relatie tussen E, 
G en ν onderschat. 
Het gevolg voor de ten tijde van het opstellen van dit rapport 
uitgevoerde berekeningen is dat er veel realisaties zijn ontstaan 
met feitelijke dwarscontractie waarden groter dan 0,5. Dit maakt de 
berekeningen getalsmatig in absolute zin onbruikbaar. Het principe 
van STOOP en Autoflow en het aangetoonde bereikbare doel blijft 
echter overeind. 
Bij een afronding en implementatie van STOOP kan deze fout 
eenvoudig worden opgelost. 
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14 Rekeninfrastructuur: Geïntegreerde modelketen 

14.1 Van functionele eisen naar technische requirements 

In dit hoofdstuk wordt de IT technische architectuur en implementatie van de 
rekeninfrastructuur van de STOOP methodiek beschreven, zie rood omlijnd kader in  
.  
 

 

Figuur 14.1: De implementatie van de rekeninfrastructuur (rood omlijnde gedeelte) wordt in dit 
hoofdstuk nader toegelicht. 

Binnen dit kader bevinden zich de toe te passen modellen, welke reeds zijn ontsloten 
in bestaande software (D-Settlement, D-GeoPipeline en WTube). Deze software is 
echter als ‘stand alone’ product ontwikkeld en in gebruik. Voor STOOP moeten deze 
individuele software onderdelen gaan samenwerken in een geïntegreerde keten en 
rekenkundige aanstuurbaar zijn vanuit een probabilistische kern, om een veelheid 
aan verschillende scenario’s door te kunnen rekenen.  
 
Dit leidt tot de volgende technische vertrekpunten:  
 

- De verschillende modellen/rekenmodules hebben een uiteenlopende IT-
technische basis, sommige modules kunnen uitsluitend op Windows - of 
Linux gebaseerde systemen draaien en/of zijn afhankelijk van een bepaalde 
systeem architectuur (32 of 64bits). Daarnaast zijn software onderdelen 
gebouwd in verschillende programmeertalen (Java, Python of Fortran, Scala)  
 

- Vanwege de verschillende technische achtergrond van de verschillende 
modules moet de geïntegreerde modelketen een hybride keten vormen die 
om kan gaan met deze technische heterogeniteit. 
  

- Bij het uitvoeren van de verschillende berekeningen mogen de verschillende 
onderdelen elkaar niet gaan beïnvloeden doordat zij bijvoorbeeld gebruik 
maken van het zelfde werkgeheugen. Verschillende rekenprocessen moeten 
dus geïsoleerd van elkaar uitgevoerd kunnen worden.  
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De probabilistisch aanpak (H13) maakt dat modellen veelvuldig gedraaid moeten 
kunnen worden. Om rekentijden zoveel mogelijk te reduceren is er in het STOOP 
systeemontwerp daarom veel aandacht besteedt aan schaalbaarheid van de 
individuele modules en van de keten als geheel. Het stuk-voor-stuk (sequentieel) 
doorrekenen van de verschillende berekeningen zou leiden tot rekentijden van 
meerdere maanden, er is dus noodzaak tot parallellisatie van de berekeningen.  
 

14.2 Functionele bouwblokken 

Vanuit IT perspectief bezien, bestaat het STOOP system in basis uit vijf functionele 
bouwblokken, welke zijn weergegeven in Figuur 14.2: 
 

1) F1: Zettingsmodel verticale bodemdaling: een functie om op basis van 
ondergrondsamenstelling, historische belasting van een gebied en 
grondwaterstand een voorspelling te doen van het verloop van de zetting van 
het ingevoerde gebied.  
 

2) F2: Model voor de interactie tussen grond en leiding: een functie om op basis 
van ondergrondsamenstelling en leidingeigenschappen te bepalen hoe de 
ondergrond werkt op de leiding. 
 

3) F3: Een functie om op basis berekende bodemdaling uit 1) en grond-leiding 
interactie uit 2) de spanningen in de leiding te berekenen door middel van 
een constructief eindige elementen model van een leiding. 

 
4) F4: Een functie die op basis van kansverdelingen van de verschillende invoer 

parameters de modellen kan voeden om een specifieke trekkingen een 
scenario door te rekenen  met 1), 2) en 3). 
 

5) F5: Een functie die middels probabilistiek de faalkans van een 
leiding(segment) bepaalt door veel verschillende scenario’s uit F4 door te 
rekenen met onzekere factoren, in combinatie met de geïntegreerde 
modelketen van F4. Voor STOOP is gekozen probabilistisch te rekenen op 
basis van een (Crude) Monte Carlo proces. (zie 13.1).  
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Figuur 14.2: high-level functioneel overzicht STOOP systeem-of-systems 

 
 

14.2.1 F1: zettingsmodel verticale bodemdaling 
Als partner in het STOOP project levert Deltares de geotechnische kennis en 
componenten. Om verticale bodemdaling uit te rekenen voor een periode in de 
toekomst wordt het software product D-Settlement ingezet. Dit leidt tot de volgende 
technische requirements:  
 

Req.nr Omschrijving 
F1-R1 Technische interface om D-Settlement te kunnen integreren en aan te 

sturen vanuit een workflow.  
F1-R2 Geotechnische schematisering op kunnen bouwen aan de hand van 

benodigde input voor D-Settlement. De benodigde geotechnische input 
voor D-Settlement moet door Autoflow geautomatiseerd kunnen 
worden samengesteld uit de benodigde databronnen. Voor D-
Settlement is de volgende input van belang:  

- Bodemopbouw, grondparameters, historische belasting, 
grondwaterstand en maaiveld hoogte 

F1-R3 D-Settlement vereist een 32-bits Windows besturingssysteem om te 
kunnen draaien (Windows DLL) 

F1-F4 De output van D-Settlement (zettingsverloop voor gevraagde periode) 
moet als input gevoed kunnen worden aan F3 (eindige elementen 
model leiding) 
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14.2.2 F2: Model voor de interactie tussen grond en leiding 
 
Voor deze functie levert ook Deltares een software component als mede de 
geotechnische kennis voor de toepassing hiervan. De requirements zijn deels 
overlappend met F1 
 

Req.nr. Omschrijving 
F2-R1 Technische interface om D-GeoPipeline te kunnen integreren en aan 

te sturen vanuit een workflow.  
F2-R2 Geotechnische schematisering op kunnen bouwen aan de hand van 

benodigde input voor D-GeoPipeline. De benodigde geotechnische 
input voor D-GeoPipeline moet door Autoflow geautomatiseerd kunnen 
worden samengesteld uit de benodigde databronnen. Voor D-
GeoPipeline is de volgende input van belang:  

- Bodemopbouw, grondparameters, grondwaterstand, maaiveld 
hoogte, leidingparameters. 

F2-R3 D-GeoPipeline vereist een 32-bits Windows besturingssysteem om te 
kunnen draaien (Windows DLL). 

F2-R4 De output van D-GeoPipeline (grondveren) moet als input gevoed 
kunnen worden aan F3 ( eindige elementen model leiding). 

 

14.2.3 F3: Leiding spanning o.b.v. gedrag ondergrond 
 
Om de spanningen in een leiding uit te kunnen rekenen moeten de berekende 
grondzetting en grondveren (grond-leiding interactie) worden toegepast op een 
rekenkundig model van de leiding of leidingsegment. TNO levert voor deze functie 
een, voor STOOP ontwikkelt, eindige elementen model voor leidingen: WTube. 
 

Req.nr. Omschrijving 
F3-R1 Eindige elementen model van een leiding kunnen afleiden uit  (verrijkte) 

leiding gegevens uit data ingrediënt F. 
F3-R2 Zetting uit F1 kunnen toepassen op locatie van de leiding. 
F3-R3 Grondveren uit F2 kunnen toepassen op de leiding. 
F3-R4  WTube is geïmplementeerd in Java, dit maakt dat er geen bijzondere 

vereisten zijn vanuit het onderliggende besturingssysteem, die kan 
zowel een Windows als Linux zijn als hier een JVM beschikbaar is. 

F3-R4 Technische interface om WTube te kunnen integreren en aan te sturen 
vanuit een workflow. 

 
 

14.2.4 F4: scenario doorrekenen uit trekking van onzekere parameters 
 
Een scenario wordt gevormd door één trekking (Monte Carlo iteratie) uit alle 
stochasten (zie H13 over probabilistiek). Voor de getrokken waardes worden 
vervolgens de specifieke modules gevoed om de volledige modelketen door te 
rekenen van bodemdaling tot leidingspanning. 
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Req.nr. Omschrijving 
F4-R1 Er moet een workflow zijn die de volgordelijkheid (workflow) van de uit 

te voeren berekeningen coördineert in een technische geïntegreerde 
keten uit F1, F2 en F3. 

F4-R2 Vanwege de verschillen in technische basis van de verschillende 
software onderdelen moeten deze geïsoleerd uitgevoerd worden in de 
zin van geheugen en processor gebruik.  

F4-R3 Aan de hand van getrokken parameter samenstellingen de 
geotechnische schematisering, on-the-fly, op kunnen bouwen en 
voeden aan F1, F2 en F3. 

F4-R4 Op basis van F1 en F2 en F3 spanningen in leidingen uitrekenen 
F4-R5 Uitkomsten (faalt leiding wel/niet in specifiek scenario) van F4-F1 

moeten verzameld worden en opgeslagen worden.   

 

14.2.5 F5: Een functie die middels probabilistiek de faalkans van een leiding(segment) 
bepaalt  
 
Door veel verschillende scenario’s uit F4 door te rekenen met trekkingen van de 
gedefinieerde stochasten, in combinatie met de geïntegreerde modelketen van F4 
wordt een faalkans berekent. Voor STOOP is gekozen probabilistisch te rekenen op 
basis van een (Crude) Monte Carlo proces. (zie 13.1)  
 

Req.nr. Omschrijving 
F5-R1 Een probabilistisch proces (Monte Carlo) die trekking uit verschillende 

kansverdelingen doet en aan F4-R1 levert. 
F5-R2 De resultaten uit F4-R4 samenstellen tot een faalkans per 

leidingsegment.    
F5-R3 Om de doorlooptijd van de totale berekening te versnellen moeten 

scenario’s (trekking uit F5-F1) zoveel mogelijk parallel worden 
uitgerekend i.p.v. sequentieel. 

 

14.3 IT Architectuur van de rekeninfrastructuur 

De methodiek en de daarmee samenhangende rekenstappen vereisen een 
samenwerkende keten van modellen (IT-technische model integratie, F4-R1) en 
daarmee vergaande automatisering. De probabilistische aanpak vereist bovendien 
dat de modelketen veelvuldig voor verschillende scenario’s (set van trekkingen voor 
de stochasten) doorgerekend kan worden (F5-R1) dit stelt hoge eisen aan de 
schaalbaarheid van het systeem.  
 
Om de modelketen flexibel te laten schalen is gekozen voor een opschalingsstrategie 
aan de hand van de principles van ‘horizontale schaling’. Horizontale schaling staat 
tegen over ‘verticale schaling’ waarmee vooral bedoeld wordt dat een vaste set 
hardware wordt uitgebreid met meer geheugen, harde schrijven, CPU-cores etc. De 
specificaties van de betreffende server is dan bepalend voor de groei mogelijkheden. 
Bij horizontale schaling is het uitgangspunt dat uitbreiding van rekenkracht wordt 
gedaan door een netwerk van ‘rekennodes’ aan te leggen die onderling 
communiceren en data uitwisselen.  
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Horizontale schaling wordt vaak gecombineerd met virtualisatie technieken (virtuele 
machines en virtualisatie middels containerisatie) om een flexibel netwerk van 
rekennodes te creëren dat kan groeien en krimpen naar gelang er meer of minder 
rekenbehoefte is. Een groot voordeel van het combineren van de principles van 
horizontale schaling met virtualisatie technieken is dat de rekencapaciteit (data 
center) niet gedimensioneerd hoeft te worden op de verwachten piekbelasting, maar 
dynamisch ingericht kan worden schalen aan de hand van de rekenbehoefte. 
 
Voor de implementatie van de rekeninfrastructuur is, aan de hand van de 
requirements, gekozen voor een architectuur waarbij een aantal veel belovende It-
technieken met elkaar gecombineerd worden om de doelstellingen van STOOP te 
realiseren.  
 

Functie Technische invulling 
F1: zettingsmodel verticale 
bodemdaling 

32-bits windows DLL in python wrapper. 
Dit geheel draait in een Docker 
container om aan vereisten van isolatie 
en schaling te kunnen voldoen 
(eenvoudige meerdere instanties laten 
draaien). 

F2: Model voor de interactie tussen 
grond en leiding 
 

32-bits windows DLL in python wrapper. 
Dit geheel draait in een Docker 
container om aan vereisten van isolatie 
en schaling te kunnen voldoen 
(eenvoudige meerdere instanties laten 
draaien). 

F3: Leiding spanning o.b.v. gedrag 
ondergrond 
 

WTube is Java geschreven en draait 
Linux gebaseerde docker container om 
aan vereisten van isolatie en schaling te 
kunnen voldoen.  

F4: scenario doorrekenen uit trekking 
van onzekere parameters 
 

Microsoft Azure Cloud services voor 
een hybride Windows-Linux-32bit-64bit 
rekencluster. Rekennodes worden 
middels Docker container aan dit cluster 
toegevoegd. De coördinatie van de 
rekenscenario is geïmplementeerd in 
Apache Spark a.d.h.v. het Map-Reduce 
paradigma.  

F5: Een functie die middels 
probabilistiek de faalkans van een 
leiding(segment) bepaalt  

Het Monte Carlo proces is middels 
Apache Spark geïmplementeerd in 
Scala en is onderdeel van het 
rekencluster. 

Tabel 14.1 Hoofdfuncties rekeninfrastructuur en technische invulling  

Naast de technische bouwblokken voor de rekeninfrastructuur wordt code beheer, 
geautomatiseerde testing, deployment (uitrollen rekencluster) gedaan via GitLab 
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14.4 Overzicht gebruikte software componenten  

 
Software component  Partij Functie en relatie tot STOOP 
Autoflow TNO Ontwikkeld in STOOP3 gebaseerd op 

Open Source componenten zoals 
Apache Spark. Heeft als functie 
integratie en schaling van modelketen.  

D-Settlement Deltares Bestaande software (niet specifiek 
voor STOOP gemaakt). Aangepast 
voor STOOP door rekenkern te 
scheiden van de grafische user 
interface en als module aanstuurbaar 
te maken met Autoflow. 

D-GeoPipeline Deltares Bestaande software (niet specifiek 
voor STOOP gemaakt).Aangepast 
voor STOOP door rekenkern te 
scheiden van de grafische user 
interface en als module aanstuurbaar 
te maken met Autoflow. 

WTube TNO  Specifiek voor STOOP ontwikkeld, 
gestart in eerste fase van STOOP en 
doorontwikkeld in STOOP3 i.c.m. 
Autoflow. 

Prob2B TNO Bestaande software (niet specifiek 
voor STOOP gemaakt). In STOOP3 
verder ontwikkeld tot een 
geparallelliseerde versie die in i.c.m. 
Autoflow meerdere modelketen 
tegelijkertijd kan uitrekenen.  

Plaxis  Externe 
software 
(Plaxis) 

In het huidige project nog niet 
toegepast. Plaxis heeft een functie in 
2e orde kaart voor berekenen van 3D 
grondvervormingen. Plaxis vervangt 
D-Settlement die voor de 1e orde kaart 
2D grondvervorming berekent. 

Tabel 14.2 Overzicht software componenten 

14.5 Horizontale schaling rekencapaciteit: configuratie i.p.v. installatie  

De rekeninfrastructuur wordt ingericht aan de hand van de te verwachten benodigde 
rekenkracht en gewenste doorlooptijd. Het toevoegen van rekennodes heeft een 
(bijna) lineair effect op de doorlooptijd van de totale berekening, een dubbel aantal 
rekennodes halveert de totale rekentijd. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt 
door dat volledige modelketen parallel naast kunnen draaien omdat de verschillende 
Monte Carlo simulaties onafhankelijk van elkaar zijn (een volgende simulatie niet 
afhankelijk van de vorige) en hoeven daarmee niet op elkaar te wachten. Deze 
rekennodes kunnen ook tijds het rekenproces worden toegevoegd of verwijderd om 
de doorlooptijd te beïnvloeden.  
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Van de verschillende rekennodes in de modelketen zijn ‘templates’ gemaakt die een 
specifieke functie vervullen. Deze templates bevatten de volledige ‘stack’ van 
Operating system, virtuele server specificaties (aantal CPU’s, cores, netwerk, opslag 
etc. ) en STOOP-software. Ter illustratie: er is een template voor een D-Settlement 
rekennode met een Windows, Python omgeving en D-Settlement-DLL waarvan met 
dezelfde moeite een willekeurig aantal instanties neergezet kunnen worden middels 
een opdracht aan de cloud infrastructuur (Microsoft Azure): “zet 20 instanties klaar 
volgens de template van een D-Settlement rekennode”.  
 
 

 

Figuur 14.3 De rekeninfrastructuur wordt opgebouwd a.d.h.v. template van rekennodes met 
specifieke functionaliteit.  

De cloud capaciteit die gebruikt is voor het uitvoeren van de STOOP berekeningen 
zoals in dit rapport beschreven, is ingekocht bij Microsoft Azure, maar kan ook bij 
iedere andere provider worden ingekocht, zoals Amazon, Rackspace,  Google, of 
zelfs in combinatie met servers in eigen data center.  
 

 

Figuur 14.4 Nieuwe rekennodes worden vanuit ‘templates’ aangemaakt met daarin een beschrijving 
van de functionaliteit (azuredeploy.parameters.json) van het component en het aantal 
dat aangemaakt moet worden (Numworkers) 

 
Een volledige STOOP rekentaak (bijv. 1e orde kaart) wordt samengesteld in een 
totale configuratie en vervolgens als opdracht aan de cloud infrastructuur gegeven 
om de benodigde servers te ‘deployen’. Na afloop van de berekeningen worden 
servers automatisch opgeruimd, met uitzondering van de servers waar resultaten 
opgeslagen worden. Op deze manier wordt de rekeninfrastructuur ingericht op basis 



 STOOP 3  92 
 

 

van pay-per-use, afrekening van de gebruikte rekencapaciteit gaat per tijdsduur en 
type machine.  
 

 

Figuur 14.5  Het rekencluster wordt automatisch opgeruimd op het moment dat de berekeningen 
klaar zijn. 

 

 

Figuur 14.6 Opbouw en automatische afbouw van een volledige rekenscenario (1e orde kaart) met 
principes van horizontale opschaling 

 
Binnen een volledige 1e orde kaart berekening worden er op meerdere niveaus 
geparallelliseerd om de doorlooptijd maximaal te beperken. Voor de Monte Carlo 
trekking (doorrekening van de volledige modelketen) worden meerdere modelketen 
parallel gedraad (aantal is afhankelijk van het aantal ingezette machines). Binnen de 
parallel draaiende modelketen wordt geparallelliseerd gerekend bij de individuele D-
Settlement, D-GeoPipeline en Wtube berekeningen.  
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Figuur 14.7 Parallellisatie van berekening gebeurd op meerdere niveaus. Instelbaar is het aantal 
parallelle modelketen, binnen de modelketen worden individuele sommen parallel 
uitgevoerd.  

 

14.6 Effect van parallellisatie op de totale rekentijd  

Om het effect van de technische implementatie van parallellisatie op meerdere 
niveaus in de rekenketen aan te tonen wordt hieronder een uitwerking gegeven van 
de manier waarop de rekeninfrastructuur is ingericht voor een berekening waarvan 
de resultaten zijn uitwerkt in H16.1 (berekening van een cel in Stolwijk). 
 
Voor deze berekening is als rekeninfrastructuur gebruikt:  

- 7 windows machine met elk 20 cores  (t.b.v. D-Settlement en D-GeoPipeline). 
- 7 Linux machines met elk 4 cores  (t.b.v. WTube). 
- 1 Spark-coördinator. 

 
Met dit rekencluster konden 25 parallelle modelketens (Monte Carlo trekkingen) 
uitgerekend worden. Binnen deze 25 ketens werden 20 parallelle D-Settlement en D-
GeoPipeline berekeningen uitgevoerd.  
 
De totale doorlooptijd van 2525 modelketen iteraties (Monte Carlo trekkingen) 
bedroeg 13 uur. Zonder parallellisatie van de modelketens (Monte Carlo) zou dit 13.5 
dagen hebben geduurd. Zouden de individuele berekening van D-Settlement, D-
GeoPipeline en WTube sequentieel zijn uitgevoerd dan komt de totale doorlooptijd 
op 68 dagen. Het parallel uitvoeren van de berekening heeft er voor gezorgd dat 
berekening 127x sneller uitgevoerd kon worden en er een reductie van rekentijd van 
maanden naar uren is gerealiseerd.  
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14.7 Pseudo code Autoflow 

Om enige detail inzicht te even in de werking en opbouw van de programma code 
zonder grote stukken programma code in dit document te plaatsen, is er voor 
gekozen een abstractere weergave hiervan te maken middels een “pseudo code” die 
in beknopte vorm de uitwerking geeft van het probabilistisch rekenproces en 
parallellisatie van de rekenstappen. Pseudo code heeft de functionele werking weer 
zonder dat dat in een specifieke programmeertaal is uitgewerkt. 
 
 

 

Figuur 14.8 Legenda bij pseudo code 
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Figuur 14.9 Pseudo code autoflow 
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15 Rekeninfrastructuur: Geautomatiseerde 
behandeling data ingrediënten 

In het STOOP systeem wordt gebruik gemaakt van verschillende databronnen en  
-typen ten behoeve van de berekeningen (zie ook hoofdstukken over met data 
ingrediënten H6 t/m H11). Elk model stelt zijn eigen eisen aan hoe de data er uit zien 
en welke elementen deze moet bevatten. Daarnaast gebruiken rekenscenario’s 
dezelfde data verschillende keren, dus het is van belang om herhaalde queries en 
preprocessing zoveel mogelijk te voorkomen. De geotechnische schematisering van 
STOOP autoflow vereist in ieder geval dat alle data voor een afgebakend gebied 
beschikbaar moet zijn. 
 
De onderzoeksvragen die aan dit deel van STOOP3 ten grondslag liggen zijn: 

1. Hoe kunnen we de data zo organiseren dat eenvoudig (ruimtelijke) 
doorsnedes door de verschillende data kunnen worden gemaakt? 

2. Welke preprocessing op de data is nodig voor de verschillende modellen in 
Autoflow? 

3. Op welke manier geven we de preprocessed data door aan autoflow? 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de data, data opslag en de data voorbewerking. Ook wordt 
beschreven hoe de data wordt aangeboden in het autoflow systeem.  
 

 

Figuur 15.1 Dit hoofdstuk richt zich op de behandeling en bewerking van data (rood omlijnd) voordat 
deze het rekenproces ingaan  
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15.1 STOOP Databronnen en -typen 

STOOP3 maakt gebruik van data van verschillende bronnen en typen. Tabel 15.1 
toont de verschillende databronnen en -typen die input zijn van Autoflow. 
 

STOOP data element Bron Type 

Leidingen Netwerkbeheerders Gas- 

en water 

Geometrie, attribuut (shapefile) 

Bovenbelasting Deltares  Geometrie, attribuut (shapefile) 

Hoogteprofiel Algemeen Hoogtebestand 

Nederland (AHN3) 

Grid (geotiff) 

Grondwater NHI/LHM Grid (ascii) 

Ondergrond/GeoTOP TNO / Deltares Voxel (netcdf / csv) 

Dabekaussencel. Gebiedsgrens TNO Geometrie (shapefile) 

Grondmateriaaleigenschap TNO / Deltares Attributen (sqlite, txt) 

Leidingmateriaaleigenschap TNO Attributen (xls) 

Tabel 15.1 STOOP3 Autoflow Input Data 

Figuur 15.2 toont een voorbeeld van een deel van de data (leidingnetwerk, 
Dabekaussen cellen en bovenbelastingen) voor een deel van proefgebied 
Krimpenerwaard. Figuur 15.3 geeft de data in 3D. 
 

 

Figuur 15.2 2D Visualisatie Leidingnetwerk, Dabekaussen cellen en bovenbelastingen. 
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Figuur 15.3 3D representatie van leidingen, bovenbelastingen, hoogteprofiel, grondwaterstand en 
Dabekaussen cel 

15.2 Uniforme data structuur voor ruimtelijk en niet-ruimtelijke data 

Omdat de data verschillende formaten heeft en vooral ook verschillende ruimtelijke 
representaties (raster vs. objecten vs. geen ruimtelijke representatie) is een 
standaard, niet ruimtelijke, database niet gewenst. Geografische Informatie 
Systemen (GIS) zijn goed in visualisatie en ruimtelijke analyses, maar 
gecombineerde operaties op de verschillende soorten data zijn lastig te 
automatiseren. In STOOP is er veel preprocessing van de data nodig, en vanwege 
de flexibiliteit in implementatie die daarvoor nodig is moet de data makkelijk uit te 
lezen zijn en bruikbaar in een programmeeromgeving. Om deze redenen is gekozen 
voor het opslaan in een zelf gemaakt data formaat en API voor het wegschrijven en 
inlezen van data.  
 
Alle data is opgeslagen in HDF5. HDF5 (Hierarchical Data Format) is een file formaat 
voor het opslaan van grote hoeveelheden data. Er zijn interfaces in verschillende 
programmeertalen. HDF5 heeft twee soorten objecten, namelijk datasets en groups. 
Groups zijn containers die andere groups en datasets kunnen bevatten. Datasets zijn 
homogene multidimensional arrays. Bij zowel groups en datasets kunnen attributen 
worden opgeslagen. 

15.2.1 Data structuur 
Zoals eerder gezegd heeft sommige data in STOOP een expliciete ruimtelijke 
structuur, terwijl andere data dat niet heeft. Om relatief eenvoudig met al deze 
soorten data om te gaan, is de ruimtelijke dimensie gescheiden van de attributen. 
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Vertaald naar HDF5 betekent dit, dat voor iedere originele dataset de attribuutdata in 
een data HDF5 group staat, en de geometrische data in een geometrie HDF5 group. 
Bijvoorbeeld, de leidingen datasets bestaan uit lijn geometrieën en een aantal 
attributen per leiding. De ruimtelijke data staan in een aparte HDF5 dataset, met een 
referentie naar de attribute HDF5 dataset. In het geval van een rasterkaart, 
bijvoorbeeld AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland), krijgt de geometrie HDF5 
dataset de dimensies van en celgrootte van het raster, terwijl de data HDF5 dataset 
de waardes in de cellen bevat. In beide gevallen worden ook HDF5 attributen 
opgeslagen, die extra informatie over de data geven, bijvoorbeeld bron, resolutie, 
coördinaat referentiesysteem, etc. Figuur 15.4 laat zien hoe de HDF5 file eruitziet. 
Links is te zien dat de file hiërarchisch is opgebouwd. Rechts is te zien hoe een HDF5 
dataset eruit kan zien. 
 
Slicing van arrays in HDF5 gaat erg snel. In het geval van tabel-achtige data is een 
indexering toegevoegd die het opvragen van zulke data versnelt. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat de data van heel Nederland worden opgeslagen en doorzocht 
kunnen worden. In STOOP3 werken met pilotgebieden Krimpenerwaard, Diemen en 
Woerden. De manier van opslag die hier is beschreven is een Proof of Concept dat 
op deze manier de data kan worden opgeslagen en opgevraagd voor preprocessing. 
Wanneer de data van een groter gebied gaat worden verwerkt, dan zal een 
geavanceerdere ruimtelijke indexering moeten worden toegevoegd.  

15.2.2 Data wegschrijven naar HDF5 
Voor het wegschrijven van de data is een Python API geschreven die de 
verschillende datasets inleest en kan parsen naar de data structuur die voor de HDF5 
file nodig is. De API is zo geschreven, dat het relatief eenvoudig is nieuwe datasets 
toe te voegen aan de HDF5 file.  

15.2.3 Data lezen uit HDF5 
Het uitlezen van data uit HDF5 is nodig voor het preprocessen van de data. Ook 
hiervoor is een kleine Python API geschreven bovenop de HDF5 API. Ook is er een 
Python library geschreven die geometrische objecten kan maken en hier operaties 
op kan doen. De geometrische objecten die momenteel ondersteund worden in de 
library zijn een grid, punt, lijn en polygoon. Dus, zodra data uit de HDF5 file wordt 
ingelezen, wordt het automatisch in één van deze objecten opgeslagen om 
vervolgens hiermee te kunnen verder werken.  
 
Het uitlezen van de data kan momenteel enkel op basis van een geografische 
coördinaat of een bounding box. Dit is omdat in STOOP3 de data wordt 
georganiseerd op basis van de coördinaten van 2D cellen, namelijk de Dabekaussen 
cellen. Opvragen op basis van attribuutwaarde is momenteel niet geïmplementeerd.  
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Figuur 15.4 Voorbeeld STOOP Autoflow data in HDF5 
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15.3 Data preprocessing 

De meeste ruwe data is ongeschikt om direct in STOOP Autoflow te kunnen worden 
gebruikt. Tabel 15.2 toon welke preprocessing er per Autoflow onderdeel nodig is. In 
de volgende paragrafen wordt kort beschreven hoe de preprocessing plaatsvindt. 
 

Onderdeel Databron Preprocessing 

Modelafbakening GeoTOP ruiten Berekenen 3 ruiten t.b.v. 

intersectie andere bronnen 

D-Settlement 

 

AHN grid, LHI grid, 

bovenbelasting, GeoTOP 

profielen, GeoTOP 

overgangslengte 

Data intersectie, 

interpolatie AHN, 

discretisatie polygonen 

D-GeoPipeline Leidingen  Data intersectie, repareren 

netwerken, versimpelen 

netwerken 

WTube Leidingen Data intersectie, mapping 

leiding attributen naar 

stochastische 

materiaalparameters 

Prob2B Leidingen -- 

InSAR-FIT GeoTOP profielen, 

bovenbelasting 

Data intersectie, 

gebiedsstatistieken 

Tabel 15.2 Rekenonderdelen en benodigde data 

15.3.1 Data intersectie 
STOOP3 Autoflow doet modelberekening achtereenvolgens voor kleine gebieden. 
Deze gebieden zijn de Dabekaussen cellen, welke zijn gedefinieerd om een zo 
correct mogelijke geologische beschrijving te kunnen meenemen in de 
modelberekeningen. Figuur 15.5 geeft weer hoe de Dabekaussen cellen eruit zien. 
 
Per Dabekaussen cel wordt een ruimtelijke doorsnede gemaakt met alle data in de 
HDF5 file, met andere woorden, alle data die binnen de Dabekaussen cel valt of die 
de grens snijdt, wordt opgevraagd uit de HDF5 file. De data wordt gepreprocessed 
of in het juiste data formaat georganiseerd (zie ook 15.4). 
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Figuur 15.5 Schematische weergave van Dabekaussen cellen 

 
Behalve deze modelafbakening d.m.v. Dabekaussen cellen, worden ook twee andere 
afbakeningen gedaan om randeffecten in de berekeningen te voorkomen. Eén 
afbakening is een groter gebied (circa 105x105 meter) rondom de Dabekaussen cel, 
welke wordt gebruikt voor de doorsnede met de bovenbelasting, AHN en 
Grondwater.  
 

 

Figuur 15.6 Modelafbakeningen 

De derde afbakening is specifiek voor WTube, en is circa 90 bij 90 meter. De leiding 
worden opgehaald uit de HDF5 file wanneer ze een intersectie hebben met dit 
gebied, maar worden tot 4 meter lengte als losse dummy leidingen meegenomen 
daar waar ze buiten de Dabekaussen cel vallen.  
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Figuur 15.7 Modelafbakening voor leidingen 

15.3.2 GeoTOP 
Binnen iedere Dabekaussen cel vallen twee GeoTOP voxels, namelijk west en oost, 
of noord en zuid (zie ook Figuur 15.5). Afhankelijk van welke Dabekaussen cel dit is, 
worden de juist GeoTOP voxels opgevraagd uit de HDF5 file. Ook worden voor de 
bijbehorende cel de bijbehorende parameters van de overgangslengte opgehaald. 
De GeoTOP profielen worden geparsed en de minimale en maximale diepte voor de 
grondsoorten worden weggeschreven naar de output (zie 15.4). Dit wordt voor alle 
101 realisaties van GeoTOP gedaan. 

15.3.3 AHN (data ingrediënt D) 
Er bestaand verschillende varianten van AHN. Het meest recente versie, AHN3, heeft 
een resolutie van 0.5 meter in x en y. Binnen STOOP wordt de maaiveld variant, 
waaruit water en gebouwen gefilterd zijn, gebruikt. Hierdoor zijn er gebieden waar 
missing values zijn, welke opgevuld moeten worden met een zo realistisch mogelijke 
benadering van de werkelijke hoogtewaarde. Er is gekozen voor een inverse square 
distance interpolatie van de missing values.  
 
Door middel van array slicing kan de AHN data voor het gebied snel en eenvoudig 
worden opgevraagd.  

15.3.4 Bovenbelasting (data ingrediënt C) 
De data over de bovenbelasting is opgeslagen als polygonen (die zijn afgeleid van 
de ontwikkeling van de bebouwing, zie H8). Deze polygonen worden ‘afgeknipt’ aan 
de grenzen van de Dabekaussen cel. D-Settlement accepteert voor de input van 
belastingen geen polygonen, maar rechthoeken of cirkels, welke parallel aan een 
slice liggen. Het maximum aantal belastingen dat in D-Settlement kan worden 
ingevoerd is 80. Dit betekent dat de belastingpolygonen die binnen de Dabekaussen 
cel liggen, moeten worden vertaald naar rechthoeken die parallel aan de slice liggen 
(in dit geval 45 graden).  
 
Het vertalen is feitelijk het discretiseren van de polygoon. Het algoritme voor het 
genereren van de rechthoeken heeft parameters voor de hoek a (in dit geval 45 
graden) en de resolutie r (dit geeft aan hoe precies de discretisatie is). Het algoritme 
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werkt door een denkbare ‘pijl’ te schieten met hoek a (t.o.v. het assenstelsel) en het 
aantal intersecties met de polygoon te tellen. Vervolgens worden tussen de oneven 
en even intersectieparen, een rechthoek gegenereerd. De pijl wordt iteratief gekozen 
en met de resolutie r (t.o.v. hoek a) verschoven.  
 
In de preprocessing stap wordt automatisch de optimale resolutie gekozen op basis 
van de polygonen en het beschikbaar aantal rechthoeken (momenteel 80).  
 
Figuur 15.8 toont de denkbeeldige pijltjes (rood) en de gegenereerde rechthoeken 
(groen) van een polygoon met gaten (blauw). 
 

 

Figuur 15.8 Discretisatie van een polygoon in rechthoeken 

15.3.5 Leidingennetwerk (data ingrediënt F) 
In de leidingen data ontbreek typisch de diepteligging. In de preprocessing wordt 
daarom voor iedere node in de leiding, de intersectie met het AHN gezocht en deze 
waarde -80 cm berekend en als output weggeschreven. Bovendien worden de lijnen 
gesampeld op 2 meter, dat wil zeggen minstens om de 2 meter is een node 
toegevoegd aan de lijn die de leiding beschrijft. 
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15.3.6 Repareren van netwerken 
De data van de leidingen kan niet direct worden gebruikt in autoflow. Preprocessing 
zorgt ervoor dat de leidingen data in het gewenste formaat worden gezet, en op de 
juiste manier met fouten of ontbrekende gegevens wordt omgegaan. In veel gevallen 
is het zo dat er zeer kleine disconnecties zijn tussen leidingen die eigenlijk wel met 
elkaar zijn verbonden. In Figuur 15.9 laat zien dat veel leidingen niet verbonden zijn. 
In de preprocessing moeten deze leidingen worden gerepareerd, dat wil zeggen, 
weer met elkaar worden verbonden. De maximale afstand waarbij een disconnectie 
moet worden gerepareerd is 10 cm. Er zijn algoritmes geschreven die twee soorten 
disconnecties repareren. De eerste kijkt naar of er een ‘snap’ kan plaatsvinden tussen 
leidingen. In dit geval gaat het erom dat de uiteinden van leidingen aan elkaar worden 
geplakt. Het tweede algoritme kijkt naar ‘dangles’, ofwel losse uiteinden die aan een 
leidingsegment of tussenliggende node kunnen worden geplakt. Figuur 15.10toont 
de gerepareerde versie van het netwerk uit Figuur 8. 
 
 

 

Figuur 15.9 Disconnected leidingen. Verschillende kleuren betekenen een disconnectie. 
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Figuur 15.10  Gerepareerd netwerk van Figuur 15.9. Het blauw gekleurde leidingsegment is niet 
verbonden. De afstand met het leidingnetwerk is daar groter dan 10cm en werd dus 
niet gerepareerd. 

 

15.3.7 Vereenvoudigen van het netwerk 
Het leidingnetwerk bevat voor een enkele leiding vaak erg veel datapunten, waarmee 
ook zeer kleine bogen in de leiding kunnen worden beschreven. Door modelkeuzes 
zou dit leiden tot veel rekenoverhead in o.a. D-GeoPipeline. Daarom is onderzocht 
of een vereenvoudiging mogelijk is zonder teveel in te grijpen in de topologie van het 
netwerk. Figuur 15.11 en Figuur 15.12 laten het resultaat zien.  
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Figuur 15.11 Versimpeling van een lijn. De blauwe lijn en punten zijn de originele data. De 
versimpeling leidt tot minder datapunten (rood) zonder de topologie aan te passen. 

 

Figuur 15.12 Voorbeeld van een versimpeld leidingnetwerk. Rood is het originele netwerk, groen is 
het versimpelde netwerk. 

15.3.8 Attributen mapping 
WTube in STOOP3 Autoflow heeft verschillende parameters nodig om de spanning 
over de leiding heen te kunnen berekenen. Deze parameters zijn meestal niet gelijk 
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aan de attributen die de leidingnetbeheerders registreren. Bovendien is soms de data 
onvolledig we beschouwen de attributen als onzeker.  
 
TNO Structural Reliability heeft voor alle mogelijke attribuutwaarden mappings 
gemaakt om tot de juiste WTube parameterwaarden te komen. Deze mappings zijn 
vervolgens in Python geprogrammeerd en toegevoegd als preprocessing step. De 
mapping zorgt ervoor dat op basis van attribuutwaarden van de leidingen een 
aannemelijke stochastische parameterwaarde voor WTube wordt gemaakt. 
 
De parameters die worden gemapped uit de attribuutdata zijn gegeven in tabel 3. De 
mapping is specifiek voor iedere netbeheerder file. In het geval een mapping niet kan 
worden gemaakt omdat de benodigde gegevens missen, worden default parameters 
gebruikt en wordt dat vermeld in de output (zie hoofdstuk 5). 
 

Parameter Type verdeling 

E beam LogNormal 

G beam LogNormal 

Sigma yield LogNormal 

Rho beam Deterministisch 

Ku x, y, z Deterministisch 

Kphi x, y, z Deterministisch 

D beam Deterministisch 

T beam Deterministisch 

Shear factor Deterministisch 

Section length Deterministisch 

Pressure Deterministisch 

Tabel 15.3 WTube parameters 

15.3.9 Gebiedsstatistieken voor InSAR 
Voor InSAR zijn op basis van de bovenbelastingskaarten statistieken berekend over 
de oppervlakte. Iedere Dabekaussen cel is opgedaan in de 9 gelijke vierkanten. Voor 
ieder van deze subcellen word de totale belasting berekend, de gemiddelde belasting 
en de variantie van de belasting, alle gewogen naar het oppervlak van de 
belastingen. Deze gegevens worden gebruikt in matchen (fitten) van modelzettingen 
en InSAR waarnemen van de bodemdaling, deze zijn toegepast in  TKI NZR. 

15.4 Data output 

De data wordt na preprocessing per Dabekaussen cel opgeslagen in JSON files, de 
datapakketten. Deze datapakketten hebben als file name de betreffende 
Dabekaussen cel naam, bijvoorbeeld 
‘Autoflow_datapackage_X112550_Y442750_met_X112650_Y442750.json’ 
 
In de volgende paragrafen wordt per onderdeel aangegeven hoe de JSON file is 
opgebouwd. 
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15.4.1 Structuur data pakket voor Autoflow 
Het datapakket heeft een geneste data structuur. Figuur 15.13 geeft een overzicht 
hiervan. 
 

 

Figuur 15.13 Algehele structuur van het datapakket 

Regels 1 t/m 42 beschrijft metadata van het datapakket, zoals het id, version, en het 
crs (coordinate reference system). De drie verschillende formaten ruiten 
(Dabekaussen cel, loads cel en pipelines cel, zie hoofdstuk 4.1) worden hier ook 
gedefinieerd d.m.v. een boundingbox en een cellsize. 

15.4.2 GeoTOP realisaties  
In het object GeoTOPrealisations staan de data van alle 101 GeoTOP realisatie. 
Figuur 15.14 laat zien welke data er geldt voor alle realisatie, namelijk de naam en 
oriëntatie van beide profielen, en de wijze waarop de realisatie wordt getrokken in 
Prob2B.  
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Figuur 15.14 GeoTOP attributen 

Onder het attribuut realisations staan de profielen van alle 101 GeoTOP realisaties. 
Deze data is georganiseerd per realisatie, en vervolgens per GeoTOP cel 
(GeoTOPProfile1 en GeoTOPProfile2). In totaal staan er dus in ieder datapakket 202 
profielen. Bij iedere realisatie hoor ook parameters voor het stochastisch trekken van 
de overgangslengte tussen de twee GeoTOP profielen. Deze worden gegeven in 
transition, length, orientation en position (zie Figuur 15.15).  
 
Figuur 15.15 laat zien dat een profiel wordt opgeslagen per GeoTOP grondlaag, 
waarbij de minimale en maximale diepte wordt vastgelegd.  
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Figuur 15.15 GeoTOP deel 1 
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Figuur 15.16 GeoTOP profielen 

 

15.4.3 Maaiveld 
Onder groundlevel staan de AHN data. Omdat dit raster data betreft kan het zijn dat 
de intersectie een rastercel doorkruist. Daarom wordt de boundingBox van de AHN 
data in het datapakket vermeld, evenals de celgrootte (cellSize) en de eenheid (unit) 
(Figuur 15.17). Op deze manier kan bij iedere locatie de juiste cel worden gevonden. 
 

 

Figuur 15.17 groundLevel 

De geoData (Figuur 15.18) bevat de werkelijke hoogtedata, georganiseerd in een 
tweedimensionaal array, waarbij elke arraywaarde correspondeert met een cel in het 
originele raster. 
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Figuur 15.18 geoData 

15.4.4 Grondwater niveau 
Het groundWaterLevel object geeft de het NHI grondwater grid weer binnen de 
Dabekaussen cel. De opbouw van dit object is gelijk aan groundLevel, zie Figuur 
15.19. 
 

 

Figuur 15.19 groundWaterLevel 

15.4.5 Bovenbelastingen 
De loads, ofwel bovenbelastingen, worden weergegeven zoals in Figuur 15.20. Voor 
ieder belastingsobject uit de HDF5 file, worden de gediscretiseerde polygonen 
opgeslagen in  rectangles. Deze rectangles en de bijbehorende attributen zijn nodig 
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voor D-Settlement. Behalve de rectangles wordt ook de startdatum van de belasting 
meegegeven indien deze bekend is. Als de startdatum onbekend is wordt de 
standaard datum 01-01-1970 gekozen. Het type en de parameters van de distributie 
van de belasting staan in het object load. 
 

 

Figuur 15.20 loads 

15.4.6 Pijpleidingen 
Van de pipelines (Figuur 15.21) wordt de geometrie vastgelegd in geoData, waar per 
node (om de 2 meter, zie preprocessing) een x, y, z en de fixatiecode (momenteel 
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niet gebruikt) is gedefinieerd. Ieder origineel segment uit de HDF5 file, komt in een 
apart array, dus het geoData object bevat een tweedimensionaal array. 
 
Behalve de geometrie van de leiding, staan per leiding ook de benodigde parameters 
voor WTube. In Figuur 21 staat hiervan een deel uit Tabel 3. Een parameter object 
bevat een codering of de waarde al dan niet gebaseerd is op een mapping of dat er 
een default is gekozen en wat de eigenschappen zijn van de verdeling. 
 

 

Figuur 15.21 pipelines geometrie 
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16 Uitgevoerde berekeningen 

De STOOP modellentrein is in zijn Autoflow configuratie getest in twee 
proefgebieden: Stolwijk (1 voxel) en Diemen (voor 2 voxels). Eerste uitgebreide runs 
hebben plaatsgevonden in Februari 2018.  Eind Maart 2018 zijn nieuwe sets 
gedraaid. 
 
Voor de eerste runs geldt dat werd waargenomen dat de belasting polygonen een 
lichte overlapping hadden met als gevolg dat lokaal (over de samenvallende grenzen 
van de belasting polygonen) te grote belastingen werden ingebracht. Dit is opgemerkt 
en verbeterd voor de tweede set runs. Voor beide sets van runs geldt echter dat deze 
nog zijn gedraaid met niet sterk genoeg gecorreleerde elasticiteitsmodulus en 
glijdingsmodulus voor de leidingen. Dit heeft helaas tot gevolg gehad dat fysisch 
irreëel gedrag is opgetreden bij een groot aantal realisaties. Deze foute inschatting 
is eenvoudig te verhelpen in de implementatie maar het was binnen de projecttijd niet 
meer mogelijk nieuwe berekeningen uit te voeren. Dit maakt de berekeningen 
getalsmatig in absolute zin onbruikbaar. Het principe van STOOP en Autoflow en het 
aangetoonde bereikbare doel blijft echter overeind. 
 

16.1 Stolwijk simulaties Februari 2018 

Figuur 16.1 toont de geselecteerde Dabekaussen cel in Stolwijk waarvoor de 
berekeningen zijn uitgevoerd. De cel wordt voornamelijk aan de zuidzijde belast (de 
groene schakeringen in de figuur) en bevat leidingen voor zowel gas en als 
dringwater distributie. De leidingen lopen veelal parallel aan de wegen maar kruisen 
deze ook op een aantal plaatsen. 
In Figuur 16.2 een bovenaanzicht van de schematisering. Hierin is te zien dat ten 
tijde van deze berekeningen de leidingen nog niet doorgetrokken zijn tot een afstand 
buiten de Dabekaussen cel om de randvoorwaarden voor de leidingberekeningen te 
verbeteren.  
Zettingsberekeningen leveren een zettingsveld voor het jaar 2050 over het 
beschouwde gebied, zie Figuur 16.3 voor een visualisatie van een Monte Carlo 
realisatie. Op de horizontale assen de rijks coördinaten in m en op de verticale as de 
zetting van de grond in m (op een diepte van NAP -2m). Donkere gebieden in de 
figuur geven de grootste zetting aan. De figuur laat een goede overeenkomst zien 
met de belaste gebieden in de kaart van Figuur 16.1. Daarentegen laat Figuur 16.3 
ook een duidelijk geulen patroon ( of ‘golfplaten’ patroon) zien in de zettingen. Dit is 
als gevolg van elkaar net overlappende belastingpolygonen. Paragraaf 16.1.2 gaat 
hier verder op in en laat zien dat dit effect vermeden kan worden. 
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Figuur 16.1 Kaart met gebied ter plaatse van Stolwijk (linksboven) en geselecteerde Dabekaussen 
cel (rechts). 

 

 

Figuur 16.2 Schematisering van Dabekaussen cel met gebieden. 
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Figuur 16.3 Een zettingsveld voor als een MC realisatie. 

 

 

Figuur 16.4 Leidingvervormingen bij zettingsveld. 
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Nadat ook de D-GeoPipeline berekeningen zijn uitgevoerd, kan de leiding berekening 
voor de Monte Carlo realisatie plaatsvinden. Figuur 16.4 laat de berekende leiding 
vervormingen zien. De leiding blijkt globaal de grondzettingen te volgen. Opgemerkt 
zij dat de leiding zich op een andere diepte bevindt dan -2 m NAP, de 
grondvervormingen ter plaatse van de leiding kunnen dus anders zijn en worden met 
interpolatie bepaald. 
Als gevolg van de vervormingen treden spanningen in de leiding op. Deze zijn 
gevisualiseerd in Figuur 16.5. Duidelijk is te zien dat hogere spanningen optreden 
daar waar in de onderste helft van de cel de leidingen de weg kruisen. Blijkbaar is dit 
een historische weg waar vanaf het moment van aanleg van de leidingen zich geringe 
additionele zettingen manifesteren. Dit in tegenstelling tot de gebieden naast deze 
weg waar meer recente boven belastingen wel leiden tot een substantiële toename 
van zettingen. 
Per leidingdeel, waarbij de leidingdelen ieder een ID-label hebben uit de databases 
van de beheerders, kan nu de maximale spanning vergeleken worden met de 
stochastische waarden voor de toelaatbare spanningen en ontstaan er observaties 
met betrekking tot falen of niet-falen. 
 

 

Figuur 16.5 Spanningen in leidingen bij opgetreden vervormingen. 

 
 

 

Figuur 16.6 Spanningen in leidingen bij opgetreden vervormingen (andere MC realisaties). 
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De observaties over falen of niet-falen worden met de Monte Carlo analyse uitgebreid 
door meerdere realisaties door te rekenen. In Figuur 16.6 worden 2 willekeurige 
andere MC realisaties getoond. 
In totaal zijn voor de Dabekaussen cel 2525 realisaties verkregen, waarna de 
berekeningen zijn gestopt. Met de totale set aan berekende data is vervolgens een 
overzicht ontstaan voor faalkansen van de verschillende leidingen, Tabel 16.1. 
 

 

Tabel 16.1 Faalkans voor leidingen in het jaar 2050. 
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Figuur 16.7 Resulterende faalkansen in het jaar 2050 voor de verschillende leidingen. 

De faalkansen kunnen vervolgens ook worden gepresenteerd in de vorm van een 
kaart over het gebied (de beoogde 1e orde kaart). Figuur 16.7 geeft hiertoe en eerste 
aanzet waarbij de leidingdelen elk een eigen kleur krijgen afhankelijk van de grote 
van hun faalkans in het jaar 2050. In de uitsnede links in de figuur is te zien dat de 
grootste faalkans wordt gevonden ter plekke van én een aftakking én het kruisen van 
de weg. Beheerders kunnen hiermee onderscheid zien in de betrouwbaarheden van 
verschillende leidingen op verschillende locaties. 
 

16.1.1 Invloed van grid grootte 
Voor de beschouwde Dabekaussen cel zijn ter vergelijking ook simulaties gemaakt 
met een grover grid. Bovenstaande berekeningen werden uitgevoerd met een 36*36 
grid (grofweg 2m tussen afstand voor de punten). Het grove grid bestaat uit 10*10 
punten (grofweg 7m tussenafstand). 
Bij dit grovere grid blijkt niet een voldoend goed zettingsbeeld verkregen te worden 
om de aanwezige zettingsverschillen over kortere afstanden goed te beschrijven. Dit 
uit zich ook in de leidingspanningen: deze liggen orde een factor 2 lager als bij het 
36*36 grid. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 16.8. 
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Figuur 16.8 Spannings- en vervormingsbeeld bij een 10*10 grid voor de zettingen 

16.1.2 Overlappende belastingpolygonen 
De figuren voor de zettingswaarden in de Dabekaussen cel laten duidelijke 
geulpatronen ( of ‘golfplaten’ patronen) zien. Dit is het gevolg van elkaar net 
overlappende belastingpolygonen met als gevolg dat lokaal (over de samenvallende 
grenzen van de belasting polygonen) te grote belastingen werden ingebracht. Voor 
de tweede set runs (maart 2018) is dit verholpen door de polygonen iets kleiner te 
maken zodat de randen niet meer direct elkaar overlappen, zie Figuur 16.9 in 
vergelijking met Figuur 16.3. 
 

 

Figuur 16.9 Zettingsbeeld met verbeterde belasting polygonen (simulaties Maart 2018). 
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16.2 Diemen simulaties Februari 2018 

Voor Diemen zijn in Februari 2018 slechts enkele test sommen gedraaid zonder deze 
volledig door te zetten naar spannings- en faalkansberekeningen. 
De berekeningen zijn gestopt vanwege de belastingdefinities (paragraaf 16.1.2) en 
het nog afsnijden van de leidingen op de randen van de Dabekaussen cel. Figuur 
16.10 en Figuur 16.11 tonen respectievelijk de geselecteerde cel en een realisatie 
ven de berekende zettingen en leidingvervormingen.  
 

 

Figuur 16.10 Geselecteerde Dabekaussen cel in Diemen (links) en schematisering van belastingen 
en leidingen (rechts). 

 

 

Figuur 16.11 Realisatie van zettingen en bijbehorende leiding vervormingen. 
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16.3 Stolwijk simulaties Maart 2018 

Vanaf maart 2018 is de schematiseringsmethodiek aangepast om ook de leidingen 
over een afstand buiten de Dabekaussen cel in de WTube modelleringen op te 
nemen. Dit om de randvoorwaarden voor de spanningsberekeningen te verbeteren. 
Daarnaast zijn ook de belasting polygonen iets verkleind in afmeting om te 
voorkomen dat de randen samenvallen. 
De schematisering wordt geïllustreerd in Figuur 16.12 met in rood de doorlopende 
leidingdelen buiten de cel randen. Met Monte Carlo simulaties zijn 2525 runs 
gedraaid. Voorbeelden van zettingen en vervormingen en bijbehorende spanningen 
zijn te zien in respectievelijk Figuur 16.13 en Figuur 16.14. In deze berekeningen 
toont zich het feit dat door ongunstige trekkingen irreëel materiaal gedrag wordt 
beschreven. Combinaties van elasticiteits- en glijdingsmodulus hebben geleid tot 
dwarscontractiewaarden groter dan 0,5. De spanningen in Figuur 16.14 zijn 
ongemeen hoog bij de gegeven vervormingen. Dit fenomeen heeft zich doorgezet in 
het merendeel van de simulaties, met als gevolg dat ook de resulterende faalkansen 
niet correct zijn. Figuur 16.15 laat zien dat de hoogste faalkans wordt gevonden in 
een leiding die eigenlijk weinig zetttingsverschillen en vervormingen ondergaat. 

 

Figuur 16.12 Nieuwe schematisering voor Stolwijk Dabekaussen cel 
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Figuur 16.13 Monte Carlo realisatie van zettingen en leiding vervormingen  

 

 

Figuur 16.14 Monte Carlo realisatie van VonMises spanningen in de leiding (op basis van verkeerd 
materiaal gedrag, zie tekst) 
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Figuur 16.15 Faalkansen per leiding in jaar 2050 (op basis van verkeerd materiaal gedrag, zie tekst). 

 

16.4 Diemen simulaties Maart 2018 

Ook voor Diemen zijn met de laatste schematiseringsaanpassingen nieuwe runs 
gedraaid ten opzichte van de berekeningen in Februari 2018. Nu voor beide 
Dabekaussen cellen in en bij beide zijn de Monte Carlo simulaties doorgezet tot 2525 
realisaties elk. 
Figuur 16.16 laat beide de cellen met hun schematiseringen naast elkaar zien. Hierin 
is duidelijk zichtbaar hoe de belasting patronen en de leidingstelsels op elkaar 
aansluiten. 
 

 

Figuur 16.16 Schematiseringen van 2 naast elkaar liggende Dabekaussen cellen in Diemen. 
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Figuur 16.17 Monte Carlo realisatie van VonMises spanningen in de leidingen van 2 Diemen cellen 
(op basis van verkeerd materiaal gedrag, zie tekst). 

 
De berekende spanningen (en vervormingen) laten wederom het artefact zien van 
irreëel materiaal gedrag, zie Figuur 16.17. De bovenste afbeelding in deze figuur laat 
zelfs verplaatsingen zien van meters met bijbehorende gigantische 
spanningswaarden. Dit is een numeriek verschijnsel als gevolg van de foutieve 
leidingeigenschappen en heeft geen oorzaak in de grondzettingen.  
Als gevolg hiervan zijn ook de uiteindelijke faalkansen voor de leidingen in deze 
cellen niet correct. 
Het dient echter geconstateerd dat de STOOP en Autoflow procedures en IT 
architectuur hun robuustheid tonen, door alle random gegenereerde realisaties 
geautomatiseerd te processen. Het incorrecte materiaal gedrag is eenvoudig te 
verhelpen in de implementatie. 
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17 Epiloog 

17.1 Observaties 

De 1e orde kaart (zie eigenschappen Tabel 4.1) heeft als doel de kans op falen van 
leidingen als gevolg van differentiële bodemdaling te voorspellen. Het uitgangspunt 
daarbij is dat de benodigde berekeningen relatief op grof/hoog niveau gemaakt 
worden en middels IT- opschalingstechnieken snel op geografisch grote gebieden 
kunnen worden toegepast. In dit project is een rekenmethode ontwikkeld waarmee 
de faalkans op probabilistische wijze wordt berekend, op basis van nationaal 
beschikbare datasets en door netbeheerders beschikbaar gestelde 
leidingnetinformatie.   
 
Gedurende het project is echter duidelijk geworden dat om dit grofstoffelijke beeld te 
creëren er toch met veel detailgegevens gerekend moet worden: Om de faalkans ten 
gevolge van grote zettingsverschillen over kleine afstand (orde grootte meters), die 
grote invloed hebben op de faalkans van de leiding, te kunnen voorspellen zijn 
berekeningen met zettingspunten op korte afstand van elkaar nodig.  In de huidige 
berekeningen is daarom elke 2 meter aangehouden. Zou er met een veel grotere 
afstand tussen de zettingspunten gerekend worden (bijv. elke 100 meter), dan 
worden juist de afstand waarover het berekende zettingsverschil de meeste impact 
heeft ‘overgeslagen’. De spanningen op de leiding vloeien dan modelmatig uit over 
grotere afstand, waardoor ze veel minder impact hebben op de leiding. Dit zou een 
onterecht positief beeld van de faalkans geven.  
 
Ter illustratie van het bovenstaande zijn twee berekeningen van hetzelfde gebied 
uitgevoerd, met elk verschillende afstanden tussen de berekende zettingspunten. 
Figuur 17.1 en Figuur 17.2 tonen resultaten van de berekeningen met respectievelijk 
2 en 7 meter afstand tussen de zettingspunten. Het verschil in spanning in de 
leidingen is een factor 2 lager in het grove grid ten opzichte van de spanningen in het 
fijne grid. In dit voorbeeld wordt dit onder andere veroorzaakt door een weg: in het 
grid met berekeningen op 7 meter afstand van elkaar, komt het belastingsverschil 
tussen de weg en het gebied daaromheen niet tot uiting. Het is dus belangrijk dat de 
afstand tussen de punten waarvoor zettingsberekeningen worden uitgevoerd, klein 
genoeg is. De resolutie van het grid voor de zettingsberekeningen kan in de huidige 
methode gevarieerd worden (configureerbaar in Autoflow). 
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Figuur 17.1: Spanningsverloop in de leiding met zettingsberekeningen elke 7 meter geeft in dit 
voorbeeld een factor 2 lagere spanningen t.o.v. een berekening waarbij elke 2 meter 
een zettingspunt is uitgerekend (zie Figuur 17.2). 

 

 

Figuur 17.2 Spanningsverloop in de leiding in hetzelfde gebied als in Figuur 17.1, maar met 
zettingsberekeningen op elke 2 meter. Spanning ten gevolge van zettingsverschillen ter 
plaatse van een weg komen hier beter tot uiting (lichtblauwe lijnstukken zijn ter plaatse 
van de weg). 
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De benodigde gedetailleerdheid van de gegevens vereist grote rekenkracht. Door IT-
opschalingstechnieken is een significante reductie van de rekentijden gerealiseerd 
(van maanden naar dagen), maar de berekeningen zijn nog te intensief om zonder 
voorselectie van kwetsbare zones (‘blind’) op grotere gebieden toe te passen. De 
ontwikkelde methodiek is echter wel generiek toepasbaar op grote gebieden.  

 
Naast deze algemene observatie, zijn op basis van de huidige project resultaten voor 
de 1e orde kaart de volgende specifieke observaties te maken:  
 
 AANLEG LEIDINGEN:  voor zettingsberekeningen en de impact van deze 

zettingen op ondergrondse leidingen is het tijdstip van aanbrengen van de 
belasting en het tijdstip van aanleg van de leiding van belang. Het aanleg tijdstip 
van de leiding is over het algemeen goed bekend maar over het startpunt van de 
aangebrachte belasting is vaak onzekerheid. Daarnaast is bij aanleg vaak de 
diepteligging niet geadministreerd, met deze onzekere factor is daarom in de 
berekeningen gevarieerd met dieptes tussen -0.5mv en -3mv (zie paragraaf 12.4) 
Door vaststelling (inmeten) van de werkelijke diepteligging kan deze variabele 
factor in de berekeningen worden uitgesloten. 
 
Voorbeeldsituatie uit Diemen: de leidingen worden pas aangelegd nadat het 
grootste deel van de zettingen is opgetreden, meer dan twee jaar na aanbrengen 
van de opgebrachte grond. In STOOP worden leidingen ongeveer gelijk met de 
ophoging aangelegd omdat de ophoogjaren gelijk aan de ouderdom van de 
woningen zijn. Dit betekent conservatief gemodelleerde  
zettingen van leidingen in de huidige methode. 
 

 INSAR:  hoewel de verschilzetting op zeer korte afstand vanuit de modellen niet 
verklaard kunnen worden, is de eindresultante van zettingen wel goed zichtbaar 
in InSAR metingen (Figuur 17.3). Zij kunnen daarom gebruikt worden bij het 
selecteren van gebieden waarvoor de kans op leidingfalen in detail doorgerekend 
dient te worden. Dit kan rekentijd en -kosten besparen (zie ook paragraaf 17.3 
Evaluatie). 
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Figuur 17.3 Screenshot SkyGeo portal: grote variatie aan zetting over korte afstand (binnen een 
straat) in Diemen blijkt duidelijk uit de InSAR data (alleen maaiveldpunten zijn 
geselecteerd, woning zijn hier uitgefilterd). 

Ter ondersteuning van de InSAR beelden voor Diemen, twee foto’s uit de vlinderbuurt 
in Diemen (Figuur 17.4). Deze foto’s geven een praktijkvoorbeeld van  grote zettingen 
op een kleine afstand. De voordeur op de rechterfoto lag ooit op maaiveld niveau, 
aan de later aangebrachte trapjes is een forse zetting af te leiden. De linker foto’s 
laten een steeg tussen twee woningen zien, de tegels aan de zijkant tonen de mate 
van zetting in deze smalle steeg.  

 

 

 
 BELASTING –  In de STOOP-modelketen wordt bodemdaling berekend aan de 

hand van samenstelling van de ondergrond en de belasting die op dit gebied is 
gelegd voor bijvoorbeeld het bouwrijp maken. Het materiaal dat gebruikt is bij de 

Figuur 17.4: Voorbeelden van situaties in uit Diemen (vlinderbuurt) waar veel zetting op korte 
afstand zichtbaar is.  
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ophoging is een belangrijke input parameter in de modellen. In STOOP hanteren 
we het uitgangspunt het gewicht van zand (bij benadering 1600 kg/m3). In de 
praktijk worden ook andere ophoogmaterialen gebruikt, zoals het veel lichtere 
EPS. Dit hebben we onder andere gezien in Stolwijk (Krimpenerwaard). De 
belasting is daarmee een onzekere factor in de modelberekeningen.  
 

 BELASTING – Informatie over bouwrijp maken of ophogen is zeer moeilijk te 
verkrijgen. Het vereist een arbeidsintensieve zoektocht in meestal niet 
gedigitaliseerde archieven. Digitalisering van dergelijke archieven gaat hooguit 
tot het niveau van gescande tekeningen of papieren archieven die niet (direct) 
geschikt zijn voor geautomatiseerde verwerking. Ook na een intensieve 
zoektocht is deze informatie naar verwachting niet helemaal compleet te krijgen.  
 

 BELASTING – Verschillende (voor)belastingstrategieën om een gebied bouwrijp 
te maken of ophoging te doen t.b.v. onderhoud van een bestaand gebied hebben 
invloed op de zettingen. Een voorbelasting kan bijvoorbeeld tijdelijk zijn 
aangebracht en na verloop van tijd weer zijn verwijderd, alvorens het gebied 
opnieuw te belasten. Verschil in tijdstippen van belasting kunnen in de modellen 
worden geïncludeerd, maar dit is op dit moment (door ontbreken van deze 
informatie) nog niet meegenomen in de berekeningen.  
 

 BELASTING – Binnen de methodiek van STOOP wordt een inschatting gemaakt 
van de historische belasting van een gebied aan de hand van de ontwikkeling 
van de bebouwing die verkregen wordt uit Kadaster gegevens, bij gebrek aan 
specifieke ophooginformatie. 

 
 VALIDATIE – Er is weinig betrouwbare storingsinformatie beschikbaar. Dat 

maakt validatiemogelijkheden van de resultaten van de 1e orde kaart zeer 
beperkt. Van bekeken storingsdata is over het algemeen een klein deel 
toegewezen aan ‘bodemdaling’, naar een inschatting die ter plekke is gemaakt. 
Dat zou kunnen betekenen dat storingen die niet als ‘zettingsgerelateerd’ zijn 
genoteerd, ook goed het gevolg kunnen zijn van verschilzettingen.   

 
 DATAKWALITEIT EN VARIATIE TUSSEN GEBIEDEN – Het detailniveau van de 

1e ordekaart is sterk afhankelijk van de eigenschappen van het gebied: waar 
kunnen de verschilzettingen uit verklaard worden? Uit de bodemsamenstelling, 
uit de belastinghistorie of een combinatie van beide? Beschikbaarheid van data 
en de kwaliteit/onzekerheid daarvan speelt hier een rol.  
 

 DATAKWALITEIT – Verschilzettingen kunnen op veel kleinere schaal 
plaatsvinden dan uit modellen verklaard zou kunnen worden. Een voorbeeld 
hiervan is het geselecteerde proefgebied Diemen. De schaal waarop in dit gebied 
verschilzettingen plaatsvinden is veel kleiner dan van vanuit GeoTOP berekend 
zou kunnen worden. Ook al zou dit aangevuld worden met extra boringen, dan 
zou dit nog onvoldoende zijn om de verzettingen te verklaren. Dit zou dan 
betekenen dat er om de paar meter een boring gezet zou moeten worden.  
 

 DATAKWALITEIT – Verbetering (investeren in) van de kwaliteit van de input 
gegevens zal de resultaten verbeteren zonder dat daar de rekenmethodiek voor 
aangepast hoeft te worden. 

 



 STOOP 3  134 
 

 

Voorbeeld: in plaats van de inschatting van de belasting op basis van de 
nationaal beschikbare kadastergegevens, kan ervoor gekozen worden lokale 
(historische) belasting als input te gebruiken. Nauwkeurigere historische 
gebiedsbelastinginformatie (wanneer is er precies met welk materiaal 
opgehoogd) verbetert de betrouwbaarheid van de resultaten.  
 

17.2 Aanbevelingen en condities  

De 1e orde kaart is gebaseerd op een grote hoeveelheid inputgegevens, die 
onttrokken worden aan nationaal beschikbare databronnen of worden aangeleverd 
door leidingnetbeheerders. Dit maakt het mogelijk om een eerste inschatting te 
geven die relatief gemakkelijk kan worden toegepast buiten de huidige 
proefgebieden zonder dat hiervoor handmatig veel data hoeft te worden vergaard.  
 
Er zijn echter elementen die van invloed kunnen zijn op het detailniveau waarop 
binnen de 1e orde kaart gerekend wordt, maar die hierin (nog) niet zijn opgenomen, 
bijvoorbeeld omdat deze niet vanuit nationale databronnen beschikbaar zijn en/of 
omdat het vergaren en verwerken ervan tot het juiste formaat erg arbeidsintensief 
is. In deze paragraaf volgt een opsomming van dergelijke factoren en, oog houdend 
op de resolutie en kwaliteit van de inputgegevens, enkele condities ten aanzien van 
de resolutie waarop de resultaten dienen te worden geïnterpreteerd.  

17.2.1 Leidinggegevens aanvullen en verrijken 
Leidinggegevens worden aangeleverd door netbeheerders. Het is van belang dat 
deze leidinggegevens verder worden aangevuld en verrijkt. In de proefgebieden is 
dat gedaan op basis van externe bronnen. Daar waar leidinggegevens ontbreken 
kunnen zij worden vervangen door ‘standaard’ waarden, die per netbeheerder 
worden vastgelegd. Om aan de leidingen te kunnen rekenen, zijn tenminste de 
volgende gegevens nodig: 
 

- begin- en eindpunt van de leiding, jaar van aanleg, materiaalgegevens, 
diameter, wanddikte, koppelingen 

- generatie-, tijds- en temperatuurafhankelijkheid van de materiaalgegevens 
- ‘standaard’ waarden per netbeheerder voor situaties waarin gegevens 

ontbreken 
- in de toekomst: capaciteit koppelingen opnemen in STOOP systematiek 

Bij implementatie van STOOP is het van belang dat deze gegevens permanent 
worden aangevuld door de netbeheerders, zodat zij die vervolgens gestructureerd 
kunnen aanbieden.  

17.2.2 Ondergrond 

 Ondergrond en resolutie  
Landelijk zijn er ongeveer 575.000 boringen beschikbaar voor de modellering van 
GeoTOP. Op basis van deze informatie worden de eigenschappen van de 
ondergrond bepaald met een resolutie van 100 x 100 x 0.5 meter. Ondanks deze 
resolutie zal bij het gebruik van GeoTOP rekening gehouden moeten worden met 
het aantal boringen in de directe omgeving waar het model op is gebaseerd. Voor 
STOOP betekent dit dat het model kan worden gebruikt op wijkniveau, waarbij 
verdere detaillering aangebracht zal moeten worden op basis van andere bronnen, 
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zoals aanvullende data in de vorm van InSAR, boringen en sonderingen, informatie 
over de ophooglaag (dikte, constitutie) en de eigenschappen van de leidingen. 

 Stochastische eigenschappen ondergrond 
Een aantal onderdelen van het GeoTOP model, waaronder randen van geologische 
eenheden en de ligging van geulen die zijn begraven in de ondergrond, zijn ‘hard’ 
gemodelleerd. Dat wil zeggen dat zij niet statistisch bepaald zijn, maar ‘handmatig’ 
zijn ingetekend. De ligging van de geulen is onzeker, maar deze onzekerheid is niet 
als stochast meegenomen in het GeoTOP model. Naar verwachting heeft de ligging 
van de geulen een belangrijk effect op de locaties waar een hoge differentiële wordt 
berekend. Ook om deze reden is het van belang dat de ondergronddata niet op te 
hoge resolutie gebruikt wordt. 

 Oorspronkelijke bodemopbouw 
Om reeds opgetreden en toekomstige zetting uit te kunnen rekenen, moeten de 
zettingssommen in D-Settlement beginnen ten tijde van de eerste belasting, dat wil 
zeggen het moment van aanbrengen van de ophooglaag. Hiervoor zou moeten 
worden uitgegaan van de bodemopbouw op dat moment. Het ondergrondmodel 
GeoTOP is echter gebaseerd boringen die zowel (ver) voor als (ver) na het 
aanbrengen van de ophooglaag kunnen zijn gezet. In het eerste geval kunnen de 
opbouw en de eigenschappen veranderd zijn door met name oxidatie van boven 
het grondwater liggende venen en/of het verwijderen van de toplaag voor het 
aanbrengen van de ophoog. In het tweede geval kunnen de oorspronkelijk 
eigenschappen van de ondergrond voor het aanbrengen van de ophooglaag lastig 
te bepalen zijn. 

 Historisch maaiveld en opgevulde sloten 
In gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling, ligt het huidig maaiveld (zoals in 
AHN3) vaak op een andere hoogte dan tijdens het aanbrengen van de ophooglaag 
en de aanleg van de leidingen. Informatie over het historische maaiveld is aanwezig 
in de vorm van oude topografische kaarten, maar vaak is de hoogtedata niet 
digitaal beschikbaar. Omdat dergelijke bronnen niet automatisch bevraagbaar zijn, 
is dit niet opgenomen in STOOP. Oude topografische kaarten kunnen ook nuttig 
zijn bij het vaststellen van het voormalige slotenpatroon. Veel sloten worden 
opgevuld bij het aanleggen van een woonwijk en aan de randen van de sloten kan 
relatief grote differentiële bodemdaling verwacht worden en dus ook relatief grote 
spanningen op de leidingen. 

 Componenten bodemdaling 
D-Settlement berekent zetting als gevolg van bovenbelasting. Er wordt geen 
rekening gehouden met oxidatie (veraarding van veen dat zich boven de 
grondwaterspiegel bevindt). Vooral in landelijk gebied kan dit een significante 
component zijn in bodemdaling. Dit bemoeilijkt ook het gebruik van INSAR data 
voor het bijstellen van modelparameters; de gemeten bodemdaling omvat namelijk 
ook daling door oxidatie. 
 
Mogelijke oplossing: 
Functionaliteit van D-Settlement uitbreiden met veenoxidatie en/of INSAR data niet 
(zonder hiervoor te corrigeren) gebruiken voor het bijstellen van modelparameters 
als belasting. In het algemeen is het verder zo dat de grote onzekerheid over de 
geotechnische eigenschappen flink bijdraagt aan de uiteindelijke onzekerheid en 
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het uitvoeren van geotechnische proeven nuttig kan zijn als de onzekerheid 
verkleint moet worden. 

 Modellering van overgangen in D-Settlement 
Overgangen in D-Settlement worden per halve meter laag ingetekend, met altijd 
dezelfde afsnijdingsrichting. Geologisch gezien is het beter de lagen met gelijke 
stratigrafie en lithologie samen te nemen, en afsnijdingsrichting hiervan afhankelijk 
te maken. Ook de vorm van de afsnijding (recht of een curve) is mogelijk te 
verbeteren. Een realistischer geologisch beeld zal de kenner meer vertrouwen in de 
modelresultaten geven. Sensitiviteitstudies kunnen uitwijzen of deze aanpassingen 
ook significant effect zullen hebben op resultaten van de zettingsberekeningen. 

17.2.3 Grondwater 

 Resolutie NHI-grondwatergrids 
De grondwatergrids zoals opgenomen in het model zijn statisch (onveranderlijk 
door de tijd) en hebben een resolutie van 250 x 250 meter. Deze data zijn uit 
praktische overwegingen gebruikt omdat ze nationaal voorhanden zijn. Mogelijk zijn 
zettingsresultaten nauwkeuriger wanneer hiervoor (evt. lokaal of regionaal 
beschikbare) grondwaterdata van hogere resolutie worden gebruikt. 

 Laagste grondwaterstand 
De laagst opgetreden grondwaterstand beïnvloedt de geotechnische 
eigenschappen van een ondergrondprofiel. Deze invloed is tot nu toe nog niet 
meegenomen. Hiervoor kan het grid van de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand 
worden gebruikt, of er kan een nieuw grid worden aangemaakt met laagst 
opgetreden grondwaterstanden. Door de invloed van de laagste grondwaterstand 
niet mee te nemen treedt er in principe makkelijker zetting op.  

 Lange-termijn variatie grondwaterstand 
De verandering van grondwaterstand op lange termijn (decennia) is in polders 
afhankelijk van de peilbesluiten van waterschappen. De peilbesluiten worden 
aangepast naar aanleiding van veranderende maaiveldhoogte, behoeftes 
landbouwsector etc. Deze lange-termijn variatie van de grondwaterstand wordt 
vooralsnog niet meegenomen. 

 Seizoensvariatie grondwaterstand 
Voor de zomer en winter wordt in landelijk gebied vaak een seizoensgebonden peil 
gehanteerd. Deze seizoensvariatie wordt niet meegenomen in de 
zettingsberekeningen.  

17.2.4 Belasting 

 Ouderdom ophoging 
Op dit moment is op basis van het BAG-register een ouderdom toegekend aan de 
bebouwde vlakken. Alle ophoging wordt verondersteld te zijn aangebracht op het 
moment van bouwen van de eerste bebouwing binnen de hele wijk. In snel dalende 
gebieden zullen de straten, stoepen en tuinen (waar de leidingen liggen) sindsdien 
herhaaldelijk zijn opgehoogd en voldoet een enkele ouderdom van de ophoging niet. 
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De resolutie van het opgeleverde bestand is erg grof. De werkelijke belastingen 
zullen variëren binnen een polygoon van bebouwd gebied. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
bij een opgevulde sloot, maar ook tuinen, drempels etc. zorgen voor veel variatie in 
de totale dikte van de opgebrachte grond. De methode met de bouwjaren en de 
spreiding in ophoging is bovendien erg grof, en zal niet tot nauwkeurige resultaten 
voor zetting leiden. Bij het toepassen van de workflow in een wijk is het zaak om deze 
informatie zo nauwkeurig mogelijk boven water te krijgen. 

 Belasting in GeoTOP 
Binnen STOOP wordt de belasting die als ophoging is aangebracht aan de 
bodemopbouw toegevoegd. In GeoTOP is in bebouwd gebied ook een antropogene 
(ophoog) laag aanwezig. Er kunnen daardoor locaties zijn waar het ondergrondprofiel 
dubbel belast wordt door een ophooglaag. 
 
Mogelijke oplossing voor het dubbel meenemen van belasting: de voxels die de 
antropogene laag representeren niet meenemen in STOOP. De oorspronkelijke 
maaiveldhoogte en bodemopbouw kunnen we reconstrueren door 
zettingsberekening vanaf heden terug in de tijd uit te voeren. Als alternatief kunnen 
voxelstacks met daarin al een ophooglaag niet extra belast worden tijdens de 
berekeningen, of kan de in GeoTOP aanwezige ophooglaag vervangen worden door 
de ophooglaag die in dit project wordt gekozen. 
 

17.3 Evaluatie 

De meeste impact op leidingen vindt plaats op locaties waar grote verschillen in 
zetting voorkomen over een korte afstand. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om locaties 
waar stijve ondergrondprofielen (bijv. veel zand) en slappe ondergrondprofielen (klei 
of veen) naast elkaar liggen. De ligging van deze overgangen tussen slap-stijf 
combinaties en de afstand waarover deze plaatsvinden, worden ingeschat op basis 
van ondergrondmodel GeoTOP. Een andere oorzaak van grote verschilzetting over 
korte afstand kan zijn dat de historische belastingen op korte afstand van elkaar 
verschillen, zowel in moment van aanbrengen als in massa. Een combinatie van 
beide oorzaken komt uiteraard ook voor: op sommige locaties is sprake van zowel 
grote variatie in de ondergrond als van de bovenbelasting.  
 
De 1e orde kaart is bedoeld voor een grove inschatting voor een groter gebied. In de 
uitwerking is gebleken dat er in behoorlijk detail gerekend moeten worden, met name 
voor de dichtheid (resolutie) van de zettingen die voor een gebied worden 
uitgerekend. Er wordt nu een grid gebruikt waarbij elke 2 meter een zettingspunt 
wordt berekend. Deze resulterende matrix van zetting wordt vervolgens opgelegd 
aan het leidingstelsel. Vanwege de eerdere constatering dat grote zettingsverschillen 
op korte afstand de meeste impact hebben op leidingen is het in deze mate van detail 
rekenen ook nodig. (Beperkte) zettingsverschillen over grotere afstand hebben naar 
verwachting niet veel effect op spanningen in de leiding. 
   
Ook met deze mate van detail zettingspunten berekenen blijft de uiteindelijke 
inschatting wel grof en 1e orde omdat er alleen naar verticale bodemdaling wordt 
gekeken kijken en de input gegevens (zoals belasting) grof zijn afgeleid. 
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Door het grote aantal en de lange duur van de berekeningen, benodigd voor het 
bepalen van de faalkans van leidingen in een gebied op het aangehouden 
detailniveau, brengen deze berekeningen relatief hoge kosten met zich mee. Het 
toepassen van de methodiek zoals nu in STOOP fase 3 is ontwikkeld is dan ook met 
name zinvol voor gebieden waarvan op basis van informatie over de grond en/of 
InSAR satellietbeelden aannemelijk is dat er significante zettingen optreden, zodat 
het resultaten van het model op deze locaties waardevol inzicht kan toevoegen in de 
vorm van een kwantitatieve onderbouwde kans op falen van leidingen in de loop der 
tijd. Aanvullend is ook verdere optimalisatie in het rekenproces mogelijk. De 
berekeningen nemen na verdere optimalisatie aanzienlijk minder tijd in beslag wat 
de kosten van het uitvoeren van berekeningen sterk reduceert. Hiertoe worden de 
volgende mogelijkheden onderkend: 

- Door het gericht selecteren van plekken die potentieel (vanuit ondergrond 
gegevens) en vanuit InSAR beelden hoge verschilzettingen laten zien, kunnen 
meer detail berekeningen gericht worden ingezet. En kan voor die plekken gericht 
informatie ingewonnen worden.  
 

- De prijsontwikkeling van cloud diensten (belangrijke basis voor de 
rekeninfrastructuur) zullen naar verwachting de komende jaren nog fors dalen 
daarnaast zullen er andere prijsmodellen ontstaan waarbij bijvoorbeeld ‘rest’- 
rekencapaciteit kan worden ingekocht tegen sterk gereduceerde prijzen.  
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19 Bijlagen Ondergrond  

19.1 Begrippenlijst 

Er bestaan legio termen rondom het onderwerp bodemdaling, die vaak door elkaar 
gebruikt worden. Er bestaan echter nuanceverschillen tussen deze begrippen. 
Daarnaast worden zowel Nederlandse als Engelse termen gebruikt. In Tabel 19.1 
staat een aantal begrippen toegelicht. Het betreft hier niet-officiële definities zoals 
gebruikt binnen het team ondergrond van het project / hoofdstukken 6 tot en met 10 
in deze rapportage.  
 

Tabel 19.1. Begrippenlijst omtrent bodemdaling. 

Term Toelichting 
bodemdaling, 
maaivelddaling 
Engels: subsidence, 
land subsidence 

Daling van het landoppervlak. 

zetting, zakking 
Engels: settlement 

De neerwaartse beweging van een punt of vlak als gevolg 
van vervorming van materiaal door belasting.  

kruip 
Engels: creep 

De blijvende plastische vervorming van materiaal als 
gevolg van langdurige belasting en/of mechanische stress. 

klink 
Consolidatie van de ondergrond ten gevolge van eigen 
gewicht in het veld, als gevolg van grondwaterpeilverlaging 
(valt onder kruip). 

oxidatie 
Rotting van organisch materiaal dat zich boven de 
grondwaterspiegel bevindt.  
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19.2 Erosiviteit van lagen 

Eén van de stappen bij het bepalen van overgangslengte is het vaststellen of twee naast elkaar 
gelegen voxels lateraal scherp of geleidelijk in elkaar overgaan. Dit wordt opgezocht in een 
verwijstabellen, weergegeven in  

Tabel 19.2, waarin staat weergegeven of de overgang scherp (1) of geleidelijk (0) is, 
met daarbij een toelichting.  
 
Regels op basis van stratigrafie 
Overgangen tussen verschillende stratigrafische eenheden kunnen zowel erosief als 
geleidelijk zijn. Zo kunnen geulen (uit mariene of fluviatiele stratigrafische eenheden) 
onderliggend materiaal onder een scherpe hoek weg-eroderen, terwijl sedimenten 
die zijn afgezet in een rustig milieu (uit stratigrafische eenheden met daarin veel 
laguneklei of veen) geen scherpe diagonale of verticale grenzen bevatten. 
Stratigrafische eenheden kunnen ruwweg worden ingedeeld in (mogelijk) erosieve 
eenheden en niet-erosieve eenheden.  
 
Om de aard van de overgang tussen twee voxels te bepalen, wordt de stratigrafie van aangrenzende 
voxels vergeleken. Wanneer deze verschillend is, dan wordt in de verwijstabel voor overgangen 
tussen stratigrafische eenheden ( 

Tabel 19.2, links) opgezocht of deze overgangen scherp of geleidelijk zijn. Is er 
sprake van twee voxels binnen dezelfde stratigrafische eenheid, dan wordt de 
lithoklasse van de voxels vergeleken (zie onder).  
 
Voor een toelichting op de namen van deze eenheden, zie de stratigrafische 
nomenclator op DinoLoket: https://www.dinoloket.nl/nomenclator-ondiep. 
 
Regels op basis van lithologie 
Wanneer overgangen in de ondergrond geleidelijk plaatsvinden, is er waarschijnlijk 
sprake geweest van selectieve sedimentatie, waarbij de afzetting van grovere 
sedimenten als eerste plaatsvindt (dichtbij een actief systeem met hoge energie, 
zoals een geul) en geleidelijk aan fijner materiaal verderop wordt afgezet (verder van 
dit systeem vandaan). Bij scherpe, erosieve overgangen is dat niet het geval en zijn 
verschillen in korrelgrootte over korte afstand veel groter – dit komt bijvoorbeeld voor 
op locaties waar een geul insnijdt in sediment dat al eerder aanwezig was. Of de 
overgang tussen aangrenzende voxels waarschijnlijk erosief is of niet, kan daarom 
ook worden afgeleid uit het verschil in lithoklasse.  
 
Binnen een tweede verwijstabel ( 

Tabel 19.2, rechts) is per stratigrafische eenheid vastgesteld of een overgang van 
een lithoklasse naar een andere waarschijnlijk een scherpe of geleidelijke overgang 
betreft. Onderscheid tussen stratigrafische eenheden is gemaakt, omdat het 
korrelgrootteverschil tussen erosieve en niet-erosieve afzettingen voor sommige 
stratigrafische (fluviatiele) eenheden groter is dan voor andere (mariene) eenheden. 
Voor veen worden alleen overgangen naar klei of kleiig zand als niet-erosief 
gerekend. 
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19.3 Weging erosieve structuren bij bepalen van overgangslengte 

Om één overgangslengte tussen twee aangrenzende voxelstacks te bepalen, moet 
aan alle erosieve structuren tussen die voxelstacks een wegingsfactor worden 
toegekend (stap 4 in het bepalen van de overgangslengte). De weging van elk van 
deze structuren wordt bepaald op basis van de gevoeligheid voor zetting, die wordt 
berekend op basis van de volgende Koppejan formules en hun samenhang met de 
Isotache parameters. 
 
Eerst wordt voor iedere erosieve structuur een zetting berekend door gebruik te 
maken van de volgende Koppejan formule: 
 

𝑧 = 𝐻 ∗ 𝐶∗ ∗ ln 
𝜎 ; + ∆𝜎

𝜎 ;

 

 
zi = zetting laag i 
Hi = laagdikte laag i 
𝜎 ;  = korrelspanning laag i 

∆𝜎 = toename belasting laag i 
 

𝐶∗ =  

 
Daarbij is c’ een samengestelde Koppejan samendrukkingsparameter voor de 
eindzetting waarin zowel consolidatie als kruip zijn verrekend. Bij een eindzetting na 
dertig jaar geldt: 
 

1

𝐶
=

1

𝐶
+  

4

𝐶
 

 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de relatie tussen Koppejan en twee van de 
Isotache parameters: 
 

𝑏 ≈
1

𝐶
 

𝑐 ≈
1

2.3 ∗ 𝐶
 

 
 
De weging van elke erosieve structuur is gelijk aan het verschil in zetting tussen de 
erosieve structuur en de aangrenzende voxels:  
 

𝑤𝑒𝑔𝑖𝑛𝑔 =  𝑧 ; − 𝑧 ;  
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19.4 Dikte en afsnijding van lagen in D-Settlement 

Overgangen in D-Settlement worden getekend per halve-meter-laag, met een vaste 
afsnijdingsrichting. Deze methode is niet getrouw aan de geologie. De dikte en 
afsnijdingsrichting van overgangen in D-Settlement kan worden verbeterd door hierbij 
rekening te houden met de eigenschappen stratigrafie en lithologie van de voxels.  

19.4.1 Stap 1. Samenvoegen van lagen 
Eerst wordt per voxelstack gekeken welke op elkaar gelegen voxels mogen worden samengevoegd. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een verwijstabel ( 

Tabel 19.2, rechts) en een reeks regels: 
- Bij voxelparen van verschillende stratigrafie nooit samenvoegen. 
- Voxelparen van gelijke stratigrafie, alle direct op elkaar gelegen voxels met 

een 1 in de verwijstabel mogen worden samengevoegd, alle andere niet. 

19.4.2 Stap 2. Bepalen van de afsnijdingsrichting 
D-Settlement kan de overgang of richting van afsnijding tussen twee voxels in twee 
richtingen tekenen (Figuur 19.1). Voor het bepalen van de afsnijdingsrichting zijn de 
eerste regels opgesteld, waarbij voor niet-samengevoegde lagen geldt:  
 
1. bij eenheden verschillende stratigrafie:  

stratigrafie het meest links in de tabel ligt bovenop 
2. bij eenheden met gelijke stratigrafie: 

a) bij gelijke lithologie, willekeurige afsnijdingsrichting 
b) bij verschillende lithologie: 

- eenheden met een 1 liggen boven alle eenheden met een 0 
- eenheden met beiden een 0;  

lithologieёn lager in de lijst liggen bovenop (bijv. K ligt boven V) 
- eenheden met beide een 1 en ongelijke lithologie: 

lithologieёn lager in de lijst liggen bovenop (bijv. ZG ligt boven 
ZF) 

 
Voor afsnijdingen met betrekking tot samengevoegde lagen geldt dat een erosieve 
structuur bestaande uit meerdere samengevoegde lagen (enen) alle voxels met een 
0 afsnijdt. Deze structuur ligt dus bovenop in de overgang. Voor het tekenen van de 
afsnijdingsrichting tussen verschillende erosieve structuren zijn aanvullende regels 
nodig, bijvoorbeeld; de structuur met de hoogst gelegen top snijdt de andere structuur 
af. Bij gelijke top, geldt de structuur met de grootste dikte als bovenliggende laag.  
 
 

 

Figuur 19.1. Afsnijdingsrichtingen tussen linker voxel A en rechter voxel B. 
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Tabel 19.2. Verwijstabellen voor erosiviteit tussen aangrenzende voxelstacks voor bepalen van overgangslengte (links) en voor het tekenen van lagen in D-Settlement (rechts). 

 

          
 
 

NIBA NIHO EC OEC AEC BEC CEC DEC EEC NAWA ANAWA BNAWA CNAWA DNAWA ENAWA NAWO ANAWO BNAWO CNAWO DNAWO ENAWO NAWOVE NASC NAZA BX BXWISIKO KRBXDE KRWY UR ST PZWA EE DR DRGI GE
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SCH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stratigrafische eenheid

lit
ho

lo
gi

e


