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Alliantiecontract OV SAAL Zuidtak Oost

‘Optimaal ontwerp door
soepele samenwerking’
Om het toenemende treinverkeer te kunnen verwerken, moet het Nederlandse spoornet flink worden
aangepast. Zo bouwt ProRail de spoorlijn tussen Schiphol en Lelystad om tot een moderne ‘spoor
snelweg’. Dit project – Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad ofwel OV SAAL – is
opgeknipt in enkele deelprojecten, waaronder OV SAAL Zuidtak Oost. Fugro maakte als geotechnisch
adviseur deel uit van het ontwerpteam van ProRail en BAM voor de kunstwerken op dit traject.
Op de korte termijn moet OV SAAL het mogelijk
maken het aantal treinen tussen Schiphol en Lelystad
te verdubbelen, naar 12 per uur. Daarmee vormt het
project een eerste stap op weg naar het doel van het
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: reizen zonder
spoorboekje. De kern van dit plan: meer personen
treinen op drukke trajecten, en goederenvervoer vooral
over de Betuweroute. Uiterlijk 2028 moet een reiziger
op de drukste trajecten van Nederland elke 10 minuten
kunnen opstappen op een intercity of een sprinter, die
dan rijden zoals metro’s, dus zonder dienstregeling.
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Schiphol – Amsterdam Zuid – Duivendrecht
Naast de aanleg van nieuwe sporen gaat het bij OV
SAAL vooral om aanpassingen aan het bestaande
spoorwegnet, zodat daar meer treinen gebruik van
kunnen maken.
Vernieuwingen en aanpassingen van het spoor hebben
effect op treinreizigers, bedrijven en omwonenden.
Daarom stelt ProRail de voorwaarde dat de realisatie
zonder schade aan bestaande infrastructuur en met zo
min mogelijk hinder voor de omgeving wordt uitgevoerd.

Het zuidelijke deel van OV SAAL loopt van Schiphol tot
station Duivendrecht in Amsterdam-Zuidoost: zo’n 8 km
spoor door een zeer intensief gebruikt gebied. Hier ligt
Schiphol, komen diverse rijkswegen en spoorwegen bij
elkaar en bevinden zich verschillende bedrijventerreinen
en kantoorgebieden, waaronder de Zuidas.

Ontwerpen op de vierkante cm
Vanaf de aansluiting Riekerpolder (bij Amsterdam Zuid)
tot station Duivendrecht wordt het bestaande spoor
verdubbeld. Daarvoor worden in dit tracé veertien nieuwe
viaducten en bruggen gebouwd en drie stations uitgebreid.
De combinatie van de strenge veiligheidseisen, de
zeer beperkte ruimte en de andere bouwactiviteiten
in dit gebied, zoals de aanleg van de Noord/Zuidlijn
en de verbreding van enkele snelwegen, levert een
uitdagende werkomgeving op.

Alliantie Amstelspoor
OV SAAL Zuidtak is onderverdeeld in een contract voor
Zuidtak West en Zuidtak Oost. Alliantie Amstelspoor,
een samenwerkingsverband van ProRail en BAM
Combinatie Amstelspoor, verzorgt het ontwerp en het
omgevingsmanagement en treedt op als gedelegeerd
opdrachtgever namens ProRail voor het tracé Zuidtak
Oost (station Amsterdam Zuid tot station Duivendrecht).
Voor dit laatste werk heeft Fugro gedurende ruim
drie jaar geotechnische ondersteuning geleverd voor
ontwerp en uitvoering. BAM Combinatie Amstelspoor –
bestaande uit BAM Civiel, BAM Rail, BAM Wegen, BAM
Infratechniek en BAM Infraconsult – is verantwoordelijk
voor de bouw van de kunstwerken, het baanlichaam,
de bovenleidingen en de sporen.

Multidisciplinaire teams
Ir. Kees Hofstede is projectleider bij BAM Infraconsult
en werkt als ontwerpleider kunstwerken van Alliantie
Amstelspoor aan dit project. Werken in een alliantie
is een bewuste keuze van ProRail, aldus Hofstede: ‘In
deze samenwerkingsvorm worden de krachten van
opdrachtgever en opdrachtnemer gebundeld. Je houdt
de lijnen kort, en deelt kansen en risico’s. Doordat je in
multidisciplinaire teams gebruik kunt maken van elkaars
kennis en ervaring, kun je optimaliseren in het ontwerp
én faalkosten beperken.’
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Mark-Peter Rooduijn (Fugro) was als geotechnisch
adviseur lid van het ontwerpteam kunstwerken:
‘In vergelijking met de samenwerking binnen een
design&construct-contract loopt het ontwerptraject bij
een alliantie allemaal wat soepeler, doordat je binnen
het ontwerpteam continu intensief met alle disciplines
communiceert.’

spooras en het ontwerp van het kunstwerk integraal te
optimaliseren is de bouwfasering sterk vereenvoudigd,
de uitvoering versneld én een besparing behaald. Dat
zoiets kan, is bijzonder, want meestal ligt zo’n spooras
in die fase al zo vast als een huis en kun je niets meer
aanpassen.’

Risicobeperking
Interactief proces
Risicobeperking, vooral met betrekking tot de
ondergrond, liep als een rode draad door dit project,
eigenlijk al vanaf de tenderfase. Waar nodig, zijn
extra risicoanalyses gedaan, bijvoorbeeld vanwege
belendende infrastructuur, de doorgang van het overige
verkeer, enzovoort. Veel aandacht is daarbij ook
besteed aan de optimale planning van werkzaamheden.
Hofstede: ‘Je streeft eigenlijk permanent naar een
integrale oplossing waarbij je alle aspecten zoveel
mogelijk meeneemt. Dat stelt ook eisen aan een
adviseur zoals Fugro: je bent tot het eind betrokken
bij een interactief proces, waarbij je steeds wordt
uitgedaagd om met oplossingen te komen.’

Spooras aangepast
Hofstede vervolgt: ‘Een van de grote voordelen van deze
samenwerkingsvorm is de mogelijkheid om gaandeweg
je ontwerp nog te kunnen optimaliseren. Een voorbeeld:
in het referentieontwerp uit de tenderfase was een
complexe fasering van nieuwbouw en aanpassing van
het bestaande kunstwerk over de Van der Madeweg
noodzakelijk. Door in de ontwerpfase de ligging van de
4
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Hofstede: ‘Het intensieve ruimtegebruik in het
plangebied, de hoge eisen aan veiligheid en het mini
maliseren van overlast vormen belangrijke rand
voorwaarden voor de planning en de uitvoering van
de werkzaamheden. Mede vanuit financieel oogpunt
is het dan zaak dat je stevig onderbouwde besluiten
kunt nemen. Daarom was het ook goed dat Fugro deel
uitmaakte van het ontwerpteam en zo in elke fase vanuit
de geotechniek kon meedenken en adviseren.’
Rooduijn: ‘In de aanbestedingsfase hebben we aan
de hand van een schetsontwerp en aangeleverde
geotechnische data vooral gekeken naar de
baanlichamen en de kunstwerken, en het benoemen
van mogelijke risico’s. De hieruit afgeleide risico
budgetten worden in het Alliantiefonds met partners
ProRail en BAM gedeeld. Wij hebben de gegevens
aangeleverd om dat soort keuzen goed onderbouwd te
kunnen maken.’

Vertrouwen
Hofstede: ‘Als Amstelspoor Alliantie wilden we op elk
moment inzicht in de risico’s: dan is het handig dat je

een geotechnisch adviseur in het ontwerpteam hebt,
zodat je snel kunt schakelen als het nodig is. Vooral de
kennis van Fugro op het gebied van risico’s als gevolg
van trillingen en zettingen kwam goed van pas. Het gaat
er bij dit soort klussen om, dat je het vertrouwen van de
opdrachtgever krijgt en dan moet je goed beslagen ten
ijs komen. Dat is prima gelukt.’

Funderingsadviezen
Rooduijn: ‘Voor de fundering van de negen kunstwerken
in ons traject zijn we primair uitgegaan van geheide
betonpalen. Vervolgens hebben we per geval bekeken
of dat – gezien alle lokale randvoorwaarden – haalbaar
is. Op sommige plekken heeft dat geleid tot toepassing
van meer trillingsvrije funderingsoplossingen, zoals
inwendig geheide buispalen of schroefpalen. De
bodemopbouw in dit gebied is redelijk bekend en
homogeen, maar soms kom je lokaal toch voor
verrassingen te staan. Er bevinden zich hier twee
zandlagen waarop je kunt funderen. De eerste laag
bevindt zich zo’n 10 m onder het maaiveld en varieert
in dikte van 2 tot 6 m. Van west naar oost neemt die
dikte af en nemen de risico’s van funderen op de eerste
zandlaag dus toe. Daarom zul je aan de oostzijde
van het tracé meer moeten funderen op de tweede
zandlaag, 21 m onder het maaiveld. Dat betekent niet
alleen andere risico’s, maar ook meteen flink langere en
dus duurdere palen. Door in de ontwerpfase goed te
rekenen en slim te plannen probeer je daar dan nog het
een en ander te optimaliseren.’

Trade-off matrix
Hofstede: ‘Analyse van de risico’s leverde een lijstje
op met kritische locaties waar we qua verwachte
trillingen, geluidsoverlast en ruimtegebrek wellicht

andere paalsystemen dan alleen geheide
betonpalen moesten gebruiken. Je kunt
niet alle risico’s uitsluiten, dat wordt te
duur. Maar het redelijkerwijs beperken en
beheersen ervan kan wel en daar hebben we ons
op gericht. Daarbij maak je afwegingen, ‘trade-offs’,
waarbij je door alle input vanuit geotechniek, veiligheid,
werkvoorbereiding, planning en uitvoering komt tot
gedragen besluiten. Door de plus- en minpunten
naast elkaar te zetten in trade-off matrixen hou je het
overzicht.’
Rooduijn: ‘Zo’n trade-off matrix is inderdaad handig,
omdat je te maken hebt met complexe situaties
en dus veel uiteenlopende risico’s. Bijvoorbeeld
vervormingen van de bestaande spoorbaan of de
bestaande kunstwerken, zakkingen van het asfalt van
de naastgelegen rijkswegen, overlast of schade voor
omwonenden en bedrijven in de omgeving.’
Bij dit spoorproject is steeds op basis van een goed
onderbouwde predictie van de lokale vervorming
en trillingen besloten of het heiwerk met het
gekozen paalsysteem kan worden uitgevoerd. Een
uitwijkmogelijkheid is om het heien te plannen in een
van de (schaarse) buitendienststellings
weekenden.
Deze analyse is een essentieel onderdeel in het Plan
Veilige Berijdbaarheid, dat de beheerder zekerheid
biedt dat de werkzaamheden zonder ongeplande
verstoring van het treinverkeer worden uitgevoerd.
Inmiddels is de bouw van de meeste kunstwerken en
het baanlichaam volop bezig en tot nu toe hebben zich
geen onvoorziene problemen voorgedaan. Eind 2016
moet het gehele project zijn afgerond.
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NWP: makelaar in Nederlandse waterkennis

‘De integrale kracht van
publiek-private samenwerking’
Meer dan 200 partijen uit de watersector, waaronder Fugro, hebben zich aangesloten bij het Netherlands
Water Partnership (NWP), vanuit de overtuiging dat samenwerking tot meer internationale kansen leidt.
Directeur Lennart Silvis geeft zijn visie op geïntegreerde en multidisciplinaire oplossingen voor water
issues en de meerwaarde die Nederland daarbij kan aandragen.
Het NWP, met vertegenwoordigers uit overheden,
bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s (nietgouvernementele organisaties) is hét netwerk voor
meer impact in het buitenland voor de watersector,
van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot
satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming
vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch
gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de
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Nederlandse watersector complete oplossingen bieden
voor internationale watervraagstukken en snel reageren
op kansen.
Directeur Lennart Silvis: ‘NWP biedt de deelnemers
een netwerk, kennis, zichtbaarheid en invloed, met in
het achterhoofd één doel: meer werk in het buitenland.
Dat doen we primair door het verbinden van belangen

Opinie
tussen publieke en private partijen. Als je in het
buitenland in gesprek bent met lokale overheden, is het
een voordeel dat je beschikt over de kennis en ervaring
van Nederlandse overheden. Dat speelt vooral op het
gebied van waterveiligheid. Maar ook bij waterkwaliteit
– zoals zuivering van rioolwater en de productie van
drinkwater – zijn vaak overheden betrokken. Daarnaast
zijn er natuurlijk ook industriële projecten die puur
commercieel zijn, zoals de afvalwaterzuivering voor
fabrieken. In het algemeen blijft lokale kennis en inbreng
onmisbaar, anders is het moeilijk om nieuwe markten
te betreden: samenwerking met lokale partners is dan
ook één van onze speerpunten.’

De combinatie van publiek en privaat is internationaal
gezien wel uitzonderlijk: er zijn niet veel landen die het
zo aanvliegen. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Silvis: ‘Dat doen we door belangen bij elkaar te brengen,
door gezamenlijke doelen te stellen en enkele heldere
thema’s te kiezen, op basis van de behoeften van onze
deelnemers. Dan kun je al snel focussen op de landen
of regio’s, waar kansen zijn. Een groot deel van de
‘business-ontwikkeling’ is een autonoom proces, dat
kunnen bedrijven best zelf. Voor NWP ligt juist dáár
een rol waar het ingewikkelder wordt, bijvoorbeeld bij
het betreden van een nieuwe markt of bij complexe
integrale projecten die te groot zijn voor afzonderlijke
Nederlandse bedrijven.’

Hoe is de financiering van NWP geregeld?
Silvis: ‘Een deel van ons budget komt van de
deelnemers zelf, of van samenwerkingsverbanden die
samen nieuwe markten of regio’s willen verkennen en
NWP vragen dat voor hen te coördineren. Daarnaast
is de overheid voor ons een belangrijke partner. Voor
diverse programma’s, zoals ‘Partners voor Water’ en
‘Water OS’ zorgen wij ook dat de sector aangehaakt is,
brengen we beleid en sectordoelstellingen bij elkaar en
ondersteunen het behalen van de doelen.’
NWP is eigenlijk een makelaar die vraag en aanbod bij
elkaar brengt?
Silvis: ‘Dat klopt. Water issues doen zich overal ter
wereld voor, maar niet altijd is er behoefte aan de kennis
of de producten die wij kunnen bieden. Wij onderzoeken
wáár we vraag en aanbod succesvol bij elkaar kunnen
brengen en daarbij kijken we ook actief naar nieuwe
product-marktcombinaties. We faciliteren zo’n proces
en brengen partijen bij elkaar.’

Waterveiligheid Jakarta
Een recent voorbeeld is de samenwerking rondom
de waterveiligheid in Jakarta. NWP is in Indonesië al
aanwezig met een landenplatform. Silvis: ‘Van daaruit
hebben wij waterbouwers en ingenieursbureaus, een
urban designer en een bank geassisteerd om te komen
tot een integrale aanpak, inclusief financiering. Daarbij

Artist impression van één van de kustbeschermingsscenario’s voor Jakarta.

‘Kennis moet stromen,
dan gaat het geld opleveren’
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zijn we aangehaakt bij het kernteam export en promotie
van de topsector Water en de ministeries, die Jakarta het
afgelopen jaar ook als speerpunt benoemden. Daardoor
ging het vliegwiel veel sneller draaien. De rol die NWP
daarbij heeft, is steeds dezelfde: het coördineren van de
samenwerking vanuit kennis en ervaring die in vijftien
jaar is opgedaan. Dat kan naast strategisch ook heel
praktisch zijn: zo organiseren wij voor de deelnemers
gezamenlijke paviljoens op beurzen, presenteren de
sector via de site dutchwatersector.com en organiseren
evenementen, zoals de International Water Week.’

Watertechnologie en water resources
Silvis vervolgt: ‘Naast veiligheid richten we ons
ook op watertechnologie en water resources. Op
technologisch gebied is Nederland niet alleen bekend
vanwege de waterbouw, maar ook wegens de hoge

kwaliteit van de drinkwatervoorziening: betrouwbaar
drinkwater, laag lekverlies, zuivering zonder chloor,
cradle-to-cradle technieken zoals hergebruik van
reststoffen en energieopwekking, goede governance,
enzovoort. Hetzelfde geldt overigens voor de riool- en
afvalwaterzuivering. Ook die kennis kun je exporteren.’
‘Bij water resources gaat het om de beschikbaarheid van
water en waterverdeling: wereldwijd is dat steeds vaker
een knelpunt. Landbouw, industrie en consumenten
hebben water nodig, terwijl dat meestal een schaars
goed is. Dat soort waterstress is een accelerator
voor innovatie en biedt dus kansen, bijvoorbeeld voor
ontziltingstechnieken. Maar je kunt ook denken aan
het opsporen van grondwater in droge gebieden of
verontreinigingen in watersystemen met technologie
van Fugro.’

Kennisdeling
‘Wij zoeken daarbij steeds naar manieren waarop grote
NWP-deelnemers, zoals Fugro, kleine Nederlandse
bedrijven kunnen helpen een markt te betreden:
dat kan immers voor beide partijen winst opleveren.
Een voorbeeld: na overstromingen kan Fugro via
satellietgegevens of andere survey-methoden de
omvang en ernst van de schade in kaart brengen,
op basis waarvan anderen dan weer actie kunnen
ondernemen. Andersom kan Fugro daarbij profiteren
van de kennis die aanwezig is bij kleine nichespelers.
En dat hoeven niet altijd spelers uit de watersector te
zijn. Het draait uiteindelijk om kennisdeling, want kennis
levert het meeste geld op als ze vrij kan bewegen.’

NWP-directeur Lennart Silvis: ‘Vraag en aanbod bij elkaar brengen.’

8
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Welke trends zie je momenteel in de wereld?
Silvis: ‘De mondiale verstedelijking, de ontwikkeling
van deltametropolen en de toename van waterstress
bieden veel mogelijkheden om onze producten en
diensten op watergebied aan de man te brengen. Maar
daar moeten we wel met z’n allen keihard aan trekken:
Nederland heeft van oudsher een goede naam, maar
er zijn kapers op de kust. Innovatie is essentieel om
voorop te kunnen blijven lopen. Wij zijn niet altijd de
goedkoopste, dus moeten we de beste zijn. En dat lukt
door samen op te trekken én te blijven investeren in
innovatieve projecten zoals de IJkdijk, de Zandmotor en
de Tweede Maasvlakte.’

Resultaten Begemann continue monstername uitgelegd in het laboratorium.

Begemann-monsters bedienen geotechnicus, archeoloog en botanicus

Bodem onder Schokland
geeft geheimen prijs
Het voormalige eiland Schokland heeft sinds de drooglegging van de Noordoostpolder te maken met
zakkingen. Om de toekomst van dit rijksmonument zeker te stellen, is geotechnisch onderzoek gedaan,
onder andere met een Begemann continu-steekapparaat. Dit levert grondmonsters op van hoge kwaliteit,
die zeer bruikbaar zijn voor geotechnisch, archeologisch én botanisch onderzoek.
De terp Middelbuurt is een archeologisch rijks
monument en onderdeel van het Unesco-wereld
erf
goed Schok
land, dat na de drooglegging van de
Noordoostpolder in 1942 een eiland op het droge is.
De ondergrond van Middelbuurt bestaat uit klei op een
2 tot 5 m dik veenpakket boven een oud rivierduin,
waarop de mens later terpen heeft aangebracht. Sinds
de drooglegging treedt er een voortdurende zakking
van het eiland op. Enerzijds komt dit door inklinking
van het veen onder invloed van het gewicht van de
bovenliggende lagen, anderzijds door oxidatie van het
veen. Omdat dit het enige nog resterende voormalige

veeneiland in de regio is, heeft Schokland grote
geomorfologische en bodemkundige waarde. Mede
daarom wil de eigenaar, gemeente Noordoostpolder,
het monument zo goed mogelijk behouden.

Nulsituatie in beeld
Naast de algemene zakking van het gehele eiland zijn
op de terp ook lokale verzakkingen waargenomen. In
opdracht van de ADC RoelBrandt Stichting is daarom
de huidige hoogteligging gedocumenteerd en wordt
getracht de oorzaak van deze lokale verzakkingen te
achterhalen. Onderwerpen van aandacht daarbij zijn:
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mogelijke lekkages in het riool, de mate van oxidatie
van het organische materiaal en de stabiliteit van het
terplichaam. Het doel van deze nulmeting is te bekijken
hoe de terp als visueel object het beste bewaard kan
blijven en hoe de archeologische waarden in de terp het
beste veiliggesteld kunnen worden.

Boren en monitoren
In het kader van deze inventarisatie heeft Fugro
grondonderzoek uitgevoerd en advies gegeven. De
uitgevoerde handboringen en de Begemann continue
monstername leveren nauwkeurig inzicht op in de
grondopbouw in en onder de terp. De Begemannmonsters geven daarnaast een beeld van de mate van
conservering en de samenpakking van de grond. Door
de grondwaterstand gedurende een jaar te monitoren,
ontstaat een beeld van de waterstandsfluctuaties in
relatie tot de organische lagen.
Een geotechnisch specialist van Fugro heeft het terrein
geïnspecteerd om te bepalen welke mechanismen
hier een rol spelen en in hoeverre de verzakkingen
een direct probleem zijn, of dat deze redelijk stabiel
zijn. Na de inpoldering van de Noordoostpolder is de
terp versneld gezakt, vooral door de verandering van
het grondwaterregime. Er is nu een analyse gemaakt
van de zettingen die de terp in zijn geheel al heeft
ondergaan en die nog verwacht worden. Ook is
bekeken of er lokale instabiliteit te verwachten is en of
bouwwerkzaamheden op de terp in de afgelopen jaren
ongewenste mechanismen in werking kunnen zetten.
Voor het uitvoeren van laboratoriumproeven in grond
zijn grondmonsters van de hoogste kwaliteit essentieel.
Daarom is hier een Begemann continu-steekapparaat
ingezet, dat vooral in slappe lagen ongeroerde monsters
van een hoge kwaliteit oplevert. Ook (tussen)zandlagen
kunnen over het algemeen goed worden bemonsterd.

Begemann continue monstername
Bij een Begemann continue monstername worden
twee buizen – de eigenlijke steekbuis met daarin een
PVC-monsterhouder – gezamenlijk omlaag gedrukt.
Hierbij wordt het monster geleidelijk omgeven door
een geweven kunststof kous, die opgerold in de kop
van het steekapparaat zit en die zich met het monster
mee afwikkelt. Zo ontstaat een continu monster van
grote lengte, omringd door een kunststof kous in een

10
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iets wijdere PVC-lining. Tussen kous en
lining bevindt zich een dunne laag van
een zware steunvloeistof. De volumieke
massa van die steunvloeistof wordt
bepaald op basis van het type grond, om zo de juiste
horizontale steundruk op het monster te handhaven.
Door de vloeistof is er praktisch geen wrijving tussen
het monster en de omringende lining, zodat verticale
schuifkrachten op het monster zoveel mogelijk beperkt
blijven.
Het grondmonster wordt tijdens het trekken van het
steekapparaat in delen van 1 m afgesneden. De PVCmonsterhouder wordt aan weerszijden afgesloten en in
speciale kisten vervoerd naar het laboratorium.
Het materiaal wordt in het laboratorium uitgelegd in
lengten van 1 m. Uit de boringen worden representatieve
monsters geselecteerd en geprepareerd voor classificatie
en voor mechanische, archeologische of botanische
beproevingen. Vervolgens worden de resterende delen
overlangs doorgesneden, gefotografeerd, gecodeerd
en beschreven volgens de normen. De resultaten van
de beschrijvingen van de aangetroffen grondsoorten
worden gepresenteerd in een boorstaat.

Multifunctionele informatie
Door zijn grote nauwkeurigheid en zuiverheid heeft
de Begemann continue monstername op Schokland
interessante informatie geleverd voor drie disciplines.
Op geotechnisch gebied dienen de monsters voor het
uitvoeren van laboratoriumproeven en visuele inspectie
van de bodemopbouw. Het ging daarbij onder andere
om het onderscheiden van antropogene lagen en
diverse afzettingen.
Daarnaast bevatten de monsters archeologische
informatie over leeflagen met bijvoorbeeld houts
koolresten of aardewerk- en vuursteenfragmenten.
Hoewel dat hier niet aan de orde was, kunnen
Begemann-monsters ook worden gebruikt voor
pollenonderzoek en het maken van slijpplaatjes.
Voor botanisch onderzoek konden in de monsters
diverse riet- en veensoorten en andere botanische
lagen worden onderscheiden. Ook werden ze gebruikt
voor onderzoek naar oxidatie en biodegradatie.

De terp Middelbuurt met de gerestaureerde kerk uit 1834 en de
gereconstrueerde zeewering.

Begin februari is het eindrapport opgeleverd van dit
onderzoek, dat is uitgevoerd samen met de afdeling
Erfgoedbeheer van de ADC RoelBrandt Stichting.
Hierin zijn op basis van de resultaten van de Begemann
continue monstername en van hoogtemetingen
conclusies getrokken met betrekking tot de zakkingen
van de terp. Ook zijn aanbevelingen gedaan om te
voorkomen dat er naast kruipzettingen ook nog andere
zettingen zullen optreden. Daarnaast is voor het steile
talud aan de oostzijde van de terp geadviseerd om de
stabiliteit te monitoren, te waarborgen en eventueel te
verbeteren, zodat de ondergrondse archeologische
waarde behouden blijft.

Meer informatie:
Frank van Os (Fugro), 070 311 1342, f.vos@fugro.nl
Irene Velthuis (RoelBrandt Stichting, Erfgoedbeheer),
033 299 8181, erfgoedbeheer@archeologie.nl

Voordelen Begemann-systeem
• Continu monster, d.w.z. de gehele laagopbouw
van de grond wordt verkregen met één boring.
• Hoge kwaliteit van het (ongestoorde) monster.
• Continu gestoken, waarbij op basis van
concreet inzicht in de laagopbouw besloten
kan worden op welke diepte de monsters voor
laboratoriumproeven worden geselecteerd.
• Praktisch geen verlies van monstermateriaal.
• Nauwkeurige registratie van de diepte.
• Uitstekende kwaliteit van de beschrijving en
classificatie van het monster mogelijk vanwege
laboratorium-omstandigheden.
• Van de complete boring worden digitale hogeresolutie foto’s gemaakt.
• Uitvoerbaar in twee varianten:
- Diameter 29 mm: geschikt voor een snelle
verkenning van de laagopbouw en bepaling van
de volumegewichten van de lagen bij natuurlijk
watergehalte;
- Diameter 66 mm: geschikt voor alle classificaties
mechanische beproevingsmethoden (klasse 1,
ISO 22475-1).
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©Hans van Heeswijk architecten
Ontwerp voor de nieuwe ondergrondse foyer van het Mauritshuis.

Volautomatische continue monitoring bij funderingswerk in hartje Den Haag

Geen stress bij buren Mauritshuis
In het Mauritshuis in Den Haag is in 2012 een ambitieus renovatie- en uitbreidingsproject begonnen, met als
doel een museum te creëren dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Zo verbindt een ondergrondse foyer straks
het museum met het tegenovergelegen pand, Plein 26. Vanwege de gevoelige locatie konden opdrachtgever
en aannemer zich bij de bouw geen enkel risico veroorloven: goede monitoring was dus essentieel!

In het hart van bestuurlijk Den Haag, aan de oever van
de Hofvijver, pal naast het Torentje van de ministerpresident en andere, historisch en staatsrechtelijk
belangrijke gebouwen, staat het Mauritshuis. Dit
voormalige rijksmuseum is sinds 1995 zelfstandig en
wordt beheerd door de Stichting Koninklijk Kabinet van
Schilderijen Mauritshuis.
Om het oude gebouw aan te passen aan de eisen van
deze tijd, is het masterplan ‘Mauritshuis bouwt aan de
toekomst’ ontwikkeld. Belangrijke onderdelen hiervan
zijn: totale renovatie van het 17de eeuwse gebouw,
verdubbeling van het tentoonstellingsoppervlak, een
nieuwe hoofdentree en nieuwe publieksvoorzieningen
waaronder een permanente educatieve ruimte.

Ondergrondse foyer
Het ontwerp van Hans Van Heeswijk architecten gaat
uit van een grote, ondergrondse foyer, die het oude
Mauritshuis verbindt met de nieuwe annex, het pand
Plein 26. De uitbreiding van het ondergrondse casco
12
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voor de foyer is uitgevoerd door Volker Staal en
Funderingen (VSF) en Bébouw Midreth. Fugro droeg in
opdracht van VSF zorg voor de monitoring tijdens het
bouwproces.

Verticale grondankers
Ook voor Jens de Vries van Volker Staal en Funderingen
was dit een bijzonder project: ‘Het Mauritshuis stamt
uit de 17de eeuw en is op staal gefundeerd, op
stroken. Onder het plein vóór het Mauritshuis is in
1983 een tweelaagse opslagkelder gebouwd, zonder
daglichttoetreding en met een dikke tussenvloer erin.
Dat moest dus een open en lichte foyer worden, die
bovendien aansluit op een ondiepe kelder van het
schuin tegenoverliggende pand Plein 26, dat stamt uit
1930. Om de tussenvloer en het oude dek te kunnen
slopen, moesten we de zijwanden versterken en een
nieuwe deklaag aanbrengen. Door het verwijderen van
de tussenvloer en het dek neemt het gewicht van de
kelder zó af, dat er een risico voor opdrijven ontstond.
Daarom hebben we deze bak met verticale grondankers

tégen de waterdruk in geboord en afgespannen, wat
gezien de dikke keldervloer en de waterdruk onderin de
kelder nog een hele klus was.’

Droge bouwkuip voor lift
De Vries vervolgt: ‘Vanuit de kelder moest ook een
nieuwe liftkoker door de fundering van het Mauritshuis
naar boven worden aangebracht. Omdat op deze
plek nog een ‘tijdelijke’ wandconstructie uit 1983 in de
grond zit, hebben we de extra bouwkuip voor de lift
aangesloten op het reeds aanwezige hardgel-massief.
Overigens waren sterkte en omvang daarvan niet exact
bekend. Dat zijn dus bij elkaar meteen al een paar
aardige geotechnische uitdagingen.’

Pand opgevijzeld
‘Het pand Plein 26 is gefundeerd op een eenlaagse
kelder die moest worden gesloopt en verdiept om
op dezelfde hoogte als de andere kelder te komen
en zo een doorgaande foyer te vormen. Dat betekent
dat het hele pand moest worden losgemaakt van de
keldervloer en is overgebracht op een constructie die
samen met de bestaande kelderwanden een droge
bouwkuip oplevert én het gewicht van het pand kan
dragen. De enige methode die daar voor in aanmerking
komt, is jetgrouten: een techniek die VSF gelukkig zelf
kan uitvoeren en die we ook al vaker hebben toegepast
in Den Haag.’

Volautomatische monitoring
De gemeente en de opdrachtgever stelden – gezien de
zeer gevoelige locatie – in overleg met de constructeur
ABT strenge eisen voor de toegestane zetting en
rotatie. Daarom heeft VSF aan Fugro gevraagd een

volautomatisch monitoringsysteem in te
richten voor het bewaken van de panden in
de omgeving. Voor de continue monitoring
zijn aan de buitengevel twee Robotic Total
Stations geplaatst om zowel het Mauritshuis als het
Torentje van de premier en vele andere objecten
nauwlettend in de gaten te houden. Via een website
geeft dit monitoringsysteem 24/7 inzicht in de resultaten
van de automatische en de handmatige metingen.
Bij overschrijding van de gestelde grenswaarden
stuurt het monitoringsysteem automatisch smsberichten naar de gewenste telefoonnummers. Dit
systeem, aangevuld met de juiste interpretatie van de
meetresultaten, heeft ertoe geleid dat er geen ingrepen
nodig zijn geweest. De zakkingen zijn tot een minimum
beperkt gebleven.

Prestatie van formaat
Het Mauritshuis laat in een persbericht weten trots te zijn
dat het complexe bouwproject binnen de beschikbare
middelen en op tijd is gerealiseerd: ‘Het proces van
het ondergronds verbinden van twee panden en het
verlagen van de fundering van de nieuwe vleugel is
een hoogstandje op zich. Het kleine oppervlak waarop
gewerkt moest worden en de locatie direct naast het
Torentje van de premier, midden in het politieke hart
van Nederland, bleken voor de betrokken aannemers
geen belemmering te zijn.’ Dat het bouwproject
succesvol en zonder schades is verlopen, is volgens de
opdrachtgever een prestatie van formaat.

Meer informatie:
Vincent Schuurmans, 070 311 1446,
geomonitoring@fugro.nl

Eén van de tevreden buren van het Mauritshuis komt een kijkje nemen bij de werkzaamheden.
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TNO-pilot in verband met Basisregistratie Ondergrond (BRO)

‘Het aanleveren van sondeergegevens
gaat grondig veranderen’
Naar verwacht wordt medio 2014 de nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond aangenomen. Met
het oog op hergebruik van gegevens en kostenbesparing wil de overheid alle relevante bodem- en
ondergrondgegevens vanaf 2015 op één centraal punt beheren en beschikbaar stellen. Dat punt heet
TNO en daar zijn de voorbereidingen voor de BRO dan ook in volle gang.
TNO, de beheerder van de BRO, zal de gegevens
kosteloos beschikbaar stellen via een website, te weten
het huidige DINOLoket en via BRO-services. Data in
de BRO vallen onder de nationale standaard van geoinformatie, de NEN3610, format IMBRO. De BRO is
deel van het bredere stelsel van basisregistraties, zoals
de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
en BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
Dit vergemakkelijkt het combineren van gegevens
uit de andere registraties. De BRO-gegevens zijn
onderverdeeld in zes registratiedomeinen, waaronder
‘Bodem- en grondonderzoek’.

Uitwisselen via webservices
De gegevens worden via webservices uitgewisseld.
Dat betekent dat er een interface van een applicatie
component wordt ontwikkeld, die toegankelijk is
via standaard webprotocollen en waarbij zonder

14
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menselijke tussenkomst wordt gecommuniceerd
via XML. Een webservice maakt het mogelijk om
op afstand een dienst op te vragen aan een server,
bijvoorbeeld het uitvoeren van een berekening of een
taak, of het leveren van gegevens. De gegevensinvoer
zal dus geautomatiseerd plaatsvinden. Validatie
gebeurt op basis van regels die afgesproken worden
met het hele werkveld, via standaardisatieprojecten.

Pilot inname BRO-CPT-sonderingen
Ruud Mutsaers is als accountmanager Bodem- en
Grondonderzoek bij TNO nauw betrokken bij de
BRO-voorbereidingen: ‘De registratiedomeinen zijn
onderverdeeld in registratieobjecten: de eenheid
van registratie in het BRO-systeem. Iedere vorm van
informatie-uitwisseling tussen de Basisregistratie
Ondergrond en haar gebruikers heeft betrekking op
registratieobjecten.’

Hij vervolgt: ‘Eén van de 26 objecten in het domein
Bodem- en grondonderzoek is sondeeronderzoek. Al
vanaf 2010 spreken wij over de inhoudelijke aspecten
van gegevensuitwisseling met verschillende partijen
uit deze sector, waaronder de VOTB –Vereniging
Ondernemers Technisch Bodemonderzoek. We
gaan voor de BRO-ontwikkeling uit van bepaalde
documentstructuren, die overeenkomen met de andere
basisregistraties. Naar aanleiding van onze vraag of
onze documentatie voldoende en werkbaar is, hebben
verschillende bedrijven zich via de VOTB aangemeld
voor deelname aan een pilot ‘Geautomatiseerde inname
BRO-CPT-sonderingen’. Na een selectie kwamen
Fugro en Wiertsema uit de bus als de meest geschikte
partners.’

Mutsaers: ‘Behalve de vraag of onze documentatie
voldoet, hadden we nog twee andere belangrijke
punten: het toetsen en testen van de webservices die
wij hebben gebouwd, en het toetsen en testen van de
aansluitprocedures voor externe partijen. Met name op
dat laatste terrein wilden we exacter weten wat we in de
toekomst kunnen verwachten.’

Documentatie is in orde
Link: ‘Fugro heeft de documentatie als ‘goed’
beoordeeld; we hebben nog wel enkele aanbevelingen
voor verbetering gedaan. Op basis van de documentatie
hebben wij pilot-software ontwikkeld, waarmee we
nu kunnen communiceren met de BRO-webservices.
Uiteraard traden hier enkele kinderziekten op, maar
samen met TNO zijn we daar goed uitgekomen.’

Aansluiting werkprocessen
Kees-Jan van der Made, mede-directeur van geo
technisch onderzoeksbureau Wiertsema & Partners:
‘Wij hebben in de pilot veel aandacht besteed aan de
procesmatige consequenties van de BRO, naast de
ICT-aspecten zoals data formats en communicatie met
TNO. Voor de BRO moeten namelijk meer gegevens
worden aangeleverd dan nu de standaard is. We
hebben vastgesteld dat het technisch goed mogelijk is,
maar dat de nieuwe werkwijze invloed heeft op onze
bedrijfsvoering. Tijdens de pilot hebben we ons dan
ook de vraag gesteld hoe we de aansluiting tussen de
huidige en de toekomstige werkwijze het best kunnen
realiseren. Want het zijn de bureaus als het onze die
in de toekomst de BRO-CPT-bestanden moeten
aanleveren.’

BRO-software
Senior consultant Geo-ICT diensten bij Fugro Hans Link
had met zijn team een meer technische invalshoek:
‘Wij zijn ontwikkelaars van software, dus wij hebben
primair gefocust op de vraag of onze software kan
communiceren met de BRO-webservices. Daarnaast
heeft mijn collega Ronald Plugge vanuit zijn werk als
CPT Soil Investigation Manager ook gekeken naar de
inhoud. Zo heeft hij onderzocht of het mogelijk is om
met de data die Fugro inwint en voorhanden heeft, een
BRO-bestand te vullen en aan te leveren, wat ons ook
is gelukt.’

Eigen verantwoordelijkheid ketenpartners
Mutsaers: ‘De verantwoordelijkheid voor de juistheid
van de BRO-gegevens ligt bij de bronhouder:
de betrokken overheid. Maar die zet vervolgens
sondeerbedrijven in om gegevens in te winnen en aan
te leveren bij de BRO. Daarom zul je goede afspraken
moeten maken over de betrouwbaarheid. We proberen
dat via de BRO ook te ondersteunen, door zoveel
mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken van
een sondering vast te leggen. Maar iemand die BROdata hergebruikt, moet zich er altijd zelf goed van
vergewissen om wat voor soort data het gaat.’
‘Naar aanleiding van deze pilot passen wij nog enkele
zaken aan in de systematiek en de documentatie. Vanaf
dat moment kan er in een certificeer-omgeving worden
aangesloten. Dan moeten er nog wel enkele procedures
worden beschreven, bijvoorbeeld hoe we omgaan met
leveringen door gevolmachtigde partijen.’

Meer informatie:
Hans Link (Fugro), 070 317 0746, h.link@fugro.nl
Ruud Mutsaers (TNO), 06 1178 3131,
ruud.mutsaers@tno.nl
Dit is een sterk verkorte versie van een langer
interview. De complete versie kunt u lezen op
www.fugro.nl.
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Gescheiden rioolstelsel Maassluis aangelegd met oog voor omgeving

Risicoanalyse bij rioolvervanging
kan problemen voorkomen
Bij het vervangen van rioleringen laten gemeenten steeds vaker vooraf een risicoanalyse opstellen.
Onlangs voerde Fugro zo’n onderzoek uit voor de gemeente Maassluis, waar op verschillende plekken
aan het riool wordt gewerkt. Zakkingsgevoelige historische bebouwing langs een straat waar het riool
aan vervanging toe was, maakte inzicht in de mogelijke risico’s noodzakelijk.
Overal in Nederland staan gemeenten voor de taak om
de riolen te vervangen en aan te passen aan de eisen
van deze tijd. Zo wordt in Maassluis het bestaande
gemengde riool onder de Fenacoliuslaan vervangen
door een gescheiden systeem met twee buizenstelsels:
één voor rioolwater, en één voor hemelwater. Het gaat
hier om een oude straat die al sinds 1850 een belangrijke
verkeersader is tussen de haven en het centrum van
Maassluis. De monumentale en zakkingsgevoelige
bebouwing in dit gebied maakt het project risicovol.
Fugro heeft daarom in opdracht van ingenieursbureau
16
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Van der Waal & Partners en de gemeente Maassluis
een bemalingsadvies met risicoanalyse opgesteld.
Hiermee worden vooraf de (ondiepe) bodemopbouw,
de kwetsbaarheid van de bebouwing en effecten van
de vervanging op de omgeving inzichtelijk gemaakt.

Bodemopbouw en funderingen in beeld
De bodemopbouw in dit gebied is variabel en bestaat
uit een zandige/kleiige bovengrond, met daaronder
een kleipakket. Met een archiefonderzoek zijn de
funderingswijzen van de panden op de locatie

achterhaald, variërend van fundering op staal, houten
palen (met betonopzetters) tot betonnen palen. Op
basis van een visuele inspectie en de uitkomsten van
het archiefonderzoek is de bebouwing onderverdeeld
in gevoeligheidsklassen, die op een topografische
ondergrond zijn gepresenteerd.

Kwetsbare bebouwing
Met behulp van berekeningen heeft Fugro de effecten
van de ontgraving en bemaling bepaald voor een
aantal uitvoeringsaspecten. Het ging daarbij om
zettingen als gevolg van trillingen en verlaging van
de grondwaterstanden, risico op droogstand van
houten palen, verplaatsing van verontreinigingen en de
invloedzone van de ontgraving bij op staal gefundeerde
woningen.
De toplaag van de grond is hier beperkt watervoerend,
met als gevolg dat bemaling een minimale invloed heeft
op de droogstand van houten palen en het verplaatsen
van de bodemverontreinigingen. Als gevolg van de
bemaling zijn bij de kwetsbare bebouwing zakkingen
berekend van maximaal 5 mm; een beheersbaar risico
voor deze op staal gefundeerde woningen.
Door een afname van draagkracht en/of door instabiliteit
van het talud kan het graven van een sleuf leiden tot
verzakkingen van op staal gefundeerde objecten.
Daarom heeft Fugro ook getoetst of hier een open
ontgraving mogelijk is.

Sleufbekisting en monitoring
Eén deelgebied is als risicovol bestempeld,
in verband met de monumentale bebouwing,
reeds geconstateerde verzakkingen én
de korte afstand tot de ontgravingssleuf: minder dan
5 m. Voor deze locaties zijn alternatieve uitvoeringen
geanalyseerd, zoals het ontgraven binnen damwanden,
relinen of een retourbemaling.
Een retourbemaling bleek ongeschikt vanwege de
beschikbare ruimte. Het aanbrengen van damwanden
was ongewenst in verband met een grote kans op
ontoelaatbare trillingen door puin in de ondergrond,
aanwezige kabels en leidingen en de korte afstand tot
andere bebouwing. In overleg met de opdrachtgever
is dan ook gekozen voor het toepassen van een
sleufbekisting in combinatie met intensieve monitoring.
Met peilbuizen, trillingsmetingen en meetbouten worden
de effecten van de bemaling gevolgd en getoetst op
vooraf vastgestelde grenswaarden.
De bewoners zijn, onder andere via een informatiebrief
over het vooronderzoek en over de controle tijdens de
uitvoering, volop betrokken bij het bouwproces. Tot op
heden zijn zakkingen van maximaal enkele millimeters
en kortstondige overschrijdingen van de trillings
grenzen gemeten. Dit heeft niet geleid tot schade aan
de bebouwing.

Meer informatie:
Thijs Eijking, 070 311 1458, t.eijking@fugro.nl
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Innovatieve sondeertechniek met Hydraulic Profiling Tool (HPT)

Bodemopbouw, gelaagdheid
en doorlatendheidsfactor
in één keer in beeld

Bij de uitbreiding van een industriële site in de Antwerpse haven heeft Fugro grondonderzoek verricht
ten behoeve van adviezen voor fundering, damwanden en bemaling. Naast traditioneel geotechnisch
en geohydrologisch onderzoek is hierbij de innovatieve HPT-sondeertechniek ingezet, inclusief insitu doorlatendheidsmetingen: zogeheten slug tests. Dit heeft enkele interessante voordelen, zowel
kwalitatief als financieel.
De afkorting HPT staat voor Hydraulic Profiling Tool,
een techniek die sinds 2010 is ontwikkeld in Duitsland
in de markt van detectie van verontreinigingen. Bij
de HPT-sondering wordt, naast de meting van de
conusweerstand en de plaatselijke mantelwrijving, met
een continu debiet water in de bodem geïnjecteerd.
De druk, die nodig is om het water te infiltreren, wordt
geregistreerd. De hoeveelheid geïnfiltreerd water
gedeeld door de gelijktijdig gemeten druk geeft een
relatieve waarde voor de doorlatendheidsfactor.

Extra informatie uit sondeergrafiek
Met dit extra gegeven kan de sondeergrafiek
nauwkeuriger en zinvoller worden geïnterpreteerd voor
geohydrologische vraagstukken. Het meetbereik van
de HPT-conus wordt bepaald door de hoeveelheid
water die kan worden geïnjecteerd. De techniek
is bruikbaar bij doorlatendheden in de range van
0,05 tot 25 m/d. Omdat in de Lage Landen hogere
doorlatendheden kunnen voorkomen, heeft Fugro de
conus gemodificeerd. Daardoor ligt het meetbereik nu
tussen 0,05 en 50 à 75 m/d.
De tests worden uitgevoerd met standaard
sondeerwagens of speciaal equipment, zoals een
minirups. Als HPT-sonderingen worden gecombineerd
met slug tests, kan de relatieve doorlatendheidsfactor
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worden vertaald naar absolute waarden voor de gehele
sondeerdiepte. Bij slug tests, uit te voeren met hetzelfde
equipment als de HPT-sondering, wordt een absolute
in-situ doorlatendheid gemeten met een filter waarbij
drukvariaties worden opgelegd.

Geohydrologische parameterwaarden
De sondeergrafiek van een HPT-sondering met slug
tests levert zeer uitgebreide informatie op over de
ondergrond. Naast de draagkracht en de grondsoort
is nu ook de doorlatendheidsfactor, de k-waarde
beschikbaar. Doordat de k-waarde en de dikte (D) van
bodemlagen inzichtelijk zijn, kunnen geohydrologische
parameterwaarden worden afgeleid, zoals het
horizontaal doorlaatvermogen (kD). Ook ontstaat
zo een indicatie van de weerstand tegen verticale
grondwaterstroming (c-waarde).
Een bijzonder voordeel is dat de informatie over de
doorlatendheid wordt verkregen over de gehele
sondeerdiepte. De resultaten kennen, net als bij
korrelverdelingen, weliswaar een bepaalde band
breedte, maar daar staat tegenover dat de uitvoering
van een HPT-sondering snel en economisch is. Ook
worden hiermee de interpretatie van boorgegevens
en laboratoriumonderzoek, zoals korrelverdelingen,
zinvoller.

Presentatie sondeergrafiek met HPT-meting.

Input voor 3D-bodemmodellen

Kostenbesparing

De HPT-sondering produceert – naast de standaard
sondeerresultaten – informatie over de doorlatendheid
van de grond, gekoppeld aan de diepte. Dit geeft een
goed beeld van de bodemopbouw, gelaagdheid en de
doorlatendheidsfactor. De techniek levert relatief snel en
eenvoudig veel bodemgegevens op, bijvoorbeeld voor
het beantwoorden van geohydrologische vraagstukken
of het opstellen van 3D-bodemmodellen. Door de
HPT-sondeertechniek te combineren met milieu- en
geleidbaarheidssonderingen kunnen bodemgegevens
worden verzameld voor verspreidingsvraagstukken en
‘zoet-brak-zout’-vraagstukken.

Op basis van de HPT-sonderingen in Antwerpen
konden de geohydrologische parameterwaarden uit
het eerder opgestelde bemalingsadvies naar beneden
worden bijgesteld. Daarnaast is op basis van een
lagere doorlatendheidsfactor de dimensionering van
de geadviseerde bemalingsinstallatie aangepast, waar
door kosten werden bespaard.

Meer informatie:
Volkert Lubbers, 070 311 1224,
v.lubbers@fugro.nl
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Lokale kennis essentieel bij internationale projecten

Heipalen testen in de Russische winter
CB&I, een wereldwijd opererend ingenieursbureau voor olie, gas en petrochemie, ontwerpt een nieuw
olefine-complex in Tatarstan, Rusland. Medewerkers van Fugro waren twee maanden ter plekke voor
diverse geotechnische werkzaamheden, het begeleiden van het heiproces, en het uitvoeren van PDApaaltests en statische paalproeven.
In de Centraal-Russische republiek Tatarstan, aan de
oevers van de rivier Kama, ligt Nizhnekamsk. Deze stad
is in 1961 speciaal gesticht voor de petrochemische
industrie en telt inmiddels zo’n 235.000 inwoners.
Enkele kilometers ten oosten van het centrum ligt het
zeer uitgestrekte petrochemische complex van OAO
NizhnekamskNeftekhim (NKNH).

Nieuwe ethyleenfabriek
CB&I heeft hier voor NKNH een nieuw olefinecomplex ontworpen met een totale etheencapaciteit van 1000 kTa. In totaal zal zo’n 450.000 m2
worden bebouwd met hogedruk
vaten, pompen,
bruggen.
compressoren, warmtewisselaars en leiding
20
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Ook maken gebouwen, opslagtanks, koeltorens
en afvalbehandelings-installaties deel uit van het
toekomstige complex. De bouw moet in het voorjaar van
2014 beginnen, als de bovengrond is ontdooid.
In 2012 heeft het Russische bedrijf KamTISIZ op de
bouwlocatie grondonderzoek verricht. De monsters uit
de boringen zijn in een laboratorium onderzocht. Op
basis van dit onderzoeksrapport hebben Nederlandse
en Duitse geotechnici van Fugro grondprofielen en
grondparameters afgeleid. De bodemopbouw op de
bouwlocatie bestaat uit een niet erg stevige combinatie
van klei, zandsteen en (lokaal) eerder aangevoerd
vulmateriaal: resten van beton, staal en metselwerk.

Strenge vorst, hevige dooi

PDA-tests geëvalueerd

Vanwege de afwezigheid van voldoende draag
krachtige grondlagen, heeft Fugro geadviseerd de
grond te verbeteren en het vulmateriaal af te graven
en te vervangen. Een belangrijk aspect hierbij zijn de
klimatologische omstandigheden in het gebied. In de
zomer kan het circa +45 ºC zijn, in de winter kan het
vriezen tot -45 ºC. In de winter is de bovenste 2 m van
de grond stijf bevroren en in de lente kunnen dooi en
hevige regenval voor zeer modderige omstandigheden
zorgen.

In het najaar van 2013 is begonnen met de
voorbereidende grondwerkzaamheden: het afgraven
van de ‘slechte’ toplaag van 2,5 m en het vulmateriaal.
Hierop is een nieuwe grondlaag aangebracht. Fugro
hield daarbij toezicht op de uitvoering en voerde
kwaliteitscontroles van de grond uit. Ook zijn in deze
periode 39 prefab-betonpalen – met lengten van 9 m
en 15 m, en doorsneden van 350 mm en 400 mm –
geheid. Om de heibaarheid en de draagkracht van
palen te bepalen en te testen, heeft Fugro op 30 palen
PDA-tests uitgevoerd. Een Russische aannemer deed
op 18 palen statische paalproeven (druk-, lateraal- en
trekproeven).

Westerse én Russische normen
Ook heeft Fugro adviezen opgesteld voor funderingen
op staal, paalfunderingen en funderingen voor
opslagtanks. Dit gebeurde volgens westerse én
Russische normen: respectievelijk EC7-D & DIN, en
SNIP & GOST. De rekenresultaten van de verschillende
methoden zijn onderling vergeleken. De bouw- en
funderingsadviezen moeten worden uitgevoerd con
form de Russische normen, omdat de overheid het
werk anders niet accepteert.
Fugro heeft in Rusland al veel projecten uitgevoerd
en kan beschikken over de kennis en ervaring van
betrouwbare lokale partners. Daarom kon gericht
worden geadviseerd over de uitvoering van de werk
zaamheden en over het verminderen van risico’s tijdens
de bouw.

In de evaluatie worden de resultaten van de statische
tests vergeleken met de PDA-tests en worden vooraf
berekende draagkrachten vergeleken met de in het
veld gemeten waarden. Op basis hiervan zal Fugro een
advies opstellen voor de draagkracht van de grond en
voor de uitvoering van het verdere werk, waarbij circa
15.000 palen geheid gaan worden. Een testprogramma
van palen en grond zal ook onderdeel zijn van het
advies.

Meer informatie:
Kristina Reinders, 070 311 1204, k.reinders@fugro.nl
Albert-Jan Snethlage, 070 311 1169,
a.snethlage@fugro.nl
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Beginnende zandvoerende wel: duur en hoogte van het hoog water bepalen of deze wel verder zal groeien.

Extra onderzoeksinspanning kan hoge kosten dijkversterking voorkomen

Dikte en opbouw zandlagen belangrijk
voor risicobepaling piping
Piping is een faalmechanisme waarbij een dijk kan bezwijken door een sterke grondwaterstroom. Veel
Nederlandse dijken zijn volgens berekeningen onvoldoende bestand tegen piping en moeten worden
versterkt. Waterschap Aa en Maas en Fugro zochten uit of bij de beoordeling van een van hun dijken langs
het Drongelens Kanaal geen verborgen veiligheden over het hoofd waren gezien.
Het Drongelens Kanaal is begin 20ste eeuw aangelegd,
als afwateringskanaal voor ’s-Hertogenbosch richting
de Bergse Maas, bij hoge waterafvoer vanuit de Dommel
en de Aa. De laatste dijktoetsingsronde toonde aan dat
een deel van de noordelijke kering langs het kanaal niet
voldeed aan de norm op het gebied van ‘piping’. Omdat
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de beheerder dit toetsresultaat niet herkende uit zijn
ervaringen tijdens hoog water, is Fugro gevraagd nader
onderzoek te doen.
De reguliere toetsing op piping gebeurde volgens de
standaardmethode van een dijktoetsing op gedetailleerd

niveau. Daarbij gaat het om twee vragen. Ten eerste: kan
een wel ontstaan door bijvoorbeeld opbarsten van de
deklaag? En ten tweede: is bij het optreden van een wel
het verhang over de kering zodanig, dat zand kan worden
meegevoerd (piping, te baseren op methode Sellmeijer)?
Deze eerdere toetsing is uitgevoerd op de gebruikelijke
manier: met beperkte lokale informatie over de grond
parameters en zonder geohydrologisch veld- en
modelonderzoek. Dit soort lokale onderzoeken vereist
een extra inspanning en wordt daarom vaak achterwege
gelaten. Maar een afgekeurde waterkering moet worden
versterkt, wat hoge kosten meebrengt. Daarom heeft
Fugro onderzocht of een extra onderzoeksinspanning
alsnog tot goedkeuring kon leiden.

Optimalisatieruimte
Allereerst zijn de optimalisatiemogelijkheden van de
toetsing verkend. Ruimte voor optimalisatie bleek niet
aanwezig binnen het opbarstcriterium, maar wel in
aanscherping van de kennis over de opbouw van de
kanaalbodem en over de dikte en samenstelling van de
onderliggende zandlaag.
Voor deze analyse waren aanvullende gegevens
nodig. Naast een archiefonderzoek, heeft Fugro
daarom een kartering uit
gevoerd van de ondiepe
bodem
opbouw met elektro
magnetische metingen,
boringen, peilbuismetingen en een in-situ doorlatend
heidsonderzoek. Daarnaast zijn de diepere bodem
opbouw en de doorlatendheid onderzocht met behulp
van waterspanningssonderingen. Dit leverde hogeresolutiemetingen op van de doorlatendheid en van de
variatie hierin over de volledige sondeerlengte.

De waterkering op de locatie is een zanddijk, gelegen
op een kleideklaag met een dikte van ongeveer
1 m. Waterbodemonderzoek heeft aangetoond dat
de kleilaag ook in een deel van de kanaalbodem
aanwezig is. Uitsluitend in het midden van het kanaal
is deze niet aangetroffen. Hieronder is een zandlaag
met een dikte van 35 m aanwezig. Deze laag bestaat
uit 5 m matig doorlatend zand met daaronder 30 m
beter doorlatend zand.

Effect dikte zandlaag
Reguliere toetsing op piping met de methode Sellmeijer
bekijkt of het verhang in de zandlaag zo is, dat er geen
doorgaande pipe kan ontstaan. De zandlaagdikte
en doorlatendheid hebben een groot effect op het
‘toegestane’ verhang. Een hoge doorlatendheid en/of
een dikke zandlaag leiden al snel tot een strenge eis voor
de waterkering. Maar bij een zandlaag die in verhouding
tot de dijkbreedte zeer dik is, draagt alleen het bovenste
deel van het zand bij aan de grondwaterstroom die de
pipe voedt. Het diepere deel van de zandlaag wordt
beïnvloed door grondwaterstroming op regionale
schaal, niet door de lokale stroom onderlangs de dijk.

Geohydrologisch model
Fugro heeft daarom een geohydrologisch model
opgesteld van de grondwaterstroming onder de
waterkering. Dit model is gevalideerd op basis
van de resultaten van peilbuismetingen en het
doorlatendheidsonderzoek. Daarna is het gebruikt om
het verhang in de zandlaag in een hoogwatersituatie in
beeld te brengen en te onderzoeken welk deel van het
watervoerend pakket de pipe daadwerkelijk beïnvloedt.
Dit laatste blijkt beperkt tot de bovenste 10 m. Op
basis van deze aanscherping is een kwelweg-analyse
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uitgevoerd, die aangaf dat het risico op piping voor het
traject langs het Drongelens Kanaal verwaarloosbaar is.

Beter meten
Hoewel grondwaterstroming de motor achter piping is,
vormt het in kaart brengen van het grondwatersysteem
meestal slechts een klein deel van een onderzoek.
De doorlatendheid van een watervoerend pakket van
tientallen meters dikte wordt vaak teruggerekend uit
enkele korrelverdelingen van de eerste meter. Maar
de voor piping relevante waterstroom bevindt zich
vaak niet in die eerste meter. Bij het bepalen van de
korrelverdeling verdwijnt bovendien iedere vorm van
natuurlijke gelaagdheid en waterremming. Daarnaast
bestaan wereldwijd meer dan 20 verschillende formules
om de doorlatendheid uit een korrelverdeling terug te
rekenen, alle met verschillende uitkomsten.
Het meten van grondwaterstanden kan veel van
deze onzekerheden wegnemen. Ook (de variatie in)
de doorlatendheid van het zandpakket moet dan
worden onderzocht. Dit kan globaal op basis van
waterspanningssonderingen, zoals toegepast in het
Drongelens Kanaal, of gedetailleerd, met de Hydraulic
Profiling Tool-sondeertechniek (HPT, zie ook het artikel
op pagina 18 van deze Fugro Info).

Geen generieke oplossing
Optimalisatiemogelijkheden binnen de schemati
satie betreffen onder andere de ontwikkeling van
waterdrukken, de ligging van de intredezone en de
dikte van de zandlaag. Bij het Drongelens Kanaal is

Schematische weergave piping.

de zandlaagdikte onderzocht en bleek een optimali
satie mogelijk, maar er bestaat geen generieke
oplossing. Voor een andere locatie zal misschien juist
de stijghoogteontwikkeling bij hoog water de doorslag
geven. Inzicht in de waterdrukken op basis van meet
data vormt echter altijd de sleutel tot het antwoord.

Nader onderzoek bespaart kosten
Voor een eerste verkenning biedt de huidige methode
met veilige aannamen en beperkt inzicht in het
grondwatersysteem het juiste evenwicht tussen
investering en opgedane kennis. Maar als een
dijkbeheerder versterking overweegt vanuit het oogpunt
van piping-risico, moet eerst worden onderzocht of er
nog verborgen veiligheden zijn, bijvoorbeeld in een
betere schematisatie van de grondwaterstroming.
Voor Aa en Maas betekende het nader onderzoek het
verschil tussen versterken en niet versterken.

Meer informatie:
Bas Berbee, 030 602 8182, b.berbee@fugro.nl

Vind al onze technologieën, kennis en werkgebieden op www.fugro.nl
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