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Kenmerkend aan Nederland zijn de vele polders waarin het land lager ligt dan de omringende 

wateren. Door dit hoogteverschil kijkt men vanuit de polder tegen de waterkeringen aan, waardoor 

er een visuele scheiding ontstaat tussen land en water. Kunstenaar Paul Izeboud kwam op het idee 

om deze visuele scheiding op te heffen doormiddel van een doorzichtige waterkering. Dit idee is 

door Eduard Böhtlingk uitgewerkt in een architectonisch ontwerp van de glazen dijk. Ook heeft hij 

het plan om deze te realiseren in een regionale waterkering bij Maasland die de Duifpolder 

beschermt tegen overstroming vanuit de Noordvliet.  

 

 

Figuur 0-1 Dwarsdoorsnede van de glazen dijk 

  

Zoals in de dwarsdoorsnede te zien is, wordt de waterkerende functie rond het waterniveau vervuld 

door glazen elementen. De schuine afscheiding aan de zijde van de polder bestaat ook uit glazen 

elementen, maar heeft geen bijdrage aan de waterkerende functie. Het bekijken van bovenstaande 

afbeelding roept al snel vragen op over de veiligheid. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dan 

ook:  

 

Hoe veilig is de toepassing van glas in een waterkering en welk ontwerp van de glazen dijk is 

voldoende betrouwbaar met betrekking tot de waterkerende functie? 

 

Afgezien van de veiligheid, zijn er een aantal andere onderwerpen die een belangrijke rol spelen bij 

de realisatie van de glazen dijk, bijvoorbeeld met betrekking op het beheer, onderhoud en de 

financiën. Deze onderwerpen worden in de afstudeerscriptie benoemd, maar niet verder onderzocht.   
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Primaire en regionale waterkeringen 
In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en regionale waterkeringen. Primaire 

waterkeringen liggen langs buitenwateren, zoals de zee, meren en grote rivieren. Regionale 

waterkeringen zijn gesitueerd langs binnenwateren, zoals kanalen en boezemwateren, waarvan het 

waterniveau voor een groot deel beïnvloed kan worden doormiddel van gemalen en stuwen. De 

veiligheidsnormen voor deze typen waterkeringen zijn verschillend. Voor regionale waterkeringen 

gelden over het algemeen lagere eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid. 

  

Betrouwbaarheidsanalyse 
Waterkeringen worden veelal ontworpen aan de hand van ontwerpleidraden en technische 

rapporten. Deze worden ook gebruikt voor de beoordeling van het ontwerp. Hierin worden onder 

andere belastingen voorgeschreven die in rekening gebracht moeten worden, samen met 

veiligheidsfactoren voor semi-probabilistische rekensommen. Deze zijn echter niet volledig geschikt 

voor het ontwerp van de glazen waterkerende elementen. Als alternatief op de semi-probabilistische 

methode is er voor gekozen om deze te ontwerpen aan de hand van een volledig probabilistische 

methode. Om een volledige probabilistische methode correct uit te voeren, dienen de 

materiaaleigenschappen van glas en de optredende belastingen tot in aanzienlijk detail uitgewerkt te 

worden. Hierdoor ontstaat er, naast een kwantificering van de faalkans, ook kwalitatief inzicht in de 

factoren die de betrouwbaarheid beïnvloeden. Naast de betrouwbaarheid van individuele glazen 

elementen wordt ook de betrouwbaarheid van de constructie (systeem) onderzocht. Dit wordt 

gedaan aan de hand van foutenbomen, waarin verschillende manieren van falen en de samenhang 

van onderlinge waterkerende en constructieve elementen worden weergeven. Doordat de glazen dijk 

ook als gebouw fungeert, dient deze ook te voldoen aan eisen vanuit het Bouwbesluit.  

 

Waterkerende glazen elementen 
Glas is een bros materiaal. Bij overbelasting breekt het abrupt, zonder enige waarschuwing. Daar 

komt ook nog eens bij dat de sterkte van glas wordt bepaald door imperfecties aan de oppervlakte 

van de plaat. Rond deze imperfecties ontstaan grote spanningsconcentraties, waarvan breuk het 

gevolg kan zijn. Hierdoor is de ‘praktische’ sterkte van de glasplaat veel kleiner dan de theoretische 

sterkte (moleculaire breuk). Omdat de grootte en hoeveelheid van imperfecties verschillend zijn voor 

elke glasplaat, is er ook een grote onderlinge variatie in sterkte tussen glasplaten van gelijke 

dimensies. Het gevolg van het brosse breukgedrag is dat er op element niveau (glazen 

waterkerende platen) geen enkele robuustheid is, oftewel het overschrijden van de maximale 

spanning leidt direct tot falen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal, waarbij eerst nog plastische 

vervorming optreedt. Glas is extra gevoelig voor ‘impact’ belastingen, bijvoorbeeld als gevolg van 

vandalisme of een aanvaring, waarbij de laatst genoemde sterk dominant is. Ook dit is het gevolg 

van de afwezigheid van plastische vervorming. Lokaal bezwijken leidt dan immers tot bezwijken van 

de gehele glasplaat. Verder vormt ook brand een gevaar voor de glazen elementen. Het glas kan 

hierdoor smelten waardoor het los komt van de opleggingen. Het is dus duidelijk dat toepassing van 

een materiaal als glas de betrouwbaarheid van de waterkering niet bevordert. Dit komt voornamelijk 

door de kwetsbaarheid met betrekking tot bovengenoemde punten. Glas is echter wel een zeer sterk 

materiaal. De betrouwbaarheid kan dan ook sterk vergroot worden door toepassing van een aantal 

maatregelen. Ten eerste is het gewenst om aanvaringen te voorkomen doormiddel van een 

aanvaarbescherming. Hierdoor wordt de maatgevende belasting sterk gereduceerd. Voldoende 

weerstand tegen andere impact belastingen kan worden verkregen door meerdere glasplaten te 

lamineren. Als er dan breuk ontstaat in een plaat, nemen de andere platen de waterkerende functie 
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over. Hierdoor ontstaat er robuustheid op niveau van het waterkerende element. De robuustheid (en 

daarmee de betrouwbaarheid) van de gehele waterkering kan verder vergroot worden door een 

tweede rij met glazen elementen in de constructie op te nemen. Indien een gelamineerde glazen 

plaat in zijn geheel bezwijkt, kunnen deze elementen de waterkerende functie overnemen. Door 

toepassing van een hitte behandeling wordt de sterkte van de glazen panelen verder vergroot. 

 

Uit het afstudeerproject is gebleken dat, onder voorbehoud van een aantal maatregelen, een 

betrouwbaar ontwerp van de glazen dijk haalbaar is. Het moet echter wel opgemerkt worden dat 

voor de betreffende waterkering een relatief lage veiligheidsnorm geldt. Indien voor realisatie wordt 

gekozen in een waterkering met een strengere veiligheidsnorm, dan heeft dit gevolgen voor de 

vereiste sterkte van de glazen element, zeker als er ook nog voor wordt gekozen om water te keren 

tot grotere diepte. Voldoende sterkte is dan wel haalbaar, maar esthetisch gezien mogelijk niet meer 

aantrekkelijk.  
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