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Fugro wordt strategisch partner in aannemerscombinatie ZuidPlus, een combinatie van Fluor,
HOCHTIEF en Heijmans. Deze bedrijven hebben opdracht gekregen voor de realisatie van het
project Zuidasdok, één van de grootste infrastructurele projecten van Nederland. Het project
omvat onder andere de verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10-Zuid bij
Amsterdam.
Fugro zal inzetten op maximale betrokkenheid bij het managen van georisico’s door de inbreng
van expertise en advies op het gebied van monitoring, en de inzet van georisicomanagement
tools. Ook is Fugro verantwoordelijk voor de data-acquisitie gedurende het gehele project.
Waar mogelijk en relevant brengen we gedurende de uitvoering ook onze andere services
onder de aandacht. Zuidasdok is één van de eerste grote projecten in Nederland waarin
georisicomanagement volledig is geïntegreerd in het ontwerp.
Het Zuidasdok-project is dé bekroning op een veranderingsproces dat enkele jaren geleden
is ingezet binnen Fugro. Doelen waren: integrale benadering van projecten, een combinatie
van innovatief veldwerk en monitoring, data processing & data-management en consultancy
met daarnaast ook betrokkenheid bij grote Design & Construct-projecten (infra en
Hoogwaterbeschermingsprogramma). Projecten zoals Spui-Oost, Parkway6, Ooijen-Wanssum en
nu ook Zuidasdok zijn stuk voor stuk projecten, waarbij de betrokken aannemers de meerwaarde
van Fugro op het gebied van management van georisico’s hebben herkend. Niet alleen tijdens de
ontwerpfase, maar ook daarna, in de uitvoering!
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VACUÜMCONSOLIDATIE LIJKT
GESCHIKT VOOR DIJKVERSTERKING
Innovatieve veldproef in Noord-Holland

In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) van
2016 tot 2021 ruim 33 kilometer van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam. Innovatie is een rode draad in de aanpak van het
hoogheemraadschap. Bij een veldproef rondom vacuümconsolidatie in 2016 was ook Fugro betrokken.
Om de dijkversterking zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen,
heeft HHNK samen met aannemer Boskalis en VolkerWessels de
Alliantie Markermeerdijken opgericht. Ben Castricum, projectleider
van HHNK, legt uit waarom: ‘Door binnen de Alliantie nauw samen
te werken, kunnen we flexibel en snel reageren, bijvoorbeeld in
besluitvormingstrajecten of bij wijzigingen tijdens het ontwerp- en
bouwtraject. Hiermee kun je vertragingen en kostenverhogingen
voorkomen. Een ander aspect aan de samenwerking is de inzet
van innovatieve, nog niet bewezen technieken. Daarin werken we
nauw samen met Deltares en marktpartijen zoals Fugro en Cofra.
Ieder denkt vanuit de eigen expertise mee over mogelijke innovaties, zoals het gebruik van het praktijkonderzoek ‘Dijken op Veen’,
de oeverdijk, onderzoeken naar ‘bewezen sterkte’ en het inzetten
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van de Plaxis-rekenmethode. Dit alles met het doel om een zo
slim mogelijke dijkversterking uit te voeren, met respect voor de
leefomgeving, het karakter van de dijk en de natuur.’
Fugro is op verschillende terreinen al langer betrokken bij dit
dijkversterkingsproject en werkte eerder onder andere mee aan de
herbeoordeling van de dijk, de planstudie voor de dijkversterking
en het onderzoek ‘Dijken op Veen’.

PROJECTOVERSTIJGENDE VERKENNINGEN
MACROSTABILITEIT
Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samen
werkingsverband tussen de waterschappen en de rijksoverheid,

is een aantal projectoverstijgende verkenningen opgezet
met als doel dijkversterking sneller, beter en goedkoper te
maken. Eind 2014 zijn vijf waterschappen, waaronder HHNK,
de POV Macrostabiliteit (POVM) gestart, gericht op kennis- en
productinnovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit
effectiever te kunnen aanpakken.

VACUÜMCONSOLIDATIEPROEF
In 2016 heeft de Alliantie Markermeerdijken onder de paraplu
van de POVM een speciale proef uitgevoerd met vacuümconsolidatie. Doel was te onderzoeken of deze techniek kan
worden gebruikt om de sterkte van de ondergrond bij een dijk
te verbeteren. Huub de Bruijn was hierbij namens Deltares
betrokken als senior adviseur Geotechniek: ‘Voor het bepalen
van de stabiliteit van dijken stappen waterkeringbeheerders
steeds vaker over naar de nieuwe rekenmethode van ongedraineerde analyses. De vraag was of vacuümconsolidatie
daarbij een rol zou kunnen spelen. Een eerste proef hebben
we uitgevoerd in Bleskensgraaf, maar we waren blij dat de
Alliantie Markermeerdijken ook een praktijkproef kon en wilde
uitvoeren op een geschikt terrein langs de Markermeerdijk.’
Wiegert Dijkkamp (Cofra): ‘In de kern bestaat vacuümconsolidatie uit het verdichten van de bodemstructuur door
onder een luchtdichte afsluiting water weg te pompen uit de
ondergrond. Daardoor komen gronddeeltjes dichter op elkaar
te zitten, waardoor de totale sterkte toeneemt.’
Hij vervolgt: ‘De techniek is niet nieuw: wij passen haar al
jaren toe in de wegenbouw, als alternatief van voorbelasting

met zand. Maar deze toepassing, om met behulp van geforceerde zettingen de sterkte van de ondergrond te vergroten
met als doel de stabiliteit van een dijk te verbeteren, is nieuw.
Wij wilden graag meewerken aan deze proef, om te zien of de
techniek geschikt is voor deze toepassing. Daarom hebben wij
op twee proefvakken van 15 x 15 m twee verschillende typen
vacuümconsolidatie geïnstalleerd: een traditioneel drainagesysteem met afdekfolie en een BeauDrain-S-systeem dat wij
zelf hebben ontwikkeld. De systemen leveren beide vrijwel dezelfde resultaten op, tegen vergelijkbare kosten. Een voordeel
van BeauDrain-S is dat je eenvoudig bij je meetinstrumenten
kunt en dat er na afloop geen folie in de ondergrond achterblijft, zoals bij het traditionele systeem.’

LUCHTDICHT HOUDEN
De Bruijn: ‘Het is belangrijk dat tijdens de proef de druk op het
systeem blijft. Een bijzonder aandachtspunt bij de traditionele
methode is daarom het zakken van het afdekfolie. De meetbuizen en de loggerkasten voor de monitoring bevinden zich
in en op de grond, en zakken dus mee met de zettingen in
de bodem. Dan bestaat het risico dat de bovenkanten van de
buizen op een gegeven moment door het folie heen ‘prikken’.
Dat wil je voorkomen, want één gaatje en het vacuüm is verloren en dan kun je opnieuw beginnen.’ ‘Dat klopt’, aldus Leon
Bekken, senior projectleider Geomonitoring van Fugro: ‘Als
er ergens ‘kortsluiting’ of een perforatie ontstaat, zie je in de
monitoring meteen de waterspanningen oplopen en de zettingen stabiliseren of zelfs afnemen.’ De Bruijn: ‘We hebben
dat gezamenlijk opgelost door een harmonica te bedenken;
een soort cilinder die om de peilbuizen heen staat en het folie

‘Praktijkproef bevestigt theorie’
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beschermt. Via de monitoring konden we continu vanaf onze eigen
werkplek zien of en hoe het systeem functioneerde. In het begin
van de proef zagen we opeens de waterspanningen oplopen: de
pomp bleek onverwacht te zijn gestopt, doordat ’s nachts de diesel was gestolen! Een andere keer bleek één klein propje waarmee
de meetbuizen zijn afgesloten om het vacuüm te bewaren, te
zijn losgeschoten. Dat is dan ook het grote voordeel van continue
monitoring: je ziet het snel en je kunt dus ook snel reageren!’

CONTINUE MONITORING

zijn om de proeflocatie heen op verschillende afstanden helling
meetbuizen geïnstalleerd. Daarin zijn in-place inclinometers
aangebracht om de horizontale verplaatsingen van de grond in
de tijd te kunnen volgen. Tijdens en na de proef hebben we deze
instrumenten intensief gemonitord. De meetgegevens waren
voor de opdrachtgever 24/7 beschikbaar via het GeoRiskPortal
van Fugro.’

OMGEVINGSEFFECTEN

Fugro verzorgde het grond- en laboratoriumonderzoek en de monitoring vóór, tijdens en na de proef, die plaatsvond op een bouwterrein bij Schardam. Projectleider Waterbouw Gert-Ruben van Goor
van Fugro GeoServices: ‘Om de nulsituatie te bepalen, hebben wij
vóór de proef klasse 1-sonderingen en gevoelige bolsonderingen
uitgevoerd, naast mechanische boringen met de piston sampler.
In ons laboratorium zijn op de grondmonsters DSS- en CAUc-sterkteproeven uitgevoerd en heeft een geavanceerde veenclassificatie
plaatsgevonden. Meteen na de proef en 100 dagen later hebben we
weer de nodige sonderingen en boringen gedaan, om de sterktetoename van de ondergrond in het veld en laboratorium te bepalen.’

Castricum: ‘De resultaten van de monitoring zijn ook gebruikt bij
de bouw van een nieuw gemaal, zo’n 50 m verder op dezelfde
locatie. De aannemer daar was natuurlijk zeer geïnteresseerd in
mogelijke effecten van onze proef op zijn werk. Met een wekelijkse analyse van de monitoringsresultaten konden we hem goed
op de hoogte houden van de ontwikkelingen en geruststellen. Er
zijn op dat gebied dan ook geen problemen geweest.’ De Bruijn
beaamt dat: ‘Door het principe van de vacuümconsolidatie trek
je de grond als het ware naar je toe, en vervormingen ver buiten
het proefgebied verwacht je niet echt. Maar het was goed om
te constateren dat de hellingmeetbuizen dat in de praktijk ook
bevestigden.’

Zijn collega Bekken vult aan: ‘In beide vakken hebben we zeven
waterspanningsmeters aangebracht om de waterspanningen op
verschillende dieptes in de ondergrond te monitoren. Daarnaast

Bekken: ‘Uit de monitoringsgegevens van de waterspanningen kun
je ook afleiden hoe ver het zettingsproces is gevorderd. Op basis
daarvan is besloten om de proef nog enkele weken te verlengen.
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‘Vacuüm verdwenen door dieseldieven’

Nadat de consolidatie vrijwel geheel was opgetreden, zijn
wij weer het veld ingegaan voor de volgende fase van het
grondonderzoek.’

te blijven. Het lijkt erop dat deze methode geschikt is als
voorbelasting van dijken, met als bijkomend voordeel dat
je verderop in een bouwtraject minder last hebt van restzettingen. De resultaten zijn voorgelegd aan het Expertise
Netwerk Waterveiligheid (ENW), dat naar verwachting in
april van dit jaar met een reactie komt. Daarna stellen we
de analyse van de proef en het sterktemodel definitief
vast.’

VOORDELEN
Castricum: ‘De uitkomsten van de proef stemmen ons tevreden: de sterkte van de grond neemt toe zoals voorspeld.
Daarnaast heeft de methode enkele voordelen ten opzichte
van bijvoorbeeld het aanbrengen van overhoogte. Er hoeven
immers geen grote hoeveelheden grond te worden aangebracht – en later weer deels te worden afgevoerd. Dat scheelt
tijd, transportkosten, milieubelasting en overlast voor de
omgeving, wat belangrijk is voor de beeldvorming en het
draagvlak. Nog afgezien van wat er kan gebeuren als je 3 m
zand aanbrengt op een slappe veenbodem…’

SNELLE ACTIE
Castricum: ‘De uitkomsten van deze proef onderschrijven
de bestaande theoretische modellen over grondsterkte. Het
krachtige van deze methode vind ik het feit dat je meteen
sterkte toevoegt aan de grond. Ik verwacht dat we vacuümconsolidatie in de toekomst – afhankelijk van de specifieke
grondslag op een locatie – zullen kunnen gebruiken bij
dijkversterkingen. Ik vond het mooi om te zien hoe snel en
professioneel we binnen deze samenwerking zo’n proef van de
grond hebben kunnen tillen, zowel qua besluitvorming als in
de uitvoering. Daarbij zie je echt de voordelen van het werken
in een alliantie tussen publieke en private partijen.’

MINDER RESTZETTINGEN
De Bruijn: ‘De sonderingen meteen na afloop van de proef
geven een sterktetoename aan met een factor 2 of 3. Na
verloop van tijd loopt dat iets terug, maar de toename
lijkt binnen de voorspelde waarden van het sterktemodel
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Horizontale vervormingen in de ondergrond op verschillende dieptes naast het proefvak.
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OPINIE

WINDTURBINES IN PRIMAIRE
WATERKERING: GEEN PROBLEEM!
Van oudsher zijn dijkbeheerders op z’n minst kritisch ten opzichte van objecten op en in waterkeringen. Dus toen de adviseurs van innogy
Windpower Netherlands begin 2011 met een plan voor windturbines op een zeedijk op de stoep stonden bij Waterschap Noorderzijlvest,
hadden ze zich goed voorbereid. Gevolg: vanaf 2019 leveren de eerste ‘dijkturbines’ in Eemshaven hun stroom aan het net.
Project developer Martine van Gemert van innogy Windpower is
van huis uit optimist. Dat kwam bij dit traject goed van pas, want
tevoren had ze van verschillende kanten te horen gekregen dat
dijkbeheerders objecten in waterkeringen met een zekere argwaan
tegemoet treden. ‘De veiligheid staat op de eerste tot en met de
derde plaats, en terecht’, zegt Van Gemert. ‘Ook ik houd meer van
voorkomen dan genezen. Maar wij hadden enkele goede argumenten voor onze plannen.’
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WAT VOORAFGING
In het licht van ontwikkelingen zoals de energietransitie, de toenemende drukte in de openbare ruimte en de publieke opinie rondom grote windparken, viel het oog van de ingenieurs van innogy
een jaar of zes geleden op de primaire waterkeringen als mogelijke
locaties voor windturbines. ‘Dijken hebben enkele interessante
kenmerken die ze zeer geschikt maken voor het plaatsen van windturbines’, aldus Hein Akerboom, developer bij innogy Windpower.
‘Ze bevinden zich meestal op enige afstand van de bewoonde

wereld, op locaties waar het veel en hard waait. Bovendien
worden ze beheerd door professionele publieke beheerders,
die naast hun primaire opdracht ook werk moeten maken van
onderwerpen zoals duurzaamheid en meervoudig ruimtegebruik. Doordat het watermanagement steeds hogere kosten
met zich meebrengt, kan een extra bron van inkomsten voor
beheerders interessant zijn. Waterschap Noorderzijlvest luisterde welwillend naar onze plannen en beloofde: ‘Gaan jullie
eerst je huiswerk maar doen. Als alles blijkt te kloppen, willen
wij wel nadenken over eventuele vervolgstappen’.’

seerd. Mijn ideaalbeeld is dat wij uiteindelijk een positieve
bijdrage aan de waterveiligheid kunnen leveren: dat dijken dus
zelfs sterker worden door de bouw van onze windturbines!’

EXPORTPRODUCT

EXPERTISE NETWERK WATERVEILIGHEID

Akerboom: ‘Deze ontwikkeling wordt vanuit organisaties
zoals de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat, maar
ook vanuit het buitenland, met grote belangstelling gevolgd.
Het is een mooie combinatie van twee belangrijke kennisgebieden voor de vitale infrastructuur van Nederland: wind- en
watermanagement. En het biedt veel kansen, zowel lokaal als
internationaal!’

Innogy heeft vervolgens met specialisten van onder andere
Arcadis, Deltares, NRG en Fugro uitgebreid multidisciplinair
onderzoek uitgevoerd naar alle aspecten van windturbines op
dijken. Er is gekeken naar bovengrondse risico’s, zoals blad- en
mastbreuk, en het vallen van voorwerpen – van kleine onderdelen tot hele gondels. En er is veel aandacht besteed aan
ondergrondse risico’s: trillingen, verweking van de bodem, en
belastingen door aanleg, onderhoud en demontage.

Inmiddels is de versterking van de dijk tussen Eemshaven en
Delfzijl aanbesteed als D&C-contract. Het winnende consortium komt binnenkort met een ontwerp. Het ontwerp voor de
turbinefundaties wordt hier zoveel mogelijk in geïntegreerd.
Later dit jaar starten de procedures voor de uitvoeringsvergunningen en naar verwachting leveren de turbines in de loop
van 2019 hun eerste stroom.

Van Gemert: ‘Het gezaghebbende Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) had tevoren als eis gesteld: ‘De extra kans
op falen van een kering door een windturbine moet verwaarloosbaar klein zijn’. Onze studie toonde aan dat het met
aanvullende maatregelen inderdaad mogelijk is zonder risico’s
windturbines te bouwen in dijken. Het ENW gaf op basis daarvan niet alleen groen licht voor dit project, maar kondigde ook
aan haar officiële standpunt – ‘Geen windturbines in primaire
waterkeringen’ – te zullen herzien. Ik zie dit als een enorm
compliment voor alle betrokken organisaties en experts!’

WINDPARK OOSTPOLDERDIJK
Akerboom: ‘De versterking van het dijktracé EemshavenDelfzijl kon worden gecombineerd met diverse ‘meekoppelkansen’, zoals de ontwikkeling van drie windturbines op de
Oostpolderdijk. Hierdoor kunnen we werk met werk maken.
We worden gedeeltelijk gecompenseerd voor meerkosten voor
de ontwikkeling van dit innovatieve concept vanuit een investeringssubsidie.’ Van Gemert vult aan: ‘We gaan niet over
één nacht ijs. Zo’n windturbine staat daar straks voor 20 jaar.
Dat betekent dat je rekening moet houden met de aanleg,
20 jaar trillingen én het verwijderen van de constructie na
afloop. Verweking van de ondergrond door de trillingen is het
grootste zorgpunt, omdat daardoor een dijk zo kan verzwakken dat hij instabiel wordt. Het onderzoek van onder andere
Fugro heeft aangetoond dat de turbines met aanvullende
maatregelen op een veilige manier kunnen worden gereali-
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TREKCILINDER VAN 2,5 MN BOOTST
WIND- EN GOLFDRUK NA
Laterale proefbelasting windturbine-funderingen

Onlangs heeft Fugro proeven uitgevoerd om de ontwerpmethodes te testen van funderingen van de turbines voor twee offshore
windmolenparken in Frankrijk. Hierbij is gebruikgemaakt van een door Fugro op maat ontworpen en gebouwd systeem voor horizontale
belasting van grote funderingspalen.
De uiteindelijke windturbines zullen offshore op een monopaalfundatie worden geïnstalleerd in een verweerde kalkzandsteen
ondergrond. Omdat de huidige ontwerpmethodes onvoldoende
beeld geven van de interactie van de paal met deze ondergrond, is
Fugro gevraagd om nader onderzoek uit te voeren, in de vorm van
een horizontale proefbelasting.
Om het monopaal-ontwerp verder te kunnen optimaliseren, zijn
op een proeflocatie in de omgeving van Parijs negen geïnstrumenteerde palen met een grote diameter beproefd. Door deze laterale
proefbelasting uit te voeren in een ondergrond die vergelijkbaar
is met die onder de toekomstige windparken, kunnen de ontwerp
methodes worden geverifieerd en waar nodig verbeterd.
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LATERAAL PROEFBELASTINGSYSTEEM OP MAAT
Speciaal voor deze tests heeft Fugro een compact loadframe met
aansturing ontworpen en vervaardigd. Dit systeem kan – statisch
én dynamisch – een horizontale trekkracht van 2,5 MN uitoefenen op een paal, op ongeveer 5 m boven het maaiveld. Om deze
krachten gecontroleerd te kunnen aanbrengen, is voor de test een
specifieke cilinder ontworpen met een zeer lage wrijving en met
een slag van 2 m. Hiermee werden zowel statische als cyclischdynamische proeven uitgevoerd. Met deze cilinder kunnen snel
heden van 16 mm/s worden gehaald om golfslag of windbelasting
te kunnen modelleren.

UITGEBREIDE MONITORING
Om de verschillende aspecten van het gedrag van horizontale
belastingen te kunnen onderzoeken, zijn het loadframe en
de testpalen uitgebreid geïnstrumenteerd, met onder andere
glasvezelreksensoren, elektrische extensometers, inclinometers en horizontale verplaatsingsmeters. In totaal zijn op
deze manier negen testpalen beproefd ten opzichte van twee
reactiepalen.
Door het compacte en slimme ontwerp kon de opstelling
eenvoudig worden verplaatst en konden de tests op een zeer
veilige manier worden uitgevoerd. Fugro heeft alle kennis
en ervaring in huis die nodig is voor een dergelijk onderzoek:
geotechnisch onderzoek en advies, werktuigbouwkundig
constructeurs, een mechanische werkplaats en monitoringskennis en -capaciteit. Op die manier kon de opdrachtgever
een op maat gemaakte én economisch interessante totaal
oplossing worden geboden.

Het reactieframe kan eenvoudig worden verplaatst door het compacte
ontwerp.

MEER INFORMATIE:
Vincent Schuurmans, 070 31 11348,
v.schuurmans@fugro.com

Glasvezelreksensor, aangebracht in een groef in de palen.

GEBRUIKTE INSTRUMENTATIE
■ Glasvezelreksensoren

(FBG): in een groef in de schacht
van de paal op meerdere niveaus aangebracht, om de
krachtverdeling in de paal te registreren.

■ Elektrische

extensometers: ingezet om de krachtverdeling over een groter deel langs de schacht van de paal
inzichtelijk te maken.

■ In-place

inclinometers: aan de binnenzijde van de paal
is een ketting van inclinometers gemonteerd om de
buiging van de paal vast te leggen.

■ Horizontale

verplaatsingsopnemers: op maaiveldniveau
zijn verplaatsingsopnemers geplaatst om de absolute
verplaatsing van de paal te kunnen vaststellen.
De trekcilinder kan, statisch én dynamisch, een horizontale trekkracht
van 2,5 MN uitoefenen op een paal.
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NAUWKEURIGHEID VOOROP
BIJ SONDEERTECHNIEK

Meer dan 3.000 Fugro-conussen meten of het project valt of staat
In de jaren 50 van de vorige eeuw ontwikkelde het Laboratorium voor Grondmechanica van de TU Delft de sondeertechniek om meer
inzicht te krijgen in de draagkracht van de ondergrond. In de 60’er jaren heeft Fugro de ‘elektrische’ conus geïntroduceerd en op grote
schaal toegepast en verder ontwikkeld. Inmiddels is sonderen niet meer weg te denken in de ontwerpwereld.
Deze Nederlandse vinding werd al snel in internationale normen
geaccepteerd en wereldwijd toegepast in gebieden met een
gelaagde of slappe bodem. Daarmee werd de sondeertechniek
toonaangevend in de wereld voor het bepalen van grondgedrag.
De techniek is niet meer weg te denken bij het ontwerpen en
inrichten van onze omgeving, voor gebouwen, wegen, bruggen,
windmolens en dijken.
Een sondeerconus bestaat uit een staaf of sonde van hoogwaar
dige staalkwaliteit met een kegelvormige punt met een tophoek
van 60°. In de sondeerconus en de bovenliggende mantel bevinden zich elektronische componenten die heel nauwkeurig rekken
en andere eenheden meten. Uit die meeteenheden of directe
relaties wordt een serie aan ontwerpparameters afgeleid.
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MECHANISCHE WEERSTAND
De conus en mantel worden vanaf land meestal in de grond gedrukt met een speciaal daarvoor geschikt gemaakte sondeertruck.
Vanaf zee gebeurt dat vaak met behulp van een jack-up platform
of een installatie die vanaf een schip op de zeebodem wordt
geplaatst. Penetratie in de grond gebeurt met een constante snelheid van 2 cm per seconde met behulp van een hydraulische pers,
waarbij het gewicht van bijvoorbeeld de sondeertruck als tegen
reactie wordt benut. Bij het drukken van de conus en sondeerstangen wordt de mechanische weerstand van de grond op de conus
gemeten.
Andere grootheden die een conus kan meten, zijn kleef (de wrijving
tussen de zijkant van de mantel boven de conus en de grond), helling, waterspanning, gammastraling, geleidbaarheid, temperatuur,

chemische parameters, lichtreflectie, magnetisme of versnellingseigenschappen. Het is ook mogelijk om met een foto- of
videoconus opnamen te maken van de bodemstructuur.
Elektrische sonderingen zijn onderdeel geworden van internatio
nale ontwerpstandaarden. Zo zijn ze inmiddels in de Europese
norm opgenomen als het instrument om de draagkracht van de
grond te bepalen met geaccepteerde rekenparameters. In internationaal geotechnisch verband is de afkorting DCPT – Dutch
Cone Penetration Test – of korter CPT dan ook gemeengoed.

EERST SONDEREN EN DAN PAS OPLOSSEN
Door empirisch onderzoek zijn in de loop van de tijd een
onnoemlijk aantal parameters van grond gerelateerd aan de
conusweerstand of wrijvingsweerstand of een combinatie
daarvan. De belangrijkste relatie is gelegd naar het berekenen
van de draagkracht van palen als onderdeel van een funderingsontwerp. Voor eenvoudige woningen tot complexe ondergrondse bouw of in het oog springende bruggen en viaducten
geeft de methode zeer snel, zeer economisch en met grote
betrouwbaarheid input aan het ontwerp.
Over het algemeen wordt tot 25 à 30 m diepte gesondeerd.
Voor bijzondere projecten, zoals bijvoorbeeld hoogbouw, tot
diepten van rond 70 m. Op zee wordt voor windturbines en
structuren op de zeebodem tot soortgelijke diepten beneden
de zeebodem gesondeerd, maar dan soms wel bij enkele
kilometers waterdiepte. Vaak gebeurt dit in combinatie met
boren en monstername.
De verhouding tussen de conusweerstand en de wrijving langs
de mantel boven de conus levert een bijzondere uitkomst
op: met de verhouding kun je de ondergrond in lagen en
grondsoorten classificeren. Daarmee maakt een sondering

15cm2 piëzo-conus.

het mogelijk om ‘in de grond te kijken’. Dit kan inmiddels met
seismische, geofysische, optische en andere technologieën.
Dit levert een gamma aan vitale ontwerpparameters op, die
direct uit het contact met de grond zijn afgeleid. Sonderen is
dan ook vaak de eerste activiteit in een bouwproject, die informatie oplevert voor ontwerpoplossingen. Ook in het dagelijks
taalgebruik wordt vaak eerst even ‘gesondeerd’ in de diepte,
voordat een besluit wordt gevormd.

DIGITALE TOEKOMST TEGEMOET
Inmiddels is ook de data-acquisitie van sonderen gestandaardiseerd. In Nederland is een Geotechnisch Exchange Format
(GEF) vastgesteld. Dit kan worden omgezet in een internationaal format voor andere landen, zoals AGS, het formaat dat
in Groot-Brittannië wordt gehanteerd. Hiermee is sondeerdata
open uitwisselbaar tussen geotechnische onderzoeksbedrijven,
overheden, opdrachtgevers en andere gebruikers van data.
Sonderen is toekomstbestendig. Het dataformaat kan worden
gecombineerd met data van de verschillende soorten conussen en met andere datatypen, zoals ruimtelijke geofysische
data. Dit vergt continue innovatie. Fugro werkt voortdurend
aan nieuwe conustypen, nieuwe toepassingen en innovaties
om acquisitie van data sneller en zekerder te krijgen, bijvoorbeeld met glasvezel als meetelement. Zo heeft Fugro unieke
software ontwikkeld die data real time uit het veld ophaalt en
verwerkt, of die automatisch gecorreleerde ontwerpwaarden
oplevert. Integratie van datatypen leidt tot onbeperkte mogelijkheden voor betere informatie over ondergrondse risico’s en
die te combineren met informatie van de bovengrond.

TOPKWALITEIT IS DE INZET
Er spelen grote belangen in de maatschappij bij het analyseren van geo-risico’s, of het nu gaat om effecten van bodem-

15cm2 piëzo-conus.
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Manager Gerry Sinjorgo van het Kalibratielaboratorium: ‘We zien
elke conus gemiddeld één of twee keer per jaar terug in ons lab:
sommige wat meer, andere wat minder. De mate van slijtage
aan een conus is afhankelijk van het type bodem waarin wordt
gewerkt. In zand gaat het snel, in zachtere klei of veen minder
snel. Bij sonderingen voor de Tweede Maasvlakte in 20 meter opgespoten zand waren de behuizingen van de conussen na enkele
dagen al weer aan vervanging toe. We vervangen onderdelen van
gebruikte conussen, maken ze weer in nieuwstaat en zorgen dat
ze gekalibreerd worden in onze speciale, trillingsvrij gefundeerde
kalibratieruimte. Alle meer dan 3.000 conussen van de gehele
Fugro-groep worden hier in Nederland gebouwd, gerepareerd,
getest en gekalibreerd. Daarmee hebben onze opdrachtgevers de
zekerheid dat de meetgegevens van onze conussen overal in de
wereld consistent en betrouwbaar zijn.’

HYDRAULIC PROFILING TOOL EN PIËZO-CONUS
10cm2 conus in een drukbank tijdens krachtkalibratie.

beweging bij grondstoffenwinning of de voorgenomen bouw van
kerncentrales of windturbines langs waterkeringen. Er ligt grote
druk op het creëren van economische oplossingen met betrouwbare informatie. Een internationale standaard voor sonderen helpt
daar maar deels bij. Uiteindelijk hangt de betrouwbaarheid van een
oplossing in grote mate af van de nauwkeurigheid van die metingen. Vervuiling van data met niet-gevalideerde data is desastreus
voor de betrouwbaarheid van de ontwerpberekeningen.
In Nederland wordt inmiddels gewerkt met vier kwaliteitsklassen voor sonderingen. Voor een funderingsontwerp kan worden
volstaan met klasse 2, 3 en soms 4 – de laagste klasse. In andere
gevallen – zoals het bepalen van eigenschappen van vervorming
van grond – is klasse 2 of 1 (de meest nauwkeurige metingen)
aanbevolen. Sondeerconussen moeten daarom nauwkeurig worden gekalibreerd, om betrouwbare en consistente meetgegevens
te kunnen garanderen.
Sinds oktober 2016 is de Kalibratie-eenheid van Fugro als onderdeel van het Innovatiecentrum als enige in Nederland door
de Raad voor Accreditatie (RvA) gecertificeerd voor ISO 17025
om sondeerconussen te kalibreren voor kracht, druk en helling.
Daarmee is de conustechnologie van Fugro wereldwijd erkende
topklasse op het gebied van nauwkeurigheid.

De Hydraulic Profiling Tool (HPT) is ontworpen om de
geohydrologische eigenschappen van de bodem in kaart
te brengen. Deze methode registreert continu en in real
time een gedetailleerd bodemprofiel inclusief het verloop
van de relatieve doorlatendheid van die grondlagen. De
metingen bieden waardevolle informatie, omdat voor fijne
tot middelgrove bodems over de gehele sondeerdiepte
inzicht ontstaat in verschillen in waterdoorlatendheid. Met
deze gegevens kan een oplossing – bijvoorbeeld voor een
pipingberm voor een dijkverbetering – met meer nauwkeurige
informatie worden ontworpen. Door deze (dissipatie)testen
te combineren met de HPT is het ook mogelijk om op de
dissipatiediepte in situ doorlatendheidsmetingen (kHPT) uit
te voeren met mini-pompproeftesten (MPT).‘
Met een piëzo-conus wordt de conusweerstand (qc), de
plaatselijke mantelwrijving (fs) en de waterspanning (u) in de
diepte gemeten. De resultaten van de waterspanningsmeting
vormen een belangrijke extra informatiebron voor de
interpretatie van de bodemopbouw. Met de resultaten van
de piëzo-sonderingen kan het effect van de waterspanning
of de conusweerstand worden bepaald en kunnen grote
verschillen in waterdruk in de grond worden gedetecteerd.
Dit is bijvoorbeeld van belang bij het uitwerken van een
oplossing om grondwater te bemalen voor de aanleg van een
ondergrondse bouwconstructie.

MET SONDERINGEN KUN JE ‘IN DE GROND KIJKEN’
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RILA PORTAL BRENGT HET SPOOR
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Intuïtieve webportal voor spoorbeheer op elk moment

In juli 2016 werd bekend dat Fugro een rail survey-project met het revolutionaire RILA-systeem – onderdeel van OnePortal –
ging uitvoeren op twee trajecten in de Verenigde Staten. Als eerste stap is voor de afdeling Asset Management van de
opdrachtgever een pilot uitgevoerd, op ongeveer 50 km van één van de trajecten. Hierbij is de webbased interface RILA Portal
op maat gemaakt, op basis van speciale wensen van de afdeling.
De opdracht betreft een dubbelsporig traject van circa
160 km van Philadelphia naar Harrisburg (beide in de staat
Pennsylvania) en een traject van 360 km van Washington
naar New York. Zoals elke beheerder van infrastructuur gaat
ook deze opdrachtgever nooit over één nacht ijs. Eerst moest
dus een pilot worden ‘gereden’.
Hoewel de meetapparatuur van Fugro zelf probleemloos op
een gewone passagierstrein kan worden gemonteerd, gaf de
opdrachtgever er bij de pilot de voorkeur aan om één van zijn
bestaande track geometry trains te gebruiken. Dit zijn speciale
meettreinen, die worden gebruikt voor het meten van de relatieve ligging van de sporen en de optredende versnellingen,
bijvoorbeeld door kleine oneffenheden in de bestaande spoor-

ligging. De ingewonnen data is in Nederland verwerkt en aan
de opdrachtgever gepresenteerd als coördinaten van zowel de
spoorstaven als de as van het spoor, inclusief videobeelden,
met daaroverheen geprojecteerd een database met PTC-elementen. In plaats van seinpalen liggen er in de VS sensoren in
het spoorbed, die registreren of er een trein overheen rijdt: dit
systeem wordt Positive Train Control genoemd, ofwel PTC.

VELE TOEPASSINGEN RILA PORTAL
Onlangs heeft Fugro speciaal voor het RILA-systeem een
gebruiksvriendelijke webbased RILA Portal ontwikkeld, die
toegang geeft tot alle benodigde informatie, zoals foto’s, videobeelden, LiDAR-datasets. Ook bevat de portal uitgebreide
data-analysemogelijkheden voor beheren van het railnet-
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werk. RILA Portal is bijzonder goed geschikt voor het visualiseren
van spoormetingen vóór en na onderhoudswerkzaamheden.
Omdat de positie van de spoorstaven met een zeer hoge absolute nauwkeurigheid wordt berekend en getoond, kunnen track
ingenieurs met deze gegevens een spoorontwerp optimaliseren en
de uitlijning na het onderhoud controleren. Daarnaast kunnen de
RILA Portal-gegevens voor vele andere spoorbeheer-toepassingen
worden gebruikt. Denk daarbij aan: het bijhouden van geometrie,
het monitoren van veiligheid, het identificeren van railslijtage en
het controleren van de toestand van wissels en kruisingen. Maar
ook voor het bepalen van het reiscomfort en als input voor Bouw
Informatie Modellen (BIM).

RISICOMANAGEMENT OPTIMALISEREN
RILA Portal biedt een totaaloplossing voor het managen van alle
spoor-assets en brengt daarmee de risico’s in beeld voor spoorbeheerders. Risicomanagement is een continu proces, waardoor het
belangrijk is dat de beschikbare data altijd zo actueel en accuraat
mogelijk is. Een ander groot voordeel van het portaal is dat als
een traject eenmaal met RILA is ingemeten en gefilmd, er geen
meetploeg meer het veld in hoeft te gaan voor een ‘vergeten’
object of een controlemeting. Dat betekent ook dat er geen buitendienststelling nodig is voor het meetwerk. Daarnaast worden
de beheerbeslissingen genomen op basis van objectieve data,
waardoor subjectieve inschattingen minder zullen voorkomen. Dit
maakt het assetmanagement niet alleen betrouwbaarder, sneller
en goedkoper, maar vooral veiliger.

ALLES IN 3D
De meerwaarde van RILA Portal is het ontsluiten van 2D en 3D
data. Het portal biedt de benodigde functies om een dynamisch
3D-model van het spoortracé te realiseren. Er kan worden doorgeklikt naar andere lagen die voor een opdrachtgever van belang
zijn, zoals de beheerde objecten. Voor assetmanagement beschikt
RILA Portal verder over de mogelijkheid om data te delen, door informatie over elkaar heen te leggen, en data en GIS-bestanden te
vergelijken aan de hand van de videobeelden. Ook kunnen op het
scherm nauwkeurige 2D- en 3D-metingen worden uitgevoerd en
dwarsdoorsnedes worden gemaakt. Voor engineering- en designdoeleinden biedt RILA Portal een nauwkeurig 3D-model van het
railnetwerk, voorzien van objectlocaties, attribuutgegevens en
data-analyses voor betrouwbare metingen. Metingen kunnen
worden verricht met behulp van de combinatie van de 3D-video
of de RILA 360 point cloud data, die met het RILA-systeem is ingewonnen. Railbeheerders krijgen hiermee via RILA Portal snel een
nauwkeurig inzicht in al hun assets.
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Deze pilot zal in de toekomst kunnen leiden tot een derde traject
van Washington naar Boston, zo’n 700 km. Ook voor ProRail in
Nederland en de spoorbeheerders Network Rail en CrossRail in
Groot-Brittannië zijn inmiddels RILA Portal-projecten in voorbereiding of uitvoering.

INNOVATIE GAAT DOOR
Fugro gaat verder met het ontwikkelen van RILA Portal, bijvoorbeeld op het gebied van track geometry en track gauging. De
track geometry-module in RILA Portal biedt een aantal hulpmiddelen om de spoorgeometrie visueel te inspecteren van achter
het beeldscherm. Met behulp van verschillende kaart-gebaseerde
visualisaties kunnen afwijkingen snel worden gevonden. Als er uit
verschillende perioden meerdere RILA-datasets beschikbaar zijn,
zorgt deze module voor automatische veranderingsdetectie. Dit
helpt bij het opsporen van spoorverslechtering.

TRACK GAUGING
De track gauging-module stelt de gebruiker in staat om op te
treden op basis van de profielresultaten. Het profiel van vrije
ruimte wordt gevisualiseerd in de 3D-weergave van de puntenwolk. In het geval van overlap met andere objecten naast
het spoor kan het botsende object worden geïdentificeerd in
de puntenwolk en in de video. Een ingebouwde rapportgenerator stelt een inspectierapport samen dat de situatie in een
totaaloverzicht weergeeft.

STATIONSOMGEVING IN 3D

getoond. Met de station module kan een operator afstanden
en objecten meten.
Met het RILA-systeem, onderdeel van het OnePortal voor
spoor-infrastructuur, biedt Fugro spoorbeheerders alle instrumenten die nodig zijn voor een efficiënt, effectief en vooral
veilig beheer van hun assets.

MEER INFORMATIE:
Selma Hafkamp, 070 31 70734, s.hafkamp@fugro.com

Stations vormen een uitdagende omgeving voor beheer en
onderhoud, maar gelukkig is het RILA-systeem ook geschikt
om de hele stationsomgeving in 3D vast te leggen. RILA
Portal kan de driedimensionale laserscan-data combineren in
dezelfde 3D-omgeving als waarin alle andere 3D-data wordt
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NIEUW HART
VOOR UMCG

Gebouw in een gebouw

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bouwt de komende jaren in
het hart van het ziekenhuis aan een zogeheten ‘hotfloor’: het operatiecentrum,
de Spoedeisende Hulp en de intensive care worden vernieuwd. De nieuwbouw
bestaat uit drie bovengrondse bouwlagen en een kelder. Het gebouw zal worden
geïntegreerd in de bebouwing eromheen, waarin onder andere de huidige
operatiekamers zijn gehuisvest.
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‘Uitdagende operatie in binnentuin van UMCG’
Het bestaande ok-complex is een jaar of 30 geleden gebouwd
en nadert het einde van de technische en functionele levensduur. Bovendien zijn de meeste ok’s aan de krappe kant voor
complexe operaties met veel apparatuur en multidisciplinaire
operatieteams. Om patiënten die acute zorg nodig hebben
beter en sneller te kunnen helpen, wordt verder de Spoedeisende Hulp uitgebreid en komt er een acute opname-afdeling.
Daarnaast worden de intensivecareafdelingen gemoderniseerd. Met deze verbouwingen zorgt het UMCG ervoor dat
de nieuwste technieken en innovaties beschikbaar zijn voor
patiënten. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
over een periode van tien jaar.

LOKALE KENNIS
Vanaf de jaren 80 heeft Fugro voor het UMCG in dit gebied
verschillende geotechnische en geohydrologische onderzoeken uitgevoerd en adviezen uitgebracht. Onder andere
vanwege de opgebouwde knowhow van de lokale bodemgesteldheid en de ervaring met de voorgeschiedenis van de
projectlocatie, is Fugro gevraagd ook te assisteren bij de bouw
van het casco voor de nieuwe hotfloor. Het ging daarbij om
advies over de fundering, het ontwerp en de haalbaarheid van
een grondkering. Verder heeft Fugro een bemalingsadvies opgesteld en de risico’s van bouwen in deze besloten omgeving
in kaart gebracht.

BOUWTEAM
In de voorbereiding werd al snel duidelijk dat de planning,
de uitvoeringswijze en de logistiek op deze locatie in hoge
mate bepalend zouden zijn voor het ontwerp. Daarom is
besloten het ontwerp integraal uit te werken in een bouwteam, bestaande uit opdrachtgever UMCG, bouwkundig
adviseur Bureau Van der Plas, constructeur ABT|Wassenaar,
aannemer Visser & Smit en geotechnisch adviseur Fugro. Dit
team heeft vóór het begin van de sloop- en bouwwerkzaamheden definitieve keuzen gemaakt voor de fundatiewijze
(geschroefde stalen buispalen) en de grondkering – een
berlinerwand.

kelder van de nieuwbouw sluit aan drie zijden aan op bestaande
kelders: het is bijna een gebouw in een gebouw. Hijsbewegingen van buitenaf zijn nauwelijks haalbaar, in verband met de
afstand en het af- en aanvliegen van de traumahelikopter van
het ziekenhuis. Het transport moet verlopen via een ambulance
kelder, waardoor alleen klein materieel kan worden ingezet.
Het grondonderzoek in de voorfase is uitgevoerd met een los
sondeerapparaat. Om de grondkering te maken bij het enige
aanpalende bouwdeel zonder kelder heeft de aannemer zijn
materieel aangevoerd over de begane grond van het ziekenhuis. Na het verlagen van de grondwaterstand is een doorgang gemaakt naar de bestaande ambulancekelder. Nadat
de bouwput was ontgraven, heeft Fugro controlesonderingen
uitgevoerd met een minirups.

GEOTECHNISCHE UITDAGING EN MONITORING
Door het type constructie en vanwege eerder opgedane
ervaringen met paalfunderingen op het UMCG-terrein waren
de eisen voor de maximale vervormingen van het enige
niet-onderkelderde gebouw streng. Fugro heeft de bestaande
bebouwing en de grond direct achter de grondkering gemonitord met behulp van geodetische metingen en het plaatsen
van een hellingmeetbuis. Op en rond het terrein van UMCG is
met peilbuizen de grondwaterstand gemeten en zijn lokaal
meetbouten periodiek vastgelegd in NAP. De leden van het
bouwteam konden deze metingen 24/7 volgen via een
intranetsite. De opgetreden vervormingen zijn binnen de
berekende grenzen gebleven.

3D-INMETING
Vóór de sloopwerkzaamheden is de gehele binnentuin ingemeten met een 3D-laserscanner. Deze data is gebruikt voor
verdere maatvoering en een driedimensionaal Bouw Informatie Model.
Voor een actueel beeld van de werkzaamheden:
www.bouwwebcam.nl/umcg

UITZONDERLIJKE PROJECTLOCATIE

MEER INFORMATIE:

De projectlocatie heeft beperkte afmetingen van ongeveer
13 x 35 m en ligt in de zogeheten Berkentuin, midden in het
UMCG-complex, in het centrum van de stad Groningen. De

Harrie Wiltinge, 050 57 51797, h.wiltinge@fugro.com
Ronald Tjemmes, 050 57 51494, r.tjemmes@fugro.com
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HSL-BAAN IN BEELD
Asset-informatie voor ProRail

Op twee locaties in Zuid-Holland gedraagt de baan van de hogesnelheidslijn (hsl) zich niet zoals verwacht en is hij minder stabiel dan
gedacht. Beheerder ProRail vroeg Fugro onderzoek te doen. Uiteraard kon dit alleen gebeuren in de schaarse buitendienststellingen,
waarin er geen treinen op de baan zijn.
Sinds de aanleg van de hsl is ProRail, namens de staat, verantwoordelijk voor het beheer van dit spoortraject. Met de onderzoeksgegevens van Fugro wil ProRail de problematiek rondom de
baan helder krijgen om een aanpak te kunnen ontwikkelen.

VERGELIJKINGSMATERIAAL
Op de locatie Schuilingervliet (bij Puttershoek in de Hoekse Waard)
heeft Fugro sonderingen uitgevoerd en waterspanningstrillingsmeters geplaatst. Op de locatie Rijpwetering (bij Leiden) ging het om
verschillende onderzoeken. Zo zijn hier sonderingen en boringen
uitgevoerd om de bodemgesteldheid in kaart te brengen en te
achterhalen of de onderbaan is veranderd sinds de aanleg. Om
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de vergelijking tussen de huidige en de oorspronkelijke situatie te
kunnen maken, zijn ook dwarsprofielen gemeten. Het gaat daarbij
om de vraag of de baan in zijn geheel is verzakt of niet. Tot slot
zijn op zes plekken bij Rijpwetering hellingmeetbuizen en extenso
meters geplaatst. Deze twee systemen geven ProRail inzicht in
de horizontale en verticale verplaatsing vanaf het moment van
plaatsen.

IEDEREEN TEGELIJK
Wat dit project uitdagend maakte, was de beschikbaarheid van de
spoorbaan en de relatief korte perioden waarin het werk moest
worden uitgevoerd. Om veiligheidsredenen is de hsl-baan niet

toegankelijk voor werkzaamheden wanneer er treinen rijden.
Dit betekent dat Fugro haar werkzaamheden in een zogeheten
buitendienststelling moest uitvoeren. Deze buitendienststellingen zijn maar een paar keer per jaar en duren in totaal
maximaal 52 uur – van vrijdag 24.00 uur tot maandag 04.00
uur. In die paar schaarse tijdvensters moeten alle werkzaamheden van een heel kalenderjaar worden uitgevoerd. Er zijn
dan ook veel verschillende partijen tegelijkertijd aan het werk,
wat veel afstemming vooraf vergt.
Twee boorploegen aan het werk op de locatie Rijpwetering.

Tijdens de buitendienststellingen in de weken 11, 15 en 35
van het afgelopen jaar heeft Fugro met meerdere teams tegelijkertijd alle werkzaamheden uitgevoerd. De boor- en sondeerploegen hebben in diensten van twaalf uur gewerkt om
alles af te krijgen. Goede afstemming met ProRail, Infraspeed
en de onderaannemers heeft ertoe geleid dat al het materieel
op het juiste moment op de juiste plek was en dat de werkzaamheden op tijd en veilig konden worden uitgevoerd.

MEER INFORMATIE:
Jasper Hellemons, 070 31 11333, j.hellemons@fugro.com
Bob Bosman, 026 36 98408, b.bosman@fugro.com
Vincent Schuurmans, 070 31 11348, v.schuurmans@fugro.com

Sensor die treinen detecteert op locatie Schuilingervliet, met daarnaast een
loggerbox die continu gemeten waterspanningen opslaat bij treinpassages.
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‘ONZE PEILBUIZEN BLIJVEN PARAAT’
Intensieve monitoring grondwaterstand voor verkeersveiligheid

Tijdens een rioolinspectie op 8 december 2016 bleek dat een deel van het riool tussen Best en Sint-Oedenrode, ter hoogte van afslag
Best-West in de A2, niet stabiel was. De rioolbuis onder de op- en afrit vertoonde scheuren en kon mogelijk instorten. Daardoor zou ook
een deel van de weg kunnen verzakken. Snelle actie was nodig!
Op 9 december besloot Rijkswaterstaat, na overleg met Waterschap De Dommel, uit voorzorg de op- en afrit te sluiten om de
veiligheid van het wegverkeer te kunnen garanderen. In nauwe
samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het waterschap en Fugro is
vervolgens een passende oplossing ontwikkeld.

MONITORING MET EARLY WARNING
Om de op- en afrit snel weer toegankelijk te maken voor het
verkeer zijn de risico’s van verzakkingen van het wegdek in kaart
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gebracht. Na overleg is besloten om peilbuizen in de grond te
plaatsen op de plaatsen waar het riool instabiel is. In de peilbuizen zijn sensoren aangebracht die de grondwaterstanden continu
meten en die op afstand zijn uit te lezen.
In deze specifieke situatie was de grondwaterstand een belangrijke
indicator voor de stabiliteit van de ondergrond. Een plotselinge
verandering van de grondwaterstand kan duiden op lekkage van
het riool. Als in dat geval grond meespoelt, kan dat verzakking van

‘Bij een alarm van het monitoringsysteem
worden de op- en afritten meteen afgesloten’
het wegdek tot gevolg hebben. Het intensieve monitoring
systeem is voorzien van een ‘early warning’-functie. Bij een
alarm worden de op- en afritten meteen afgesloten vanwege
een verhoogd risico op verzakking van de weg.

SNELLE ACTIE
Rijkswaterstaat heeft Fugro op 14 december benaderd met de
vraag of de peilbuizen met monitoring-equipment met spoed
konden worden geïnstalleerd. Na een overleg op de project
locatie is Fugro op 16 december met drie veldploegen begonnen met het plaatsen van de peilbuizen en het installeren
van de monitoringsinstrumenten. Na een weekend doorhalen
is het veldwerk op maandag 19 december afgerond en is de
dag erna de gehele alarmketen ingericht. Hierdoor kon de open afrit bij Best-West woensdagochtend 21 december weer
worden opengesteld.

MONITORINGSNETWERK
Zowel bij de op- en afrit aan de oostkant als aan de westkant
zijn acht peilbuizen geplaatst met een filterdiepte van circa
7 m onder het maaiveld. Zes peilbuizen zijn direct naast de
rioolbuis aangebracht en twee referentie-peilbuizen op een
afstand van circa 10 m. Deze referentie-peilbuizen hebben als
doel om de natuurlijke variatie in de grondwaterstanden op
de plek van de rioolbuis te kunnen verifiëren. Daarnaast zijn
in één van de middenterreinen van de op- en afritten, haaks
op de richting van de rioolbuis, vijf peilbuizen geïnstalleerd
bij een bekende scheur, waar water naar binnen lekt. In totaal
zijn 21 peilbuizen geplaatst.

De peilbuislocaties, weergegeven in het GeoRiskPortal.

GEORISKPORTAL
Alle peilbuizen zijn voorzien van een druksensor met een loggerbox, die iedere vijf minuten de waterstand in de peilbuis
meet en de data ieder uur naar een dataserver verstuurt.
De ruwe metingen worden op de server direct verwerkt en
gepresenteerd op het GeoRiskPortal. Door in te stellen dat de
verschillende loggersystemen hun meetdata op opeenvolgende tijdstippen versturen, is er elke vijf minuten een update
van de grondwaterstanden.
De grondwaterstanden worden in de database direct getoetst.
Zodra de waterstand onder een bepaalde ingestelde waarde
komt, wordt een alarm gegenereerd naar het Fugro-projectteam. Dit team is 24/7 beschikbaar en kan bij een alarmering
direct de meetresultaten verifiëren in het GeoRiskPortal en bij
een zekere grondwaterstandsverlaging de op- en afrit laten
afsluiten. Via het GeoRiskPortal hadden ook Rijkswaterstaat
en Waterschap De Dommel 24/7 inzicht in het verloop van
de grondwaterstanden. Tot het moment van schrijven van
dit artikel (eind februari 2017) is er nog geen alarmsituatie
geweest. Het waterschap ontwikkelt momenteel een structurele oplossing voor het riool, die naar verwachting binnen
enkele maanden zal worden uitgevoerd. Tot die tijd blijven de
peilbuizen van Fugro paraat!

MEER INFORMATIE:
Leon Bekken, 070 31 70706, l.bekken@fugro.com
Cees Schaap, 070 31 11374, c.schaap@fugro.com

De presentatie van de grondwaterstanden in het GeoRiskPortal.
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kort nieuws

RISICO’S UIT DE WIND
Eind 2016 vond in het informatiecentrum 11Beaufort in
Nagele de vierde jaarlijkse geotechnische workshop over
windenergie van Fugro plaats. Onder de werktitel ‘Risico’s
uit de Wind’ ging het dit keer over trillingseffecten van
windturbines op de omgeving. Ook was er een excursie naar
windpark Noordoostpolder, het grootste onshore windpark
van Nederland. Siemens en TU Delft presenteerden een
trillingssimulatie op een monopile. De eerste resultaten
laten zien dat er goede kwaliteit data beschikbaar is om
relaties te leggen met de dynamische belasting op de
bodem en de turbinetrilling. Het trillingseffect lijkt mee te
vallen: meer daarover in een volgende workshop.
Fugro vertelde meer over het monitoren van trillingen aan
de hand van hoogfrequentie-filmbeelden van een turbine
in de Eemshaven. Conclusie: er is nog veel te verbeteren
bij het opstellen van de vergunningseisen. Rijkswaterstaat
presenteerde het beleidsspectrum en een eerste aanzet
voor betere richtlijnen voor windturbines bij waterkeringen.
Om de doelstelling van 6.000 MW wind op land te halen,
zullen ook primaire en secundaire waterkeringen meer
als windenergiegebied worden meegenomen. Maar
waterveiligheid blijft natuurlijk prioriteit nummer 1.
Meer informatie: www.windparknoordoostpolder.nl

RAAMCONTRACT GEOTECHNIEK DEN HAAG
Ingenieursbureau Den Haag heeft begin 2017 een
raamcontract afgesloten met Fugro, als resultaat van een
Europese aanbesteding voor ingenieursdiensten, verdeeld
over zeven percelen.
Fugro heeft zich gekwalificeerd voor het perceel
‘Geotechniek’, samen met twee andere bureaus. Bij de
positieve beoordeling speelden vooral Fugro’s kennis van
geotechniek, de lokale ervaring in Den Haag en de opzet
voor de projectorganisatie een rol. Onder het contract vallen
werkzaamheden zoals grond- en laboratoriumonderzoek,
geotechnische adviezen, toetsingen van kades en
geomonitoring. De overeenkomst wordt afgesloten voor een
periode van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Meer informatie: Elisabet Alink (projectleider):
e.alink@fugro.com of denhaag@fugro.com

RILA-SYSTEMEN METEN 700 KM
NEDERLANDS SPOOR
Fugro en ProRail hebben een raamcontract getekend voor
het inmeten van bijna 700 km spoor met behulp van de
mobiele meetsystemen RILA Track en RILA 360. In 2017
zullen alle doorgaande sporen tussen Utrecht en Maastricht,
en de Betuweroute (Sophia-spoortunnel tot Zevenaar)
worden gemeten. De scope voor 2018 en 2019 is nog niet
bekend.
Behalve een korte doorlooptijd kenmerkt dit werk zich door
hoge nauwkeurigheidseisen. Omdat wissels, overwegen
en perronranden moeten worden opgeleverd met een
standaardafwijking voor de hoogtecomponent van maximaal
7 mm wordt gebruikgemaakt van zogeheten paspunten.
Om de volledigheid te controleren wordt alle data in het
RILA Portal gekoppeld aan videobeelden. In de video kunnen
dan alle gekarteerde objecten worden nagelopen. Als
daarbij blijkt dat een object ontbreekt, kan het snel worden
aangevuld.

HERMITAGE AMSTERDAM EN HORTUS
BOTANICUS DELEN WARMTE-KOUDEBRON
Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus delen sinds
enkele maanden hun warmte- en koudeoverschot, met een
flinke energiebesparing als gevolg. De geaccumuleerde
bronwarmte in de warmte-koudeopslag van de Hermitage
gaat naar de Hortus voor verwarming van de kassen. De
Hortus levert gekoeld water aan de Hermitage voor een
beter museumklimaat. Voor de 425 m lange ondergrondse
waterverbinding tussen beide instellingen moest 26 m
diep onder de Amsterdamse grond worden geboord. Het
traject loopt onder de drukke Weesperstraat én onder de
metrotunnels van de Oostlijn door.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
heeft dit project bij de nieuwe Beleidsnota Duurzaamheid
Rijksmonumenten benoemd tot voorbeeld. Daarnaast kreeg
het project de Duurzaam Erfgoed Prijs 2016 van de provincie
Noord-Holland. Fugro was voor dit project enkele jaren
geleden betrokken bij een WKO-ontwerp en voerde recenter
onder andere deformatiemetingen uit.

Vind al onze technologieën, kennis en werkgebieden op www.fugro.nl
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Fugro Nederland is de komende periode
vertegenwoordigd op de volgende evenementen,
congressen en/of beurzen:

CIVIELE BEDRIJVENDAGEN

IAF MUNSTER

RAILLIVE 2017

11 mei 2017

30 mei en 1 juni 2017

21 en 22 juni 2017

Stevinweg 1, 2628 CN Delft

Münster

Warwickshire, United Kingdom

www.civielebedrijvendagen.nl

www.iaf-messe.com

www.raillive.com
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