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Fugro steeds eerder
betrokken bij projecten
Integraal advies

voorwoord

Peter Nelemans
Directeur Fugro GeoServices

Fugro staat in de markt bekend als leverancier van hoge kwaliteit, ‘state of the art’ kennis, een
pragmatische aanpak en goede service. Al onze medewerkers werken er dagelijks hard aan dat
zo te houden.

In de veranderende marktomstandigheden is het niet meer vanzelfsprekend dat opdrachtgevers hun opdrachten aan Fugro verstrekken.
Voor ons wordt steeds belangrijker om in een vroegtijdig stadium
betrokken te raken bij grotere projecten: juist dán kunnen onze adviezen extra meerwaarde bieden. Dit type projecten is vaak complex
van aard en vraagt om sterke en innovatieve partners. Die rol kunnen
wij efficiënt en effectief invullen door onze hoge kwaliteit, een breed
scala van unieke services en hoogstaande consultancy. In een interview met het nieuwe directieteam van Fugro GeoServices, verderop in
deze Fugro Info, wordt deze transitie nader toegelicht.

GeoRiskPortal
Een goed voorbeeld waarin we onze innovatieve kracht laten zien,
is het GeoRiskPortal. Met deze innovatie is het nu mogelijk om geodata beter te ontsluiten, te analyseren en te visualiseren. Hierdoor
kunnen bijvoorbeeld aannemers – maar ook bestuurders, consultants
en bewoners – ieder op hun eigen niveau realtime inzicht krijgen in
de effecten en risico’s van projecten zoals bouwputten, waterkeringen en infraprojecten. Deze webbased applicatie is nu beschikbaar
en zal worden ingezet om geo-data efficiënter te analyseren, door
met kleurcodes de veiligheidsniveaus aan te geven en daarmee de
faalkansen te verminderen.
Doordat projecten steeds integraler worden aangevlogen, is Fugro
ook in steeds meer fasen van de levensduur van een object betrokken: van aanbesteding en ontwerp, via bouw en beheer tot – in sommige gevallen – zelfs de sloop. Op die manier kan een opdrachtgever
optimaal gebruikmaken van onze specialistische kennis en ervaring.
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Impuls voor binnenstad Deventer

GeoRiskPortal ontzorgt

In de Deventer binnenstad verrijst
het Stadhuiskwartier, een nieuw
onderkomen voor alle bestuurders en
ambtenaren van de Hanzestad. Fugro
verzorgde de monitoring bij dit project.
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meetgegevens en analyse, met
visualisatie als sleutelwoord.
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Innovatie belangrijk voor HWBP
Programmadirecteur Richard Jorissen
over het belang van innovatie voor
het HWBP en de rol van beheerders,
marktpartijen en kennisinstellingen.

Geo-oplossingen op maat

Wooneilanden Houthaven

De rol van de geo-specialist verschuift.
Fugro-directeuren Ron Rozema
en Peter Nelemans geven hun
visie op de integrale
geo-adviseur.

In Amsterdam komen nieuwe wooneilanden in de
Houthaven. Fugro adviseerde op
geotechnisch en civieltechnisch
gebied over het maken van
nieuw land.
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Impuls voor binnenstad Deventer
Robuust monitoringsysteem biedt flexibiliteit bij uitvoering
In de oude binnenstad van Deventer verrijst het Stadhuiskwartier, een nieuw onderkomen voor alle bestuurders en ambtenaren van de
Hanzestad. De gemeente had voor de bouw strenge eisen geformuleerd voor overlast van onder andere trillingen, lawaai, licht en stof.
Fugro verzorgde de monitoring bij het bouwrijp maken van de locatie en tijdens de constructie van de bouwkuip.
Het nieuwe Stadhuiskwartier moet de historische binnenstad van
Deventer een flinke impuls geven. Het complex verenigt het oude
stadhuis met een nieuw stadskantoor en biedt straks plaats aan
het bestuur van de stad en aan alle gemeentelijke diensten. Het
gebouw in het gebied tussen Grote Kerkhof, Polstraat, Assenstraat
en Bursestraat is een ontwerp van Neutelings Riedijk Architecten
en wordt een van de meest duurzame overheidsgebouwen van
Nederland.

Lastige locatie
Mede vanwege de locatie was Fugro gevraagd een uitgebreid en
robuust monitoringsplan te ontwikkelen. Joost Salemink, werkzaam bij ABT, maakt deel uit van het Projectbureau Nieuwbouw
en is het aanspreekpunt van de opdrachtgever, de gemeente
Deventer.
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Salemink is mede verantwoordelijk voor
het contract- en ontwerpmanagement
rondom het Stadhuiskwartier: ‘Dit project
is om meerdere redenen speciaal. Zo zijn
de sloopwerkzaamheden en de aanleg
van de bouwkuip ‘losgetrokken’ van de
daadwerkelijke bouw. Daarnaast ligt de
bouwlocatie in het hart van het oude centrum, tussen bestaande, soms eeuwenoude panden, waarvan een aantal eerst moest worden gesloopt.
Het bouwverkeer moet door smalle steegjes en er is weinig ruimte
voor opstellen of manoeuvreren. Combineer dat met de strenge
eisen die de gemeente stelt aan overlast voor omwonenden en
bedrijven in de omgeving en je begrijpt dat er veel aandacht was
voor monitoring. Door de dichte bebouwing konden we van tevoren weinig sonderingen doen; er moest dus een aantal aannames

worden gedaan, zowel over de opbouw van de ondergrond als
over de fundering van panden in de directe omgeving. Mede
daardoor wilden we een uitgebreid monitoringsysteem om
alle risico’s te ondervangen.’

Gefaseerde monitoring
Fugro heeft een monitoringuitvoeringsplan opgesteld in drie
fasen: de sloop van de bestaande gebouwen, de ontgraving van
de bouwput en het aanvullen van de locatie tot maaiveldniveau.
Het ging daarbij onder andere om: metingen van z-hoogten,
x- & y-deformaties, trillingen, geluid en waterstanden, gedurende een periode van ruim twee jaar, van september 2012 tot
eind 2014. ‘Daartoe hebben we een flink netwerk van z-hoogte
bouten, x/y-posities (prisma’s), peilbuizen, trilmeetkasten en
geluidmonitors geïnstalleerd, waarmee het gebied intensief
is gemonitord’, aldus hoofd Geomonitoring van Fugro, Martijn
Louws. ‘Via de internetapplicatie van Fugro kon de opdrachtgever online en realtime informatie inzien over de metingen.
Afgesproken is dat er bij overschrijding van bepaalde grenswaarden een melding werd gestuurd, zodat meteen kon worden
ingegrepen. Gelukkig bleek dat in de praktijk niet vaak nodig.’

Flexibel systeem
Salemink: ‘Het bijzondere van dit monitoringsproject was
niet alleen de duur of de omvang, maar ook de manier
waarop Fugro het basissysteem had ingericht. Door continu
te beoordelen welke monitoringsactiviteiten in een bepaalde
bouwfase noodzakelijk waren in verband met de dan optredende risico’s, konden we de monitoring steeds op maat
inrichten. Door deze flexibele aanpak was het mogelijk de
werkzaamheden in de uitvoering aan te passen aan onvoorziene situaties. Het ging daarbij om andere meetlocaties,
-frequenties of -technieken. Tijdens een opschorting van de
nieuwbouwwerkzaamheden door een procedure bij de Raad
van State, liep de monitoring gewoon door. Toch hebben
de gewijzigde werkzaamheden en langere doorlooptijd niet
geleid tot een navenant grote overschrijding van het totale
monitoringbudget.’

Continue risico-evaluatie
‘Dat klopt’, aldus Louws: ‘Op basis van frequente risicoevaluaties hebben wij in overleg met de opdrachtgever besloten bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren. Bij de sloop
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zijn redelijk wat trillingen gemeten, maar bij de ontgraving vrijwel
niet. Dat impliceert dat je ook in de derde fase (het aanvullen van
de grond) geen trillingen hoeft te verwachten: dan zijn trillings
metingen dus minder nodig. Het geld dat we hiermee bespaarden,
is binnen het budget gebruikt voor landmeetkundige werkzaamheden. Zo’n flexibele manier van werken is het prettige gevolg van
het robuust opgezette basissysteem.’
Fugro had ook een continu geluidmeetsysteem geïnstalleerd dat
online, realtime gegevens doorstuurde naar een speciale website
die de opdrachtgever kon monitoren. Bij overschrijding van de
afgesproken grenswaarden ging er automatisch een signaal naar
de toezichthouders.
Salemink: ‘Gaandeweg het proces hebben we in goed overleg
aanpassingen kunnen uitvoeren in de monitoring, gestuurd op
risicobeheersing en de budgettaire randvoorwaarden. Met als uitkomst: een succesvol afgerond project, zonder onvoorziene risico’s
en redelijk binnen budget. Inmiddels is de monitoring afgerond:
gezien de metingen tijdens de eerste fasen verwachten we tijdens
de verdere afbouw geen risico’s.’

Samenwerking
Salemink: ‘Technisch zat het allemaal goed in elkaar, maar wat
ik veel belangrijker vind bij dit soort grote bouwprojecten: de
Overzicht z-hoogtebouten Stadhuiskwartier.
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samenwerking verliep prettig. Iedereen was er steeds op gericht
om er samen uit te komen en een mooi eindresultaat te bereiken.
Er zullen altijd gedetailleerde contracten ten grondslag liggen aan
een project, maar als je je alleen maar 100% aan de letter van
zo’n overeenkomst houdt, kan het toch een lastig traject worden.
Door meer te handelen naar de geest van een contract en vooral
het oog op het eindresultaat te houden – een kwalitatief en esthetisch geslaagd project en een tevreden opdrachtgever – bereik je
volgens mij veel meer. Een succesvol project is toch vaak een zaak
van geven en nemen. Daar zijn we ook dit keer weer goed in geslaagd en ik ben ervan overtuigd dat alle partijen bij de oplevering
in oktober 2015 trots kunnen zijn op het resultaat.’

Deventer raamwerk
De raamwerken van het Stadskwartier
bestaan uit vergrote vinger- of teen
afdrukken van anonieme Deventenaren,
gegoten in aluminium en gevat in eikenhouten vensters. Geen enkel raamwerk
is hetzelfde, net als bij de ramen van
de Lebuinuskerk, pal tegenover het
Stadhuiskwartier. Dit is een project van
kunstenaar Loes ten Anscher.

UNIEK RAIL-GPR GRONDRADAR
SYSTEEM VOOR HET SPOOR
Adviezen voor bovenbouwvernieuwingen van ProRail

Fugro heeft een uitgebreid en bijzonder grondonderzoek uitgevoerd voor ProRail. Het ging om het bepalen van de opbouw en
kwaliteit van de bodem onder het ballastbed, in de vorm van mate van vochtigheid en vervuiling tot 2 m diepte. Daarnaast
moest de samenstelling van het ballastbed worden bepaald. Om het aantal boringen te beperken is op grote schaal gebruikgemaakt van een grondradarsysteem (GPR).
Het grondonderzoek moet gegevens opleveren, die nodig zijn
voor de vervanging van verschillende infrastructuur-elementen
van ProRail, die aan het einde van hun levensduur zijn. Het gaat
daarbij vooral om vernieuwingen aan de bovenbouwconstructie,
dus het vernieuwen van ballast, dwarsliggers en spoorstaven.
Ook complete wissels behoren tot deze categorie. De gegevens
over de samenstelling van het ballastbed zijn nodig om te
bepalen hoeveel ballast er vervangen moet worden.

aangetoond dat er geen problemen ontstaan en dat er veilig
met dit systeem kan worden gereden. Vervolgens heeft de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, een verklaring met
goedkeuring afgegeven. In totaal is in een 32 uur durende
meetcampagne ruim 1.200 km spoor bereden om de GPRdata in te winnen voor 94 km aan projectlocaties.

Om dit project snel, nauwkeurig en zonder overlast voor de
dienstregeling uit te kunnen voeren, heeft Fugro een bijzondere combinatie van kennis en ervaring ingezet. Er zijn twee
meetsystemen ontwikkeld; één voor de grondradar of GPR
(Ground Penetrating Radar) en één voor het precisieboren
onder het spoorbed. De belangrijkste activiteiten in dit project
waren: het mobiel inwinnen van GPR-data, het uitvoeren van
verificatieboringen, het analyseren van alle ruwe data en
het opstellen van adviezen. Binnen de Fugro-groep is daarom
een integraal projectteam samengesteld van specialisten
op het gebied van grondradar, spoorweglogistiek, boren en
laboratoriumonderzoek.

Om de grondradardata te ijken wilde ProRail dat voor elke
locatie minimaal één verificatieboring werd uitgevoerd. Voor
deze boringen golden hoge eisen en daarom heeft Fugro een
speciale boorunit ontwikkeld. Ondanks de korte voorbereidingstijd is het gelukt om snel en veilig ruim 90 boringen uit
te voeren, verspreid over alle locaties.

Maatwerksysteem ontwikkeld
Voor dit project is het RAIL-GPR systeem ontwikkeld; een
combinatie van verschillende GPR-antennes, gemonteerd op
een locomotief. Daarbij is eerst getest of de GPR-antennes
het spoorbeveiligingssysteem beïnvloeden. Een zogeheten Electro Magnetische Compatibiliteitstest (EMC) heeft

Speciale boorunit

Integrale adviezen
De verschillende ruwe datasets zijn vervolgens omgezet
naar bruikbare gegevens en het laboratorium heeft de boor
gegevens vertaald naar zeefkrommes en boorstaten. Deze
informatie is gebruikt om de grondradarsystemen te ijken.
Van alle locaties zijn uiteindelijk integrale grafieken gemaakt,
waarin de grondopbouw, de vochtigheid en de vervuiling van
de diverse lagen zijn terug te vinden. Deze informatie is daarna verwerkt in gerichte adviezen aan opdrachtgever ProRail.

Meer informatie:
Jasper Hellemons, 026 369 8420, j.hellemons@fugro.nl
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Opinie

Sneller lagere kosten bij
dijkversterking door innovatie
Projectoverstijgende verkenningen essentieel onderdeel van HWBP
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), dat deel uitmaakt van het nationale Deltaprogramma, heeft als doel om de primaire
waterkeringen te versterken die in de afgelopen toetsingsrondes zijn afgekeurd. Programmadirecteur Richard Jorissen vertelt meer over
het belang van innovatie voor het HWBP en de rol van beheerders, kennisinstellingen en marktpartijen zoals Fugro.
Binnen het programma voeren de waterschappen en Rijkswater
staat maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de
veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. De huidige
opgave voor het HWBP bestaat uit maatregelen aan 731 kilometer
primaire waterkering en 238 waterkerende kunstwerken van zowel
waterschappen als Rijkswaterstaat. Richting 2050 neemt deze
opgave sterk toe als gevolg van de nieuwe veiligheidsnormen.
Het huidige HWBP is anders opgezet dan eerdere programma’s,
met nauwe samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat, een voortrollende programmering en vernieuwende
uitgangspunten. Er wordt meer tijd besteed aan de voorbereiding
van het programma en de projecten; een werkwijze die gebaseerd
is op het spelregelkader van Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT). Onderscheidend is verder de toepassing van de nieuwe veiligheidsbenadering en stimulering van
kennisdeling en innovatie.

Kennis en innovatie
Jorissen: ‘Dit HWBP staat voor drie schaalsprongen: de opgave is
groter en langduriger dan voorheen, het moet doelmatiger en we
willen als rijk en waterschappen sámen beter gebruikmaken van
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de gemeenschappelijke kennis en ervaring. Een uitdaging daarbij is dat het Deltaprogramma niet alleen puur civieltechnische
oplossingen nastreeft, maar zoekt naar een integrale aanpak, met
aandacht voor andere sectoren en onderwerpen, zoals natuur
ontwikkeling, energievoorziening, recreatie en transport. Maar ook:
minder overlast voor burgers en bedrijven. Om al die uitdagingen
aan te kunnen, is innovatie essentieel, zowel in technische zin, als
qua marktbenadering. Daarom stimuleert het HWBP nadrukkelijk
het delen en inzetten van kennis en innovaties. Om dat mogelijk te
maken, hebben we ook stevig ingezet op opleidingen, om ervoor te
zorgen dat alle betrokken partijen dezelfde taal spreken.’
Vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven werken inmiddels in diverse projecten samen. Aspecten
waaraan het programma extra aandacht besteedt, zijn: opleiding en
ontwikkelen, een bijzondere manier van financiering, samenwerking
met de Topsector Water, kennisdeling door projecthandreikingen en
zogeheten projectoverstijgende verkenningen of POV’s.
Jorissen legt het waarom van deze aanpak uit: ‘We hebben er nadrukkelijk niet voor gekozen om standaard 2% van ons budget te
besteden aan research & development. Risico daarbij is altijd dat

je keurige rapportjes krijgt over een innovatieve oplossing die
vervolgens nooit in de praktijk wordt toegepast. Voor mij is
vooral belangrijk welk deel van innovatie daadwerkelijk landt
in je business; dát wil je dus stimuleren. Daarom zeggen wij:
‘Bij een gewoon project heeft de dijkbeheerder een eigen
bijdrage van 10%; zijn we het er met z’n allen over eens dat
een project innovatief is, dan vervalt die eigen bijdrage. En
ook als tevoren niet duidelijk is of een innovatie in de praktijk
echt zal bijdragen, dragen we het risico en dus de kosten
met z’n allen.’

Projectoverstijgende verkenningen
HWBP-projecten kunnen geografisch of technisch met elkaar
samenhangen. Om die projecten effectief aan te pakken,
zijn de projectoverstijgende verkenningen (POV’s)
geïntroduceerd. Jorissen: ‘Er bestaan inmiddels twee project
overstijgende verkenningen die zijn gericht op de meer algemene keuzen voor de lange termijn binnen het Deltaprogramma: Waddenzeedijken en Centraal Holland. Daarnaast hebben
we twee technische POV’s, waarbij ook Fugro is betrokken:
Piping en Macrostabiliteit. Dit zijn eigenlijk de twee belangrijkste mechanismen van dijkfalen. Als we deze problemen niet
stabiel krijgen, gaan we de totale opgave niet tijdig en binnen
budget halen. Door zo’n onderwerp bij de start te combineren
in een POV kan het programma waarschijnlijk slimmer, sneller
en goedkoper uitgevoerd worden.’

Piping
Bij het faalmechanisme piping stroomt kwelwater door of
onder de dijk, waarbij grond wordt meegenomen en de stabiliteit van de dijk in gevaar kan komen. Het gevaar van piping
is bij veel afgekeurde dijken aan de orde, maar er bestaan
nog belangrijke kennislacunes over dit fenomeen. Jorissen:
‘Naast het in beeld krijgen van de omvang van het probleem,
zijn wij vooral geïnteresseerd in slimme oplossingen, omdat
de dijkbeheerders het probleem wél binnen het budget en de
gegeven tijd moeten aanpakken. Dus hebben wij in een vroeg
stadium waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfs
leven gevraagd projecten, gericht op het in kaart brengen van
de scope van het probleem en het ontwikkelen van kansrijke
innovatieve oplossingsrichtingen, samen te brengen in een
POV. In dit geval treedt Waterschap Groot Salland op als
trekker en levert Fugro een belangrijke bijdrage, met onder
andere onderzoeken naar de invloed van doorlatendheid op
het mechanisme.’

vaak voorbij aan geologie of beter: geohydrologie. Toetsresultaten zijn niet zo’n beste voorspeller van onze opgave. Adagia
zoals ‘Grondonderzoek loont’ en ‘Meten is weten’ gelden hier
mogelijk nog méér dan elders. Ik ben ervan overtuigd dat
meer onderzoek zal leiden tot scherpere ontwerpen en uiteindelijk lagere kosten.’
‘Voor een toetsing is grondonderzoek misschien relatief duur,
maar het kan enorm veel geld besparen. Met betere kennis van de ondergrond vóóraf kun je veel betrouwbaarder
uitspraken doen over de omvang en timing van benodigde
dijkversterkingen. Meer data en goede kennis leiden tot betere
informatie. Om vertraging en dure scopewijzigingen in het
voortraject van een dijkversterking te voorkomen, vinden wij
als HWBP bijvoorbeeld dat dijkbeheerders al twee jaar vóór
de start de veiligheidsopgave op basis van gedegen grond
onderzoek in beeld zouden moeten hebben.’

Macrostabiliteit
‘Bij macrostabiliteit gaat het om grootschalig verlies van
stabiliteit van een dijk, door bijvoorbeeld afschuiven. Ook
hier speelt hetzelfde als bij piping: er is behoefte aan grond
onderzoek, gedragsmodellen, kennis over waar het voorkomt,
wat voor oplossingen mogelijk zijn en welke rekenregels erbij
horen om in de toekomst dijken mee te ontwerpen en te
beoordelen.’
‘We beogen dus met investeringen in innovatie aan de
voorkant besparingen in de uitvoering te behalen, en vooral
sneller te realiseren. Ik zie nu al enkele veelbelovende oplossingsrichtingen, waarvan ik overtuigd ben dat ze binnen vijf
jaar op grote schaal worden toegepast, zoals bijvoorbeeld de
werkwijzer piping waaraan Fugro heeft meegewerkt.’

‘Geïnteresseerd
in slimme
oplossingen’

Jorissen vervolgt: ‘Er wordt eigenlijk te veel blindgevaren op
civieltechnische formules en richtlijnen; daarbij gaat men
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Optimale geo-oplossingen
op maat

Fugro als geo-consultant steeds vroeger bij projecten betrokken

In 2011 heeft Fugro haar knowhow en ervaring op het gebied van geo-informatie en geotechniek samengebracht in Fugro GeoServices.
Inmiddels werkt dit team van geo-professionals zo’n vier jaar samen aan uiteenlopende projecten voor verschillende opdrachtgevers. Een
wisseling in de directie vormt de aanleiding om kort terug te blikken en vooral: vooruit te kijken naar de komende jaren.
Opdrachtgevers kunnen van oudsher bij Fugro GeoServices terecht
voor onderzoek en advies op het gebied van elke inrichting op en
in de bodem, grondwater, en het begeleiden van bouwprocessen.
Uitgangspunt is steeds: beheersing van grond-gerelateerde risico’s
op basis van adequate geo-informatie.

Geo-consultancy
Maar de rol van de geo-specialist verschuift de afgelopen jaren.
Ron Rozema, die Mark Pehlig is opgevolgd als algemeen directeur
van Fugro GeoServices: ‘Opdrachtgevers vragen steeds vaker een
bredere aanpak: niet alleen losse data, maar ook de analyse en het
advies over de oplossing. Aannemers krijgen vaker te maken met
DCM-contracten: ze zijn verantwoordelijk voor ontwerp, bouw én
onderhoud. Dan is het belangrijk dat je als geo-adviseur vroeg in
het traject aan tafel zit. Als wij al in de tenderfase kunnen adviseren, kunnen we alle beschikbare kennis inzetten voor de optimale
oplossing. Dat kan veel geld besparen in de bouwfase, waardoor
een aannemer zijn kansen vergroot om een project binnen te slepen. Ook verkleint zo’n integrale aanpak de risico’s op overschrijding van budgetten en planning. Onze rol wordt dus steeds meer
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die van consultant en partner die vanaf het begin van een traject
meedenkt en geo-kennis inbrengt.’

Omgevingsmanagement
Peter Nelemans, die de afgelopen periode business development
bij Fugro GeoServices vorm gaf, is toegetreden tot de directie als
directeur Geotechniek. Hij wijst ook op andere ontwikkelingen in
de markt: ‘Het wordt steeds voller in de Nederlandse onder- en
bovengrond, zeker in stedelijke gebieden. Tegelijkertijd is er minder
acceptatie van overlast en risico’s op schade voor omwonende
burgers en bedrijven. Daarom zien we dat omgevingsmanagement
bij bouwprojecten steeds belangrijker wordt. Actuele en correcte
geo-informatie is daarbij onmisbaar en kan veel problemen – zoals
bouwschade – voorkomen. Voor opdrachtgevers zoals gemeenten
of aannemers kan een goed opgezet plan voor omgevingsmanagement de doorslag geven bij het gunnen van een project.’
‘Een voorbeeld daarvan is ons nieuwe product GeoRiskPortal (zie
ook pagina 20 van deze Fugro-Info). Met deze innovatie is het nu
mogelijk om geo-data beter te ontsluiten, te analyseren en te

‘Team Fugro brengt alle disciplines op het
gebied van geotechniek en geo-informatie samen’

visualiseren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld aannemers, maar
ook bestuurders, adviseurs en bewoners, ieder op hun eigen
niveau, realtime inzicht krijgen in de effecten en risico’s van
projecten zoals bouwputten, waterkeringen en infraprojecten.’

Asset-management
Fugro GeoServices streeft ernaar de dienstverlening naadloos te laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever,
afhankelijk van de levensfase van een object of de cyclus van
een project. Het inwinnen van gegevens gebeurt veelal bij de
unit Geo-onderzoek; de unit Geo-informatie verrijkt de data
tot informatie, waarmee de unit Geo-advies de optimale oplossing kan adviseren aan de opdrachtgever. Peter Nelemans:
‘Samen vormen we Team Fugro, waarin alle disciplines op het
gebied van geotechniek en geo-informatie samenkomen. De
cyclus ‘inwinnen-verrijken-presenteren’ speelt in de tenderfase, tijdens de bouw, maar ook tijdens de verdere levensduur
van een object.’
Rozema: ‘Er ligt voor de komende decennia een flinke
vervangingsopgave, bijvoorbeeld in de petrochemie, bij de
rioleringen en de drinkwaterleidingen. Daardoor groeit ook de
aandacht voor life cycle management en het verlengen van
de levensduur van infrastructurele objecten. Goed ingerichte
monitoring kan een schat aan informatie opleveren voor adequaat asset-management en een weloverwogen onderhoudsprogramma. Als je daarmee aantoonbaar kunt maken dat je
voldoet aan de geldende norm of onderbouwd investeringen
kunt uitstellen, kan dat veel geld schelen.’

internationaal gezien de kennis en capaciteit in zogeheten
regionale servicelijnen: Boren, Sonderen, Geo-informatie,
Water, Laboratoriumonderzoek & Monitoring en Geo-advies.
‘Ook hier zie je het succes van de Team Fugro-benadering,’
aldus Rozema. ‘Wij maken deel uit van de regio ‘Europa en
Kaspisch gebied’, waardoor steeds vaker wordt samengewerkt
met zusterbedrijven uit andere Europese landen. Daarmee
kan Nederlandse kennis elders worden ingezet, maar anders
om gebeurt ook: internationale knowhow en ervaring is
steeds meer beschikbaar voor Nederlandse projecten. Dat
brengt interessante voordelen met zich mee voor onze medewerkers én onze opdrachtgevers. Naar verwachting zal deze
trend zich de komende jaren voortzetten. Fugro GeoServices is
er in ieder geval klaar voor.’

Directiewisseling
Algemeen Directeur van Fugro GeoServices Mark Pehlig is
per 1 januari 2015 benoemd tot Regional Director
Onshore Geotechnics Europe & Caspian. Directeur
Ron Rozema is hem per 1 april opgevolgd als Algemeen
Directeur van Fugro GeoServices, met als specialisatie
Geo-informatie. Peter Nelemans trad op 1 januari jl. toe
tot het directieteam als Directeur Geotechniek.

Cloud-toepassingen
Enkele andere ontwikkelingen waarop Fugro GeoServices sterk
inzet, zijn onder andere sensortechnologie, van 2D via 3D
naar 4D, het verkeersveilig verzamelen van data met mobiele
inwinningstechnologie en uiteraard het snel, efficiënt en veilig
ontsluiten van geo-informatie in de cloud. Nelemans: ‘Fugro
zorgt er steeds vaker voor dat opdrachtgevers overal en vanaf
verschillende platforms toegang hebben tot informatie in de
cloud en kennis kunnen delen zonder zich zorgen te hoeven
maken over beschikbaarheid en continuïteit. Het al genoemde
GeoRiskPortal is daar een mooi voorbeeld van.’

Internationale ervaring
Ook internationaal verandert de markt. Projecten worden groter en vaker Europees aanbesteed. Daarom organiseert Fugro
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Aardbevingsbestendig bouwen
in Groningen
Meer rekening houden met seismiek

Steeds vaker wordt Groningen opgeschrikt door aardbevingen. Ook neemt de kracht van de bevingen toe. Net zoals in de ons omringende
landen al langer gebruikelijk is, zal ook in ons land bij het ontwerpen en bouwen van infrastructuur en gebouwen meer rekening moeten
worden gehouden met seismische activiteit.
Op 16 augustus 2012 vond bij Huizinge een aardbeving plaats die
een stuk zwaarder was dan eerder waargenomen in Groningen. Dit
was aanleiding om de maatgevende intensiteit van aardbevingen,
waarmee bouwend Nederland rekening moet houden, te herzien.
De nieuwe intensiteiten zijn vastgelegd in het ontwerp voor een
nationale praktijkrichtlijn: NPR 9998.
Onder het noorden van ons land bevindt zich het Groningen Gasveld, waaruit sinds 1959 aardgas wordt gewonnen. Het weghalen
van gas uit het gesteente zorgt voor verlaging van de druk in de
ondergrond, waardoor compactie optreedt: het volume van de
grond wordt kleiner. Deze ‘zettingen’ kunnen gepaard gaan met
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schokken, die zich vervolgens als een trilling door de grond verplaatsen. Aan het maaiveld wordt dit als een aardbeving waargenomen.
In Nederland is het niet gebruikelijk om constructies aardbevings
bestendig te ontwerpen en bouwen, afgezien van enkele speciale
uitzonderingen. Om gebouwen bestand te maken tegen aard
bevingen moeten we de manier waarop we ontwerpen en bouwen,
aanpassen. Met welke aspecten moet je rekening houden bij
aardbevingsbestendig ontwerpen en bouwen? En welke rol kunnen
de kennis en ervaring van Fugro op dit gebied daarbij spelen?

Aardbevingsbestendig ontwerp
Fugro is wereldwijd actief in regio’s met seismische activiteit, waar men al veel ervaring heeft met het aardbevings
bestendig ontwerpen en bouwen. Zo werkte Fugro aan diverse
aardbevings-gerelateerde projecten, zoals de BART-tunnel
in San Francisco en de Izmit Bay Bridge in Turkije. De kennis
die hier is opgedaan, kan worden ingezet om de veiligheid in
Nederland te vergroten.

Verwekingsgevoeligheid
Op dit moment is Fugro betrokken bij het ontwerp en de bouw
van een aantal kritieke infrastructuren, die tijdens en na een
aardbeving een belangrijke functie hebben en moeten blijven
functioneren, zoals ziekenhuizen. Een belangrijk fenomeen in
dit verband is verweking: onder invloed van trillingen kunnen
zandlagen veranderen in een soort drijfzand. Hierdoor kunnen
gebouwen verzakken. Daarom is het belangrijk dat wordt
vastgesteld wat de verwekingsgevoeligheid van de ondergrond is en welke gevolgen verweking kan hebben voor de
constructie.

het treffen van maatregelen om de kans op verweking kleiner
te maken, of het gebouw bestand maken tegen de gevolgen
van verweking.

Soil-Structure Interaction
Bij complexe constructies is het nodig onderzoek te doen
naar hoe de aardbevingstrilling zich door de ondergrond naar
de projectlocatie beweegt: een zogeheten Site Response-
berekening. Dit levert locatie-specifieke signalen op, waarna
kan worden onderzocht hoe het gebouw zich onder deze specifieke trillingen gedraagt; dit wordt Soil-Structure Interaction
genoemd. Fugro heeft de kennis en ervaring in huis om verschillende aardbevings-gerelateerde analyses uit te voeren,
van een eenvoudige ‘first scan’ tot complexe 3D Soil-Structure
Interaction-berekeningen.

Meer informatie:
Klaas Siderius, 050 575 1798, k.siderius@fugro.nl

Voor een (bouw)locatie kan Fugro in kaart brengen wáár de
gevolgen van verweking groter en waar ze kleiner zijn. Mede
op basis van die gegevens kan – waar mogelijk – worden overwogen een gebouw te verplaatsen. Andere mogelijkheden zijn
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Laser-meetsysteem scant
hoogte passerende schepen
Hoogte containerschepen belangrijk voor Rijkswaterstaat

Voor Rijkswaterstaat is het volgen van de ontwikkelingen in de containervaart van groot belang. Dat geldt met name voor de omvang
en hoogte van schepen, in verband met het beheer van waterwegen en bruggen. In dit kader heeft Fugro op een innovatieve manier
hoogtemetingen van containerschepen uitgevoerd. Naast de lagere kosten speelde hierbij vooral nauwkeurigheid een grote rol.
Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren naar het vervoer
van containers op de Rijn. Uit dit onderzoek volgen kengetallen
die, samen met gegevens uit andere bronnen, de basis vormen
voor de benodigde kennis over vervoersstromen en de ontwikkelingen in de containervaart.

Hoogste container
Het onderzoek bestond uit het opvragen van gegevens bij de
schippers en het uitvoeren van metingen. Om representatief te
zijn moet de steekproef minimaal 300 schepen omvatten. De
hoogtemeting moet daarnaast nauwkeuriger zijn dan 5 cm. Veel
binnenschepen zijn tegenwoordig uitgerust met een in hoogte
verstelbare stuurhut en neerklapbare masten. De relevante hoogte
is daarom niet zozeer het hoogste punt van het schip, maar de
bovenzijde van de hoogste container.
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Traditioneel werden deze metingen met de hand uitgevoerd, met
waterpassingen. Fugro heeft in overleg met Rijkswaterstaat een
alternatieve meetopstelling geadviseerd, op basis van continue
laserscanning. Hiervoor is een nieuw type laserscanner ingezet,
die 100.000 laserpunten per seconde registreert, met een precisie
op centimeterniveau. De meetopstelling moest voor een
periode van vier weken operationeel zijn en voorbijvarende
schepen registreren.

Meten onder een spoorbrug
Voor de meting heeft Fugro drie laserscanners zó onder de
spoorbrug over de Waal bij Nijmegen gemonteerd, dat ze
de gehele onderdoorgang konden scannen. De passerende
containerschepen konden worden geïdentificeerd aan de
hand van hun AIS-signaal: een unieke code die het Automatic Identification System van elk schip uitzendt. De actuele
waterstanden zijn gedurende de meetperiode met
een automatische logger vlak bij de scanlocatie vastgelegd.

Zelf ontwikkelde software
Met behulp van een landmeetkundige veelhoeksmeting zijn
de positie en de hoogte van de vooraf gekalibreerde laser
scanners bepaald. Er is software ontwikkeld om de scanners
aan te sturen en op afstand te monitoren. Ook essentieel
voor dit project is de door Fugro ontwikkelde verwerkingssoftware, waarmee voor elk passerend containerschip de
ruwe laserdata werd omgerekend naar een 3D-puntenwolk.
Op deze manier kon op basis van de puntenwolk de hoogte
van de hoogste container van elk schip worden bepaald en
samen met de AIS-gegevens worden gerapporteerd.

Extra toetsing

laser-meetsysteem te toetsen. De achttien schepen uit deze
controlemeting leverden een gemiddelde afwijking op van
4 cm. Verder is de gemiddelde waterstand, zoals gemeten in
de scandata, vergeleken met de waterstandslogger. Hier bleek
een gemiddelde standaardafwijking van 3 cm te bestaan. Op
basis hiervan is de conclusie gerechtvaardigd dat de metingen zijn uitgevoerd binnen de toegestane afwijking van 5 cm.

Wensen van opdrachtgever
Door de toenemende informatiebehoefte bij opdrachtgevers
zijn laserscanners niet meer weg te denken uit de geoinformatiewereld. Met dit project heeft Fugro bewezen dat
het gebruik van laserscanning voor een zeer specifieke vraag
kosteneffectief kan zijn, zonder af te doen aan onder meer de
nauwkeurigheidseisen.
Er zijn in dit project 7.089 passerende schepen in kaart
gebracht: het aantal gemeten containerschepen bedroeg 316
stuks. Door in te spelen op de wensen van de opdrachtgever
en door gebruik van innovatieve inwinmethoden, heeft Fugro
Rijkswaterstaat een representatief en actueel beeld kunnen
geven van de hoogte van containerschepen die momenteel in
de vaart zijn.

Gedurende de meetperiode heeft Fugro enkele conventionele hoogtemetingen uitgevoerd om de resultaten uit het

Meer informatie:

Puntenwolk van een gescand schip.

De instrumentatie onder de Waalbrug.

Ronald Bausch, 070 317 0935, r.bausch@fugro.nl
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Verbetering boezemkades
Kinderdijk

‘Met je meetstok tot aan je middel in het water, hopen op GPS-ontvangst’
Waterschap Rivierenland gaat de boezemkades in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op orde brengen. Fugro is gevraagd om
grondonderzoek uit te voeren, waaronder het in kaart brengen van de dwarsprofielen van de kade. Daarbij zorgden de restricties, die in dit
Natura 2000-gebied gelden, voor een extra uitdaging voor de landmeters.
De Alblasserwaard is een klassiek veenweidegebied in het oosten
van Zuid-Holland, doorsneden door sloten, vaarten en twee
riviertjes: de Alblas en de Giessen. Tot in de 13de eeuw verliep de
afwatering hier op de natuurlijke manier: via veenriviertjes vloeide
het overtollige water naar de grote rivieren.
Maar door ontwatering en het inklinken van de bodem ontstonden
steeds vaker problemen bij hoge rivierwaterpeilen. In opdracht van
graaf Floris V werd het eerste waterschap opgericht, met als doelstelling het beheer en onderhoud van de dijkring van de Alblasser
waard. Halverwege de 14de eeuw werden twee grote afwateringseenheden tot stand gebracht: de waterschappen Overwaard en
Nederwaard.

Hoge en lage boezem
De afwatering richting de Lek vindt plaats op het laagste punt
van de polder, bij het dorp Kinderdijk. Hier komen de hoofdwater
gangen van de Overwaard en de Nederwaard bij elkaar, tot op
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heden slechts gescheiden door een smalle kade. Bij lage rivier
waterstanden kon afzonderlijk worden geloosd op de Lek.
Vanwege toenemende lozingsproblemen werd dit systeem omstreeks 1738 vervangen door een nieuw boezemstelsel, met hoge
(berg)boezems. Om het water vanuit de lage boezem in de hoge
boezem te kunnen malen, werden de inmiddels wereldberoemde
negentien windmolens van Kinderdijk gebouwd.

Toetsing
Waterschap Rivierenland gaat de komende tijd de boezemkades
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden op orde brengen. Om
de kades te kunnen toetsen aan de normen, is eerder al grond
onderzoek uitgevoerd om de bodemopbouw in beeld te krijgen.
Dit leidde tot de conclusie dat onder andere de kade van de hoge
boezem van de Overwaard over een lengte van 5 km moest worden versterkt. Daarnaast zal het water van de hoge boezem over

een lengte van 500 m met een dam of damwand in tweeën
worden gedeeld.
Om de verbetering goed te kunnen voorbereiden, is Fugro
gevraagd extra grondonderzoek uit te voeren, bestaande uit
sonderingen, boringen en laboratoriumwerkzaamheden.
Binnen dit kader moest Fugro onder andere 28 profielen
meten over de dijkjes, tot 20 m het water in. Voor het ontwerp
van de ‘waterscheiding’ moest het onderzoek vanaf het water
worden uitgevoerd.

Strenge voorwaarden
Omdat het hier gaat om een beschermd Natura 2000-gebied,
waren er voor het onderzoek strenge restricties met betrekking tot geluidhinder en verstoring van de vogels en hun
broedhabitat. Verder moesten de bewoonde molens van de
Overwaard altijd bereikbaar blijven. Ook ligt er voor het grootste deel geen weg op de kade. Geen inzet van zwaar onderzoeksmaterieel, dus, maar degelijk ouderwets handwerk.
Hoe ervaart een landmeter zo’n klus? ‘Onze opdracht was het
meten van profielen met een meetraster van 1 m. Op land is
dat redelijk eenvoudig uit te voeren met een GPS-ontvanger,
als je een vrije horizon hebt tenminste. Met bomen om je
heen wordt het al iets lastiger. En op het water is echt een
gedoe, omdat je dan ook de dikte van de sliblaag moet meten.
Met een zogeheten ‘slibvoetje’ kun je de bovenkant van het
slib voelen en meten; daarna doordrukken tot de harde bodem en weer meten. Het wordt helemáál een uitdaging als er
langs de waterkant een dik pakket riet staat dat de hele zomer
heeft kunnen doorgroeien tot 3 meter hoog. Daar sta je dan
in je waadpak met je meetstok tot je middel in het water en
maar hopen op GPS-ontvangst... En daarna nog 20 meter door
het water en het riet ploeteren. Gelukkig maakte de mooie
omgeving veel goed!’

Molenaars
‘Ook de verhalen van de molenaar waren indrukwekkend,
over hoe in het verleden mensen letterlijk een klap van de
molenwiek kregen en dat vaak niet konden navertellen. Of
hoe toen het waterpeil in stand werd gehouden en de polders
droog bleven. Als er gemaald moest worden, ontstak de
eerste molen het waarschuwingsvuur. De anderen moesten
dat in de gaten houden en snel volgen: wee je gebeente, als je
dat verzuimde... De waterhuishouding op peil houden is hier
al eeuwenlang het belangrijkste dat er is.’ Fugro is er trots
op een steentje te kunnen bijdragen aan dit stukje Hollands
glorie.

‘Kadeprofielen tot
20 m in het water’
Meer informatie:
Richard Bun, 070 317 0939, r.bun@fugro.nl
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Unieke combinatie
mobile mapping-systemen
2.000 km spoor meten in 12 weken

In opdracht van ProRail meet Fugro in een totale doorlooptijd van ongeveer 12 weken verspreid over twee jaar ruim 2.000 km spoor, met
een nauwkeurigheid van 15 mm. Uit de data wordt de spoorgeometrie bepaald: behalve de spoorstaven zelf worden ook alle wissels en
andere objecten naast en boven het spoor – zoals bovenleidingdraad, seinpalen en perrons – ingemeten, verwerkt en gepositioneerd.
ProRail heeft correcte en actuele informatie over de spoorgeo
metrie nodig om haar verantwoordelijkheden op het gebied van
aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid te kunnen uitvoeren,
zodat het Nederlandse spoornet veilig en betrouwbaar blijft.
ProRail beheert de spoorligging in de Permanente Vastlegging
Spoorgeometrie (PVS). Dit systeem beschrijft de horizontale en de
verticale spoorligging, door middel van rechtstanden, bogen, overgangsbogen, hellingen en knikken (wissels). Ook objecten langs
het spoor zijn hierin opgenomen. De PVS bevat alle doorgaande
sporen, maar nog niet alle andere sporen, zoals bedrijfssporen,
aansluitingen of sporen op emplacementen. Op het inwinnen van
deze gegevens richtte Fugro zich bij dit project.
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Het Nederlandse spoor is een van de intensiefst belaste netwerken ter wereld, waar niet zo makkelijk ‘even een meetritje
tussendoor’ kan worden ingepland. Dat maakt de efficiënte, veilige
en snelle inwinning en dataverwerking logistiek en organisatorisch
tot een uitdagende klus, waarbij Fugro een unieke combinatie van
mobile mapping-technieken inzet.

Mobile mapping
Mobile mapping wil zeggen dat de plaatsbepaling gebeurt door
GPS in combinatie met INS (Inertial Navigation System) en het
inmeten van de omgeving met laserscanners. In dit geval werkt
Fugro met het FLI-MAP-systeem vanuit de lucht en met het
gecombineerde RILA/RAIL-MAP-systeem vanaf een trein.

Het RILA-systeem gebruikt twee laserscanners die direct op
de spoorstaven zijn gericht, wat een precieze spoorbepaling
mogelijk maakt. Het RAIL-MAP-systeem scant met een zeer
dichte laserpuntenwolk de omgeving in, waardoor alle objecten op het spoor en in de directe omgeving zichtbaar zijn.
Het FLI-MAP-systeem zorgt met zijn helikopter view voor
volledigheid en borgt de nauwkeurigheid van het geheel.
De inwinning wordt voor het grootste deel uitgevoerd door
mee te liften met de zogeheten videoschouwtreinen. Deze
treinen fotograferen maandelijks het hele spoornet om de
staat van het spoor, de wissels en de dwarsliggers visueel
te kunnen inspecteren. Door deze combinatie kan ook het
inmeten van de spoorgeometrie veilig, efficiënt en snel
gebeuren.

Laserdata uit het RILA-systeem.

Dataverwerking en kartering
Om de uiteindelijke 15 mm nauwkeurigheid te garanderen,
moet de ingewonnen laserdata van de drie systemen volledig
worden gecombineerd en benut. De totale nauwkeurigheid
van het ene systeem wordt als ware voortgeplant in de data
van de andere systemen, zodat de kracht van deze oplossing
dus schuilt in de unieke combinatie van deze meetsystemen.

Dwarsdoorsnede uit de gecombineerde laserdata.

Uit de gepositioneerde laserpuntenwolk worden vervolgens
de objecten en het spoor gekarteerd. Ook hier is het de
combinatie van de drie systemen die zorgt voor resultaat. De
lange stukken spoor komen uit de FLI-MAP-laserdata, waarbij
de precisie aangevuld wordt door RAIL-MAP en RILA. De gegevens over wissels komen bijvoorbeeld weer uit RILA, terwijl de
metingen onder overkappingen met RAIL-MAP zijn gedaan.

Meer informatie:
Rikkert Wienia, 070 317 0758, r.wienia@fugro.nl

De RILA- en RAIL-MAP-systemen gemonteerd op een trein.

Laserdata uit het RAIL-MAP-systeem.
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Waterschap Rivierenland, bewerking: Frontwise.

Bouwprojecten transparanter
door realtime informatie
Veilig bouwen met zorg voor de omgeving

GeoRiskPortal is een visueel georiënteerde innovatie, die bouwteams ondersteunt bij het beheersen van risico’s en het behalen van
een optimaal projectresultaat. Via een website krijgen partijen, die betrokken zijn bij een bouwproject, alle gewenste informatie over
risico’s, meetdata en andere relevante gegevens.
GeoRiskPortal geeft realtime inzicht in het bouwproces op basis
van meetgegevens en analyse, met visualisatie als sleutelwoord.
Geotechnische risico’s zijn afhankelijk van onder andere het gedrag van de bodem, bouwactiviteiten en de omgeving. Gedurende
het bouwproces veranderen deze risico’s voortdurend, zowel in de
ruimte als in de tijd. GeoRiskPortal maakt risico’s inzichtelijk met
risicoindicaties en kleurcodes.

beantwoordt een latente vraag die er bij opdrachtgevers altijd al
is geweest: ‘Hoe krijg je als betrokkene inzicht in de veelheid aan
data en hoe moet je die interpreteren?’ Een bestuurder of bewoner
van een stad waar een parkeergarage of een boortunnel wordt
gerealiseerd, is niet geholpen met stapels grafieken en rapportages. GeoRiskPortal biedt daarom ‘op maat’ toegang tot informatie
voor alle stakeholders.

Omgevingsmanagement

Betrokkenen krijgen met een persoonlijke login toegang tot de
relevante informatie. Onafhankelijke meetdata en voorlichting
over het bouwproces geven betrokkenen inzicht en vertrouwen.
Zo kan GeoRiskPortal helpen draagvlak te vergroten en risico
communicatie te verbeteren.

Het realtime in kaart brengen van risico’s kan helpen de snelheid
in projecten te houden, risico’s te beperken en stakeholders te
informeren over de voortgang van het bouwproces. Met behulp
van slimme sensoren krijgen bouwteams de kans snellere en beter
geïnformeerde beslissingen te nemen. Bij het realiseren van bouwwerken, dijkversterkingen en (ondergrondse) infrastructuur wordt
omgevingsmanagement steeds belangrijker. Inzicht in omgevingsfactoren helpt om de juiste maatregelen te kiezen en kwetsbare
objecten te beschermen. Het tijdig kunnen beschikken over correcte geo-informatie kan dus veel (faal)kosten besparen.

Visualisatie
Het nut van het visueel beschikbaar maken van informatie
gaat verder dan de direct betrokken uitvoerders. GeoRiskPortal
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Monitoring
GeoRiskPortal is geschikt voor grond- en hoogwatermonitoring
en geodetische meetgegevens. Realtime meetresultaten zijn
oproepbaar en toegankelijk via tablet of pc. Onderzoekslocaties
zijn op een kaart weergegeven, terwijl via een pop-upmenu alle
relevante metadata wordt gepresenteerd. Tijdreeksen kunnen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken. Zo krijgen specialistische
gebruikers de mogelijkheid snel cross-checks uit te voeren. Data
kan vanuit de cloud worden gedownload voor verdere bewerking,

maar blijft altijd bewaard. Datamanagement is daarmee geen
zorg meer voor de gebruikers. Monitoring wordt bijvoorbeeld
ingezet om binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP) sneller, beter en goedkoper dijkverbeteringen te
realiseren.

Nauwkeurige zettingsvoorspellingen
GeoRiskPortal combineert en integreert modelresultaten en
meetgegevens. Een voorbeeld hiervan is de zettingsmodule,
specifiek gericht op het volgen en voorspellen van het zettingsproces. Veldobservaties (zakbaakgegevens), model

resultaten (D-Settlement-Curves) en curve fitting worden
gebruikt om nauwkeuriger zettingsvoorspellingen te maken.
Verwachte zettingen en de stabiliteit van ophogingen worden
op een kaart geprojecteerd en kleurcodes geven aan of restzettingen voldoen aan de gestelde eisen. Zo kan het gedrag
van slappe bodems ruimtelijk inzichtelijk worden gemaakt.

Meer informatie:
Remon Pot, 030 602 8187, r.pot@fugro.nl
www.georiskportal.com

‘GeoRiskPortal ontzorgt stakeholders’
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Geen zuurstof: geen paalrot
Unieke situatie houten paalfunderingen Woerden

Innovatief funderingsonderzoek in 2014 bij woningen in Woerden had een verrassende uitkomst: schimmels laten op deze specifieke
locatie de grenen en vuren palen met rust door het zuurstofarme bodemmilieu. Een zeer dichte water- en zuurstofremmende kleilaag,
nét onder de oppervlakte, blijkt de oorzaak van deze onverwachte meevaller voor de huiseigenaren in het gebied.
Het Schilderskwartier in de gemeente Woerden is zo’n 50 jaar geleden gebouwd. De woningen zijn gefundeerd op houten palen met
betonopzetters. In opdracht van de gemeente Woerden, provincie
Utrecht, drinkwaterbedrijf Oasen, woningcorporatie GroenWest en
bewonersvereniging GrondWater Woerden hebben Fugro en SHR in
het westelijke deel van de wijk een onderzoek uitgevoerd naar de
situatie van de funderingen en de bodemcondities.
Onderzoek in de jaren 90 toonde aan dat het grondwater hier
(periodiek) lager staat dan de onderkant van de opzetters.
Hierdoor bestaat er een groot risico op aantasting van de houten
paalfundering door schimmels. In de afgelopen jaren zijn uitgebreide onderzoeken uitgevoerd om de bodemopbouw, de grondwaterstand en de diepte van de palen in beeld te brengen. De
bijbehorende adviezen waren gericht op preventieve maatregelen
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en het corrigeren van de (te lage) grondwaterstand. Maar de kosten van de preventieve maatregelen zijn aanzienlijk en er is nog
geen aantoonbare schade aan de woningen vastgesteld. Daarom
is besloten eerst de kwaliteit van de houten palen beter te onderzoeken. Ook moest worden vastgesteld waarom de houten palen
na zoveel jaren droogstand nog niet tot schade hebben geleid.
Fugro heeft de opdracht voor dit onderzoek gekregen op basis van
de voorgestelde onderzoeksmethodiek, aantoonbare ervaring, de
toepassing van innovatieve monitoringstechnieken en de laagste
kostenraming.

Uitgebreid onderzoek
In de eerste fase van het onderzoek zijn van zes getrokken palen
onder een voormalige school de paalkarakteristieken vastgesteld: diameter, houtsoort en kwaliteit. Via specifiek onderzoek

in het houtlaboratorium van SHR is de soort en mate van
houtaantasting bepaald. Daarna zijn op tien locaties funderingsinspecties uitgevoerd bij woningen met een lage
grondwaterstand in combinatie met een hoog niveau van
het funderingshout. Ook hier ging het om het bepalen van
de paalkarakteristieken en is houtlaboratoriumonderzoek
uitgevoerd. Daarnaast zijn bij het metselwerk lintvoegwaterpasmetingen gedaan, zijn zuurstof en grondwaterspanning in
de ondergrond gemeten en is trillingsonderzoek uitgevoerd.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat er op deze locatie op een diepte
van 0,5 tot 1 m sprake is van een relatief harde waterremmende kleilaag van minimaal 0,5 tot 1 m dikte, met
daarboven en -onder zand. Er is sprake van een schijngrondwaterstand bóven de kleilaag en een dieper gelegen ‘echte’
waterstand in het zandpakket onder de bovenzijde van de
houten palen. Dit heeft te maken met waterwinning ten noorden van de wijk. Het bovenste deel van de palen staat droog,
wat normaliter tot schade zou moeten leiden.
De metingen tonen aan dat de indringing door schimmels
slechts zeer beperkt is en het houtonderzoek bevestigt dit
beeld. Bij alle houtmonsters uit de vuren en grenen fun
deringspalen is sprake van een zeer laag vochtgehalte, wat
overeenkomt met de gemeten grondwaterstanden. Ondanks
dit lage vochtgehalte is slechts beperkte aantasting door
bruinrot waargenomen, die zich overigens altijd beperkt tot
een dunne buitenste schil. Normaliter zou in deze situatie van
langdurige droogstand sprake zijn van ernstige aantasting of

het bezwijken van palen. De schimmels zijn echter niet meer
actief, waardoor het aantastingsniveau – onder gelijkblijvende
omstandigheden – niet zal veranderen.
Op vier representatieve locaties zijn boven, in en ónder de
kleilaag sensoren in de ondergrond aangebracht, ook bij de
bovenzijde van het funderingshout. De sensoren onder de
kleilaag meten indirect het zuurstofgehalte. Dit blijkt zó laag
te zijn dat er sprake is van sterk reducerende omstandig
heden, waarbij geen schimmel-houtafbraak kan plaatsvinden.

Zuurstofremmende deklaag
Visuele waarnemingen van de kleur van de ondergrond en
palen bevestigen de afwezigheid van zuurstof. Er is dus
sprake van een zuurstofremmende deklaag, waaronder geen
of nauwelijks zuurstof aanwezig is. De van nature aanwezige
zuurstof is door oxidatie van organische stof in het zand
volledig opgebruikt. De verkleuring van het zand en de palen
toont dit ook aan.
Gezien de ouderdom van de bebouwing en de langdurige
droogstand van de houten paalfunderingen in dit gebied, was
de verwachting dat de houten palen aanzienlijk meer schade
zouden hebben opgelopen door schimmel en bacteriële aantasting. Dankzij de aanwezigheid van een water- en zuurstofremmende kleilaag boven het niveau van het funderingshout
blijkt de schadeontwikkeling beperkt te zijn. De palen kunnen
minimaal nog 50 jaar mee. Van belang is dan wel dat de
huidige situatie niet wijzigt – bijvoorbeeld door de infiltratie
van zuurstofrijk water. Ook moet de kleilaag zoveel mogelijk
in stand blijven. De gemeente Woerden en de bewoners
spraken af om samen zorg te dragen voor het handhaven van
deze kleilaag.

Meer informatie:
Maarten Profittlich, 020 651 0800, m.profittlich@fugro.nl

Karakteristieke funderingssituatie in het Schilderskwartier.
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Nieuwe wooneilanden
Amsterdamse Houthaven
Water wordt land

De landaanwinningswerkzaamheden in volle gang.

In Amsterdam moeten enkele nieuwe wooneilanden worden gerealiseerd in de Houthaven. Fugro adviseerde de gemeente op
geotechnisch en civieltechnisch gebied over het maken van nieuw land en verzorgde de technische voorbereiding.
Na een lange geschiedenis van industriële bedrijvigheid ondergaat
de Houthaven de komende tijd een ingrijpende metamorfose. De
gemeente Amsterdam is bezig met de herontwikkeling van deze
haven in de Spaarndammerbuurt, met als belangrijk onderdeel:
het realiseren van enkele wooneilanden.
Op de plek waar vrachtschepen uit de hele wereld een eeuw
geleden hun boomstammen losten, zal de komende jaren een
aantrekkelijke eilandenwijk ontstaan. Op zeven eilanden met
3.000 woningen en zo’n 90.000 m2 aan overige functies kunnen
Amsterdammers straks wonen en werken aan het water.
Delen van de eilanden zullen bestaan uit reeds aanwezig land,
maar andere gedeelten moeten gemaakt worden in wat nu nog
water is. Het totale plan Houthaven wordt in verschillende
fasen uitgevoerd. Het nieuwe land wordt gebruikt voor bouwwegen
tijdens de uitvoering en daarna voor woningbouw en kademuren.
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Land maken
Voorafgaand aan de advieswerkzaamheden heeft Fugro sonderingen uitgevoerd op het land en in het water. Bij het uitwerken van
het geotechnisch advies moest onder andere rekening worden
gehouden met het vastgestelde toekomstige maaiveldniveau en
een restzettingseis van maximaal 20 cm in 25 jaar.
Er zijn diverse varianten bekeken, met als grootste verschil het wel
of niet verwijderen van slappe grondlagen. Uiteindelijk is gekozen
voor een variant waarbij de bovenste slappe grondlagen gehandhaafd blijven. Om deze lagen tijdens de uitvoering op hun plaats
te houden, wordt gebruikgemaakt van een traditioneel wiependoek – geotextiel met bundels rijshout. Door het doek gelijkmatig
met zand te verzwaren zal het langzaam zinken en de slappe
lagen geleidelijk belasten. Hierdoor is de kans op het ontstaan van
wegpersingen relatief gering. Vervolgens wordt de ophoging met
tussenpozen en in lagen gerealiseerd.

Van advies naar praktijk
Aan de hand van het geotechnisch advies heeft de gemeente
technische tekeningen en een RAW-bestek opgesteld. Hierbij
zijn ook de sloop van een gedeelte van een pontsteiger en het
aanbrengen van damwanden meegenomen.
Het land maken volgens de gestelde eisen en randvoorwaarden moet worden uitgevoerd door een aannemer met de
juiste ervaring, die ook de uitvoeringsrisico’s goed kan inschatten en beheersen. In het aanbestedingstraject is aan dit
belangrijke onderdeel daarom veel aandacht besteed. Fugro
heeft hiervoor specifieke gunningscriteria opgesteld die in het
bestek zijn opgenomen. Het werk is aanbesteed volgens de
EMVI-methode, waarbij de inschrijvende aannemers naast de
prijs ook een risico-beheersplan moesten indienen. Inmiddels
is de landaanwinning in de Houthaven in volle gang.

Meer informatie:
Marcello Kuilboer, 020 651 0834, m.kuilboer@fugro.nl
Het aanbrengen van het wiependoek in de haven.
Artist Impression van de toekomstige Houthaven.

Burger Bouw Consulting
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Oude tradities herleven in
Uilenburgersjoel

Restauratie van eeuwenoude synagoge in Amsterdamse binnenstad

Op het eiland Uilenburg in Amsterdam staat de Uilenburger Synagoge, een rijksmonument uit 1766. Om het gebouw in zijn oude luister
te herstellen is de Stichting Uilenburgersjoel een ingrijpend restauratie-, verbouwings- en onderhoudsproject begonnen, waaraan ook
Fugro een sponsorbijdrage levert.
Het eiland Uilenburg, vlak achter de Stopera in het centrum
van Amsterdam, kent een rijke historie. Oorspronkelijk was het
onderdeel van de zogeheten Tweede Uitleg uit 1593: een stads
uitbreiding in het IJ, aan de oostzijde van de Oudeschans, die onder andere het aanplempen van de eilanden Uilenburg, Rapenburg
en Marken omvatte. In december 1593 werden tweeëntwintig
grote erven op Uilenburg verkocht aan scheepstimmerlieden.
Tegen het einde van de 17de eeuw waren de meeste scheepswerven verhuisd naar de Oostelijke Eilanden en werd Uilenburg
opnieuw ingedeeld. Inmiddels waren hier veel Asjkenazische Joden
neergestreken, op de vlucht voor pogroms in Oost-Europa. In 1765
startte de bouw van de Uilenburgersjoel, die als vijfde synagoge
van de Hoogduitse gemeente op 29 augustus 1766 werd ingewijd.
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Volkssjoel
In deze typische volkssjoel, midden in de oude joodse buurt,
vonden door de eeuwen heen uiteenlopende activiteiten plaats. In
de bovenruimte zat de eigenlijke synagoge, in de benedenruimte
hield men bruiloftsfeesten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd
de synagoge geplunderd. In 1954 kocht de gemeente Amsterdam
het pand, waarna er in de jaren 70 een gemeentelijk restauratieatelier in was gevestigd. Vanaf 1988 tot 2009 heeft het Nationaal
Restauratie Centrum er cursussen en lezingen gegeven. Tegenwoordig vinden er joodse en andere culturele en maatschappelijke
evenementen plaats en is het pand opnieuw in gebruik als synagoge. Het is de bedoeling dat hier na de huidige verbouwing ook
concerten, exposities, debatten en educatieve activiteiten zullen
plaatsvinden.

Verbouwing
De Stichting Uilenburgersjoel wil het gebouw haar sociale
functie teruggeven, waarbij de oude tradities herleven. Hiervoor
is de hulp ingeroepen van donateurs, vrijwilligers en sponsors,
waaronder Fugro. Het pand leent zich uitstekend voor her
bestemming, en zal daarom worden verbouwd.
Tegelijkertijd met de restauratie- en verbouwingswerkzaamheden worden noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd. Daarbij gaat het voornamelijk om het controleren
van de fundering en de draagconstructie, het herstellen van
de gemetselde en natuurstenen gevels en het stucwerk van
de wanden in het gebouw, en het verstevigen en herstellen
van het dak, de kozijnen en de deuren. Ramen worden vernieuwd, buitenmuren behandeld tegen vocht en het nodige
schilderwerk wordt verricht. De verwarmingssystemen moeten worden aangepast aan de hedendaagse eisen, maar ook
aan die voor een 18de eeuws rijksmonument. Verder krijgt
het pand een lift, waardoor het toegankelijk wordt voor
mindervaliden. De trappenhuizen worden onder handen
genomen en meer in lijn gebracht met de oorspronkelijke
inrichting. Met als einddoel: een monumentaal pand met
moderne faciliteiten.

Bodemgesteldheid
Fugro sponsort dit project en heeft in voorbereiding op de
verbouwing al diverse werkzaamheden uitgevoerd. Het
grondonderzoek laat zien dat het gebied aan het eind van de

Rijksmonument
De Uilenburger Synagoge is gelegen aan de zuidoostelijke
zijde van de Nieuwe Uilenburgerstraat, ten noordoosten
van de Uilenburgerwerf. Het pand is een rijksmonument,
dat onder nummer 5798 in het register is ingeschreven
als: ‘Synagoge. Op binnenerf achter een muur gelegen
rechthoekig gebouw, bestaande uit een benedenruimte
(oorspronkelijk rituele slachtplaats) en driebeukige bovenruimte. Voorgevel met middenrisaliet en klokvormige
top. Deuromlijsting.’

16de eeuw is aangeplempt met kleiig zand en zandige klei. De
onderzijde van deze aanplemping ligt nu op ca. NAP –3,5 m.
De toplaag van het terrein bestaat uit zand, dat waarschijnlijk
is aangebracht na de sloop van de oorspronkelijke bebouwing.
Onder de aanplemping worden samendrukbare lagen (veen
en klei) aangetroffen en vervolgens de vast gepakte zandlaag,
waaraan de ruim 250 jaar oude houten palen hun draagkracht
ontlenen.

Funderingsonderzoek
Ook heeft Fugro de funderingen onderzocht conform de
F3O-richtlijn ‘Onderzoek en beoordeling van houten paal
funderingen onder gebouwen’ uit 2012. Het ging hierbij om
een inspectie, waarbij een deel van de fundering door middel
van een lokale ontgraving en waterstandsverlaging letterlijk
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blootgelegd, gemeten en visueel geïnspecteerd wordt. Daarnaast is de dikte van de zachte schil van de houten palen
vastgesteld. Voor nader onderzoek in het houtlaboratorium
van testinstituut SHR is een aantal houtmonsters genomen.
Voorafgaand aan de funderingsinspectie is het pand uitgebreid visueel geïnspecteerd en zijn lintvoeg- en vloerwaterpasmetingen uitgevoerd. Verder is Fugro betrokken bij het
(geotechnisch) ontwerp voor een nieuwe kelder. Ook is een
geohydrologische analyse van de grondwaterstanden in
het gebied uitgevoerd, om te bepalen of sprake kan zijn
van barrièrewerking na aanleg van de kelder.
De restauratie start medio april en de heropening van de
synagoge is gepland voor oktober van dit jaar.

Meer informatie:

Barrièrewerking
Barrièrewerking is een fenomeen waarbij de grond
waterstand wordt beïnvloed door een ondergrondse
waterdichte of slecht doorlatende constructie, bijvoorbeeld een kelder of een damwand.
Grondwater stroomt. Op lokale schaal zakt regenwater
in de grond en stroomt het af richting de omliggende
watergangen. Op grotere schaal stroomt regenwater
na infiltratie in diepere grondlagen tientallen of zelfs
honderden kilometers richting zee.
Door het plaatsen van een waterdichte ondergrondse
constructie kan die stroming in een bepaalde zone
worden gehinderd. Dit leidt tot hogere grondwater
standen aan de bovenstroomse zijde en lagere grond
waterstanden aan de benedenstroomse zijde.

Maarten Profittlich, 020 651 0800, m.profittlich@fugro.nl

Help mee de Uilenburgersjoel in ere
te herstellen!
Voor de verbouwing is veel geld nodig en elke bijdrage is
hierbij welkom. Meer informatie hierover is te vinden op
www.uilenburgersjoel.nl.

Een hogere grondwaterstand kan leiden tot bv. wateroverlast, een lagere grondwaterstand tot bijvoorbeeld
maaiveldzakking of droogstand van houten palen. De
aanleg van een nieuwe (verdiepte) kelder kan leiden tot
barrièrewerking en dus tot negatieve gevolgen. Dit moet
worden onderzocht, ook in verband met het verkrijgen
van een bouwvergunning.
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Vind al onze technologieën, kennis en werkgebieden op www.fugro.nl

Kalender 2015

Fugro GeoServices is de komende periode
vertegenwoordigd op de volgende evenementen,
congressen en/of beurzen:

Civiele Bedrijvendagen

GeoWeek

20 en 21 mei 2015

18 t/m 22 mei 2015

TU Delft

GeoProf op locatie bij scholen in Nederland

www.civielebedrijvendagen.nl

www.geoweek.nl
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