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voorwoord

De economische groei in Nederland zit duidelijk in de lift. Maar hoe is dit merkbaar
voor de ingenieursbranche? Om ons heen worden we continu geconfronteerd met
negatief bedrijfsnieuws, waarbij grote kostenbesparingen worden aangekondigd.
De stagnatie van economische groei en zelfs krimp sinds 2008 hebben duidelijk
hun sporen nagelaten. De bouw is fors gekrompen en grote infrastructurele projec
ten zijn met een te hoog risicoprofiel en – naar nu blijkt – te lage prijzen aangeno
men. De aannemers in de infrastructuur moeten zich herpakken, waarbij de capaci
teit moet worden aangepast. Hoe valt dit te rijmen met het goede nieuws dat de
economische groei binnen Europa en Nederland in het bijzonder in de lift zit?
Kijken we naar de life cycle van projecten, dan is de afgelopen jaren het aantal
verkennende studies voor het opstarten van projecten sterk afgenomen. Terrein
metingen waren op één hand te tellen en grondonderzoek was minimaal. Er was
de afgelopen jaren duidelijk behoefte aan asset informatie, wat duidt op het onder
steunen van beheer bij opdrachtgevers. Het werkveld geo-informatie heeft hier de
laatste jaren duidelijk van geprofiteerd.
Echter, ook nu lijkt de life cycle van projecten zijn werk te doen. Bij de toenemende
vraag naar Design & Construct-contracten is voor de aannemerij in de infra
structuur een verschuiving van risico’s zichtbaar. De onzekerheid van de onder
grond wordt onderkend en een toenemende vraag naar specialistische geotech
nische kennis bij grote op stapel staande infrastructurele projecten is merkbaar.
Dit moet uiteindelijk weer leiden tot maatvoeringondersteuning en het in kaart
brengen van de nieuwe situatie.
Wij richten ons in deze nog wat onzekere tijden dan ook op de actuele en groei
ende vraag naar specialistische kennis en ondersteuning van geotechniek, wat
naar verwachting weer een opmaat zal zijn voor een toenemende vraag naar
geo-informatie.
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Een nieuwe sluis voor
Terneuzen en Gent
Het bestaande sluizencomplex bij Terneuzen krijgt
een nieuwe, veel grotere sluis. Rien van Zetten,
lid van het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen
van de Vlaams-Nederlandse Schelde
commissie, vertelt meer over de
voorbereidingen voor dit omvangrijke
waterbouwkundige project.

RAIL-MAP op het juiste spoor
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Fugro past de elders opgedane kennis van mobile
mapping sinds enige tijd ook grootschalig toe op
het spoor, via de systemen
RAIL-MAP en RILA. Juist deze
combinatie leidt snel, veilig en
goedkoop tot zeer betrouwbare
eindresultaten.
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Trillingen door offshore
windturbines
De kosten voor windenergie kunnen omlaag als
de bouwkosten van de windturbines dalen. En
dat kan als er meer bekend
is over het verschijnsel van
demping van de ondergrond.
Fugro neemt deel aan een
praktijkonderzoek naar dit
fenomeen op het IJsselmeer.

12

Slapende schuilkelders
Met behulp van Fugro’s grondradar is in Oosterhout
een tot nu toe onbekende schuilkelder uit de
Tweede Wereldoorlog
gevonden. Volgens kenners
van de militaire geschiedenis
is dat een zeldzaamheid.

14

Aardbevingsbestendig centrum
voor protonentherapie
Op het complex van het Universitair Medisch
Centrum Groningen is de bouw van de eerste
protonenfaciliteit van Nederland in volle gang.
Gezien het risico van aardbevingen in dit gebied
is de interactie tussen grond,
fundering en constructie vooraf
nauwkeurig gemodelleerd.
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Rien van Zetten, projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen.

Een nieuwe sluis voor
Terneuzen en Gent

Grensoverschrijdende samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen
Om het bestaande sluizencomplex bij Terneuzen geschikt te maken voor een vlottere doorgang en het schutten van grotere schepen
wordt een nieuwe sluis gebouwd. Rien van Zetten, lid van het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie, vertelt meer over de voorbereidingen voor dit omvangrijke waterbouwkundige project.
Het sluizencomplex bij Terneuzen is de toegangspoort naar de
havens van Terneuzen en Gent en zorgt voor een scheepvaart
verbinding tussen Nederland, België en Frankrijk.
Juist de internationale setting van deze scheepvaartverbinding
maakt dit tot een bijzonder project, aldus Rien van Zetten, die
vanuit Rijkswaterstaat als manager overbruggingsfase lid is van
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de projectgroep die de bouw van de nieuwe sluis coördineert. ‘De
huidige drie sluizen kunnen de groei van het scheepvaartverkeer
op deze route niet bijbenen. Het gaat daarbij niet alleen om bin
nenvaartschepen, maar ook om grotere zeeschepen. De haven
van Gent wil graag Newpanamax-schepen ontvangen, die door de
vergroting van het Panamakanaal wereldwijd de nieuwe standaard
worden. De nieuwe sluis wordt gebouwd op Nederlandse grond,

maar de baten vallen voor een groot deel in Vlaanderen, wat
ertoe heeft geleid dat de Belgen ook het grootste deel van de
kosten dragen.’

gebied om de sluis te bouwen. In dat kader heeft Fugro ook
verschillende soorten grondonderzoek uitgevoerd.’

De opdrachtgever voor de nieuwe sluis is de Vlaams
Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), een internationaal
samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met alles wat
met de Schelde te maken heeft, zoals verdieping van de
Westerschelde, ontpoldering, waterkwaliteit en de bereikbaar
heid van het achterland. De organisatie kent een stuurgroep
en een projectgroep. In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd
het Vlaamse Departement voor Mobiliteit en Openbare
Werken (MOW), met daarin de afdeling Maritieme Toegang
en het Havenbedrijf Gent, en het Nederlandse ministerie van
Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Zee en Delta, en de
provincie Zeeland. Medewerkers van deze en andere stake
holders nemen ook deel aan de projectgroep.

Om beter inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht
van de bodem op het sluizencomplex heeft Fugro op 75
verschillende locaties boringen en sonderingen uitgevoerd,
en aansluitend laboratoriumonderzoek. Voordat het grond
onderzoek kon beginnen, is gekeken naar de aanwezigheid
van niet-gesprongen explosieven. Het is bekend dat er bij het
sluizencomplex in de oorlog veel is gevochten en dat er muni
tie is gedumpt. Met een radar is de bovenste drie meter grond
onderzocht op de aanwezigheid van metaal. Op een aantal
locaties zijn ook magnetometersonderingen uitgevoerd om
dieper dan 3 meter te zoeken naar niet-gesprongen explosie
ven. Hierbij zijn geen munitieresten gevonden.

Van Zetten: ‘Tot 2015 bevond het project zich in de planfase,
waarin de eerste verkenningen zijn gedaan, zoals een milieu
effectrapportage. Nog vóór de politieke besluitvorming begin
dit jaar rondkwam, zijn wij wel begonnen met de zogeheten
overbruggingsfase. Hierin worden – vooruitlopend op het
besluit tot realisatie – voorbereidingen voor de uitvoering
getroffen, zoals het verwerven van de benodigde gronden,
het verplaatsen van functies en het geschikt maken van het

Fugro heeft boringen en sonderingen uitgevoerd op land en
vanaf een werkschip op het water in de bodem van het kanaal
en van de voorhaven. De bodem rondom het sluizencomplex
is opgebouwd uit verschillende lagen zand, klei en veen.
Vooral op de plekken waar straks de zware sluishoofden met
de sluisdeuren en de bruggen over de sluis komen, moest
extra informatie verzameld worden. Tina Zaal, die samen
met Jörgen de Wolff het projectteam bij Fugro leidde, vertelt

Grondonderzoek

Boomse klei en glauconiet
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daar meer over: ‘De bodemopbouw vertoont hier – zoals op meer
plekken in Zuid-Nederland – lagen Boomse klei en glauconiet-hou
dend zand. Dat is zeer relevant voor de constructie van de sluis,
omdat Boomse klei een zeer stevige en niet-waterdoorlatende
laag vormt, terwijl glauconietzand onder zware druk kan leiden
tot extra zettingen, door de relatief open en zwakke structuur van
het organische glauconiet. Met beide zaken wil je als aannemer
rekening houden bij je ontwerp.’
Van Zetten: ‘Ook de Vlaamse overheid heeft hier bodemonderzoek
uitgevoerd. Dat is een interessant verschil tussen Nederland en
Vlaanderen: het MOW heeft kennis en equipment in huis om zelf
onderzoek uit te voeren en analyses op te stellen. Wetenschappe
lijk biedt ons dat interessante mogelijkheden, omdat we nu goed
kunnen vergelijken of de gebruikte methoden (met iets andere
standaarden) tot dezelfde resultaten leiden.’
‘Het uiteindelijke doel van de onderzoeksfase is uiteraard vooral
om voldoende informatie te verschaffen aan de aannemers, op
grond waarvan zij hun berekeningen voor de aanbesteding kun
nen uitvoeren. We selecteren uit een pre-kwalificatie een groep
van aannemers die we geschikt en in staat achten om een goed
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ontwerp te berekenen en uit te voeren. Vervolgens wordt de
bouw van de sluis als een design&construct-project aanbesteed,
inclusief twee jaar nazorg. Voor het beheer en onderhoud voor de
daaropvolgende 30 jaar heeft de VNSC afspraken gemaakt met
Rijkswaterstaat.’

Bodemkwaliteit en archeologie
Poelsema Veldwerk Bureau heeft in opdracht van Fugro milieuhygiënisch onderzoek vanaf het water uitgevoerd. Voor de nieuwe
sluis moet veel grond worden afgegraven, voor een deel bestaand
uit havenslib. Aan de hand van de onderzoeksresultaten kan
worden bepaald of sanering nodig is en voor welk hergebruik de
vrijkomende grond geschikt is.
Daarnaast wilde de opdrachtgever meer inzicht in hoe het land
schap er vroeger heeft uitgezien. Zaal: ‘Voor dit archeologisch
onderzoek zijn sonische boringen gebruikt; een relatief snelle me
thode waarbij de boorbuis met een hoogfrequente trilling de grond
wordt ingedrukt. Verschillende bodemlagen worden nu nader
onderzocht in een laboratorium. Men verwacht (en hoopt) sporen
van bewoning uit de Steentijd te zullen vinden. Omdat het onder
zoek nog niet is afgerond, weet ik niet of dat het geval is, maar in

ieder geval heeft de ploeg die het onderzoek uitvoerde al een
mooi botje gevonden.’

Natte bouwkuip
Fugro heeft op verschillende plekken bij de bestaande sluizen
en in de omgeving peilbuizen geïnstalleerd om de grond
waterstand te kunnen monitoren. Van Zetten: ‘Door deze
peilbuizen nu te plaatsen, krijgen we inzicht in de nulsituatie,
dus vóór de bouwwerkzaamheden van start gaan. Dat geeft
een referentiepunt voor de bouwfase, zodat we nauwkeuriger
kunnen vaststellen of fluctuaties in de grondwaterstand al
dan niet te maken hebben met bouwactiviteiten.’
‘Dit is vooral van belang voor de oude kern van Terneuzen. Bij
de bouw van de vorige sluizen in de jaren 60 werd een open
bouwkuip gebruikt, waardoor verzakkingen zijn ontstaan door
de grote grondwateronttrekking. De Nieuwe Sluis wordt straks
gebouwd in een natte bouwkuip, waardoor er geen grondwa
ter wordt onttrokken en de kans op verzakkingen zeer klein is.
Maar we zullen de situatie tijdens de bouw natuurlijk scherp
in de gaten houden, zodat er waar nodig kan worden bijge
stuurd.’
Naar verwachting wordt het definitieve contract met de
aannemer eind 2016 getekend. In 2021 moeten de eerste
schepen door de Nieuwe Sluis kunnen varen.

Kanaal en sluizen in cijfers
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is 32 kilo
meter lang. Hiervan ligt 16,6 kilometer op
Nederlands grondgebied, van Sas van Gent tot aan
de Westerschelde bij Terneuzen. Het kanaal is een
hoofdvaarweg voor de scheepvaart en loopt door
drie gemeenten, namelijk Gent en Zelzate in België
en de Nederlandse gemeente Terneuzen.
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is momenteel
13,5 meter diep en toegankelijk voor schepen tot
92.000 DWT met een maximumlengte van 265
meter, een breedte van 37 meter en een diepgang
van 12,5 meter. De Nieuwe Sluis bij Terneuzen zal
straks geschikt zijn voor grote zeeschepen van
maximaal 366 meter lang, 49 meter breed en
15 meter diep.
In 2013 voeren in totaal 65.000 schepen door het
sluizencomplex in Terneuzen, waarvan 53.500
binnenvaartschepen, 2.350 recreatievaartuigen en
9.150 zeeschepen.
Naar verwachting passeren er in 2040 ruim
96.000 schepen.

Meer informatie over het project Nieuwe Sluis
Terneuzen: www.nieuwesluisterneuzen.eu.
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Opinie

Hans Timmers, NWEA.

‘Windenergie is
hobbyfase voorbij’

De grote energietransitie zet de wereld op z’n kop
De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) behartigt de belangen van windenergie in de meest brede zin van het woord. Ook
wil NWEA de positieve betrokkenheid van het publiek bij windenergie vergroten en de export van Nederlandse kennis op dit gebied
stimuleren. Voorzitter Hans Timmers ziet grote kansen voor het bedrijfsleven.
In de NWEA werken organisaties en bedrijven samen, die actief zijn
op het gebied van windenergie op land en op de Noordzee: van par
ticuliere windturbine-eigenaar tot energiebedrijf, van adviesbureau
tot projectontwikkelaar, en van onderhoudsbedrijf tot windturbine
fabrikant. De NWEA wil overheid en bedrijfsleven in Nederland
bewegen méér werk te maken van windenergie. Dat is hard nodig,
aldus NWEA-voorzitter Hans Timmers, want ons land bungelt
onderaan allerlei internationale lijstjes op het gebied van duurzame
energie. ‘En dat terwijl wij hier één van de meest duurzame energie
bronnen, windenergie, ruimschoots tot onze beschikking hebben.’
Op weg naar een volledig duurzame, CO2 -vrije energievoorzie
ning in 2050 hebben 40 partijen eind 2013 het Energieakkoord
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gesloten, dat naast wind overigens ook aandacht heeft voor
andere duurzame energiebronnen, zoals zon, getijden en aard
warmte. Timmers: ‘Om de overeengekomen doelen op het gebied
van windenergie te halen, moet er op land de komende jaren
6.000 MW aan opgesteld vermogen worden gerealiseerd, en
3.500 MW op zee. Offshore staat er nu pas 1.000 MW, dus dat
moet zo’n drieënhalf keer zoveel worden.’

Duurzaam en strategisch
‘Behalve klimaat speelt ook de nationale afhankelijkheid van
buitenlandse olie- en gasproducenten een steeds grotere rol bij de
transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Duur
zame energievoorziening is echt geen ‘linkse hobby’ meer, het

gaat om een strategisch nationaal belang. Toch gaan we de
eerste doelstellingen niet halen, zoals onlangs nog bleek uit
de Nationale Energieverkenning door het Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN). We zitten nu rond de 5,8%, terwijl
dat over vijf jaar 14% moet zijn en in 2050 100%. Wij denken
dat je dat niet gaat redden zonder grootschalige investeringen
in windenergie. Ons land is daar zeer geschikt voor, met name
in de kustprovincies, op de Noordzee en op het IJsselmeer. Ge
lukkig zitten er nu wel veel projecten in de pijplijn, maar zo’n
traject duurt – met de nodige bestuurlijke en planologische
hobbels – een jaar of vijf. De vergunningverlening verloopt via
de provincies en de gemeenten en dat kan veel tijd kosten. Bij
de grotere projecten kan de minister van Economische Zaken
ingrijpen via de rijkscoördinatieregeling als het hem te lang
duurt, maar bij de kleinere projecten niet.’

Wat moet er gebeuren om de doelen van het Energieakkoord
te halen?
Timmers: ‘Met respect voor de investeringen in fossiele
brandstofwinning: de energietransitie moet en kan een stuk
sneller! Er is echt leiderschap nodig, zowel vanuit de politiek
als vanuit het bedrijfsleven. Het Energieakkoord moet onver
kort worden uitgevoerd. Er is nog een heel traject te gaan, en
het houdt ook niet op in 2050: de energievoorziening gaat
wereldwijd op z’n kop. Nederland zal zijn zaakjes echt voor
elkaar moeten hebben om niet aan het kortste eind te gaan
trekken.’

Energiecoöperaties
Een interessante ontwikkeling volgens Timmers is momen
teel dat groepen burgers zich massaal verenigen in energie
coöperaties en samen turbines adopteren. ‘Mensen willen
investeren in windenergie: behalve hun eigen stroom levert
dit hen ook geld op. Er zijn landelijk al verschillende van deze
collectieven, variërend van 10 tot 2.000 leden. Energieopwek
king, met name van elektriciteit, is vooral lokale business:
zodra je dat over grotere afstanden gaat vervoeren, krijg je
flinke stroomverliezen. Windmolens zullen dus altijd in de
buurt van de bewoonde wereld moeten staan. Dat is ook iets
waar we met z’n allen nog een beetje aan moeten wennen:
als we op grote schaal elektriciteit willen blijven gebruiken,
horen daar turbines bij. Grote windparken zullen in Nederland
meer offshore worden gerealiseerd, kleinere parken meer
op land. En dat betekent dat je altijd te maken hebt met de
belangen van anderen.’

tegen windparken te verminderen, hebben we dan ook een
gedragscode opgesteld. Ook eist de markt steeds vaker
certificering. Dit denken vanuit mvo biedt enorme kansen aan
bedrijven die daarop willen inspelen. Dertig jaar geleden kon
je gewoon ergens een paal neerzetten, maar die tijd is echt
voorbij. Dat betekent niet alleen contact zoeken met omwo
nenden en hen betrekken bij een project, maar ook moni
toring van zaken zoals trillingen en geluid, zowel tijdens de
bouw van een turbine als daarna, in de gebruiksfase.’

Wind op dijk
‘Naast wind op zee (offshore) en wind op land (onshore) is
‘wind op dijk’ een veelbelovend thema: op dijken waait het
vaak hard en de bouw en het onderhoud van turbines zijn
goedkoper dan op zee. Het vergt wel een integrale blik op het
fenomeen ‘waterkering’ van dijkbeheerders en belangheb
benden. Het perspectief moet kantelen: een dijk zorgt niet
alleen voor veiligheid, maar kan dus ook energie produceren,
bijvoorbeeld door windturbines of een getijdencentrale. Mis
schien worden dijken wel sterker door ze te integreren met de
fundamenten van een rij windturbines: wij pleiten in dit kader
voor meer onderzoek en een open blik. Het zou prachtig zijn
als we onze oude vertrouwde Afsluitdijk als showcase zouden
kunnen inzetten. Dat levert ook mogelijkheden op voor
adviesbureaus zoals Fugro en aannemers die dijken bouwen;
niet alleen in Nederland, maar vooral ook daarbuiten. Want
ons land staat in de wereld nog altijd bekend om zijn dijken
en windmolens. Volgens mij is het tijd voor een update van
dat beeld: Nederland als ontwikkelaar van veilige en slimme
dijken die energie opwekken!’

Hij vervolgt: ‘Wij willen als branche maatschappelijk verant
woord en volledig transparant opereren. Om de weerstand
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RILA en RAIL-MAP-systeem. De scanlijnen van het RILA-systeem zijn zichtbaar op de spoorstaven.

RAIL-MAP op het juiste spoor
Rijdend spoorstaven scannen: veiliger, sneller, goedkoper

Fugro past de elders opgedane kennis van mobile mapping sinds enige tijd ook grootschalig toe op het spoor, via de systemen RAIL-MAP
en RILA. Juist deze combinatie leidt op een snelle én veilige manier tot zeer betrouwbare eindresultaten.
Het RAIL-MAP-systeem scant een spoortracé al rijdend in. Het
resultaat is een homogene puntenwolk, waaruit alle objecten
op en naast het spoor zichtbaar en dus digitaliseerbaar zijn; de
spoorcorridor wordt 3D in kaart gebracht. Daarnaast worden de
spoorstaven zeer nauwkeurig gemeten met het RILA-systeem.
Hiermee kan de absolute ligging van het spoor worden bepaald,
waaruit het spooralignement kan worden vervaardigd.
RAIL-MAP wordt voor het eerst grootschalig toegepast in een
project dat Fugro, samen met RailData (inmiddels onderdeel
van Fugro Geospatial), uitvoert voor ProRail: het inmeten van ca.
2.000 km spoor in Nederland. Ook is Fugro op dit gebied actief
in Groot-Brittannië, waar op verschillende plaatsen in Engeland
en Schotland grotere en kleinere projecten worden uitgevoerd.
Naar verwachting komen in 2016 diverse aanbestedingen op de
markt.
Door de groeiende inzet van het RAIL-MAP-systeem in binnen- en
buitenland zijn traditionele metingen aan het spoor niet meer
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nodig. RAIL-MAP is veiliger, sneller en goedkoper. Maar de snelle
inwinning van kilometers spoor in enkele uren genereert ook een
gigantische hoeveelheid data. Snelle verwerking hiervan – met
name het verkrijgen van nauwkeurige laserdata – is daarom
een must.

Ground truth
Om de RAIL-MAP-laserdata goed te kunnen positioneren, is ‘ground
truth’ nodig; een object of element met een bekende locatie,
waarop de data kan worden ingepast. En dat is precies de kracht
van de combinatie met RILA. Dit systeem levert exact wat RAILMAP nodig heeft: ground truth in de vorm van een kilometerslang
nauwkeurig vastgelegd as-spoor. Om te kunnen aansluiten op dit
gedigitaliseerde spoor van RILA, moet uit de RAIL-MAP-puntenwolk
dan ook eerst wel het spoor bepaald worden.

Automatische spoordetectie
Een eerste stap is het zoeken naar de juiste laserpunten in de
data, want welk punt behoort tot het spoor en welk punt niet?

Om de laserdata goed
te kunnen positioneren,
is ‘ground truth’ nodig
Hierbij wordt gebruikgemaakt van het theoretische spoor
staafprofiel. In dwarsdoorsnedes wordt de laserdata ‘bekeken’
en worden de spoorpunten geclassificeerd. Niet alleen wordt
zo het bereden spoor gevonden, maar ook het niet bereden
nevenspoor is detecteerbaar. Het resultaat is een as-spoor-lijn,
inclusief de verkanting, ofwel: het hoogteverschil tussen beide
spoorstaven.

Datamatching
Een tweede stap is het daadwerkelijk ‘matchen’ van de
laserdata: het inpassen op de ground truth. De as-spoor-lijn
uit RAIL-MAP (‘slave’) wordt vergeleken met het as-spoor uit
RILA (‘master’). Op een vast interval worden de 3D-verschillen
en hoekdraaiingen van de slave ten opzichte van de master
bepaald. Deze verschillen worden vervolgens vertaald naar
een correctiegrid, waar per cel de toe te passen correctie
bekend is.
Als laatste wordt de laserdata gecorrigeerd aan de hand van
het correctiegrid. De eerste en tweede stap worden nogmaals
doorlopen om het resultaat te controleren. De nu gevonden
verschillen moeten zeer klein zijn en geven een statistische
onderbouwing van het eindresultaat: vele megabytes aan
goed gepositioneerde RAIL-MAP-data.

Meer informatie:
Rikkert Wienia, 070 31 70758, r.wienia@fugro.com

Uit de RAIL-MAP-laserdata kunnen dimensies bepaald worden en
objecten worden gedigitaliseerd en vastgelegd. In dit voorbeeld een
bovenleidingmast.
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Gevolgen van trillingen door
offshore windturbines

Westermeerwind: grootschalig experiment rondom demping van de ondergrond
Tijdens de bouw van een windmolenpark op het IJsselmeer doet een consortium, waar ook Fugro deel van uitmaakt, onderzoek naar
de demping van de ondergrond. Dat is nodig, omdat er vrij weinig bekend is over dit fenomeen en over de effecten ervan voor de
windturbines. Nu de komende jaren steeds meer en grotere windmolenparken zullen worden gerealiseerd, is het belangrijk een beter
beeld te hebben van dit mechanisme.
De indruk bestaat dat monopiles momenteel overgedimensio
neerd worden, waardoor de kosten voor windenergie onnodig hoog
zijn. Het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKIWoZ) streeft naar een kostenreductie van 25% en heeft met het
oog hierop al verschillende projecten ontwikkeld. Omdat wind op
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zee ook in andere landen een hot item is, bestaat er internationaal
veel belangstelling voor deze onderzoeken.
Zo heeft een speciaal consortium, bestaande uit Siemens, TU
Delft, Fugro GeoServices, BMO Offshore en DNV GL onlangs bij een

turbinelocatie een grootschalig experiment uitgevoerd om
meer inzicht te krijgen in het mechanisme van demping van
de ondergrond. Het doel hiervan was het vinden van het opti
male type grondonderzoek om de dynamische eigenschappen
te bepalen, en het uitvoeren van metingen om de ontwerp
methoden te verifiëren.
De onderzoekslocatie bevindt zich ‘off shore’, in het IJssel
meer, voor de kust van de Noordoostpolder, waar 48 turbines
voor het windmolenpark Westermeerwind worden gebouwd.

Sensortechniek
Fugro is in 2012 op de testlocatie begonnen met grondonder
zoek, in de vorm van boringen en (seismische) sonderingen.
Daarna zijn in het voorjaar van 2015 aanvullend grondonder
zoek en MASW1-metingen uitgevoerd. Ook zijn rondom een
monopile op verschillende diepten en afstanden sensoren
geïnstalleerd om de versnellingen en mogelijk verschil in
waterspanning in de grond te kunnen meten. Het ging daarbij
om hellingmeters, verplaatsingsopnemers en waterspan
ningsmeters.
Het onderzoek is in 2015 uitgebreid met CPT2 - en HPT3 -CPTsonderingen met mini-pompproeven. Het doel hiervan was

om de effecten van de installatie te bekijken en de doorla
tendheid van de verschillende zandpakketten beter te kunnen
inschatten.

Trilblok in plaats van turbine
Bij de MASW-survey is een trillingsbron gebruikt om golven te
creëren in de grond, die werden gemeten met geophones en
hydrophones: microfoons die op de bodem in het water waren
aangebracht. Er is gekozen om beide methoden te gebruiken,
om zodoende onderzoek te kunnen doen naar alle wavemodes. Deze manier van onderzoeken is zeer geschikt om bij
windturbines te gebruiken, omdat de dynamische aspecten
direct gemeten worden.

Shake it!
Na het aanbrengen van de sensoren is een horizontaal tril
blok, dat speciaal was ontworpen voor dit project, op de mo
nopile gezet om de bewegingen van de toekomstige turbine
te simuleren. De onderzoeksgegevens die vóór en tijdens dit
‘shaker experiment’ zijn opgenomen, worden nu geanalyseerd.
Daarnaast zal in 2016 nog hoogfrequent worden gemeten om
de effecten op de ondergrond van een windturbine in bedrijf
nader in kaart te brengen en te vergelijken met de situatie
zonder turbine.

Meer informatie:
1 MASW = Multi-channel Analysis of Surface Waves
2 CPT = Cone Penetration Test
3 HPT = Hydraulic Profiling Tool, een methode om de geohydrologische
eigenschappen van de bodem real-time in kaart te brengen.

Reinier van der Weij, 070 31 15349,
r.vanderweij@fugro.com
Berry Schoenmaker, 070 31 11182,
b.schoenmaker@fugro.com

FUGRO INFO nr 3 december 2015 13

Grondradar ontrafelt mysterie
uit Tweede Wereldoorlog
Slapende schuilkelders

In de tuin van de pastorie achter de Sint Antoniuskerk in Oosterhout is achter een bekende schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog een
tweede, tot nu toe onbekende kelder gevonden. Volgens kenners van militaire geschiedenis is dat een zeldzaamheid. De ondergrondse
constructie kwam aan het licht door een scan met Fugro’s grondradar.
Oosterhout, 1939: pastoor Van Loon van de Antoniusparochie
ziet de ontwikkelingen op het wereldtoneel met lede ogen aan en
besluit in actie te komen. Hij vraagt de lokale aannemer Struyk
een professionele ondergrondse schuilkelder van gewapend beton
te bouwen onder het terrein waar, naast zijn pastorie, ook een
parochiehuis staat.
Zo’n 75 jaar later, in 2014, zijn er bouwplannen op deze locatie.
Volgens de lokale heemkundekring, De Heerlijkheid Oosterhout,
zijn er in Nederland eigenlijk alleen voorbeelden van schuilkelders
uit de Koude Oorlog, en niet uit de Tweede Wereldoorlog. Om dit
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bijzondere bouwwerk te bewaren voor het nageslacht streeft de
kring naar een monumentale status voor de kelder.

Twee kelders?
Om meer over de schuilkelder te weten te komen, dook de huidige
bewoner van de pastorie, Paul van Acker, in de kerkarchieven. Dat
leverde een paar interessante feiten op. Van Acker: ‘De pastoor
was een slimme man. Om te voorkomen dat de Duitsers via de
gemeentelijke archieven achter het bestaan van de schuilkelder
zouden komen, hield hij alles zo veel mogelijk stil. Zo zorgde hij er
voor dat op de aanvraag van de bouwvergunning geen herkenbare

specificaties waren opgenomen, alleen de omschrijving ‘Ge
wapend betonnen ondergrondse berging’. Verder heb ik niets
kunnen vinden, ook niet bij de aannemer. Wel kwam ik een
taxatierapport uit 1969 tegen, toen het parochiehuis door de
kerk aan de gemeente werd verkocht. Daarin werd gesproken
van twee schuilkelders op het achterterrein. Dat was nieuw,
want tot nu toe was maar één schuilkelder bekend.’

Bijzonder 3D-model
‘Via de ingang kom je met een betonnen trap in een voor
portaal van 4,5 x 1,2 m, met een stalen deur naar de
eigenlijke leefruimte van 4 x 5 m. In de achterwand van die
ruimte is wel een stalen deurtje zichtbaar; een soort ont
snappingsluik, waarvan niet bekend was waar het naartoe
leidde. We zochten dus iemand die ‘in de grond zou kun
nen kijken’. Via een bevriend bouwbedrijf zijn we bij Fugro
terechtgekomen. Daar vonden ze dit zo’n apart verhaal dat
ze bereid waren om de ondergrond met een grondradar in
kaart te brengen. Dat leverde – naast een volledig rapport –
een mooi 3D-model op waarmee ik mijn verhaal richting de
gemeente kon ondersteunen.’

Het pdf-model van de kelders.

plaat van dit deel ingestort en was de hele bak gevuld met
wit zand. Waarschijnlijk is dit gebeurd bij de bouw van een
jeugdhonk op deze plek, in de jaren 70. Van Acker vermoedt
dat vanuit dit tweede deel van de schuilkelder nog een ont
snappingstunnel loopt naar de kelder van het parochiehuis.
Samen met de heemkundekring wil hij de kelder behouden en
openstellen voor het publiek. ‘Ik zou die tweede ruimte willen
uitgraven en voorzien van een glazen dak, zodat schoolkin
deren en andere geïnteresseerden hier kunnen zien hoe zo’n
schuilkelder er in het echt uitziet.’

Meer informatie:
Vsevolod Kovalenko, 070 32 77091, v.kovalenko@fugro.com

Fugro beschikt over een techniek waarbij een model van het
gescande object kan worden omgezet in een pdf van enkele
MB’s. Deze pdf kan eenvoudig worden toegevoegd aan rap
portages of Powerpoint-presentaties, met behoud van alle
bewerkingstools van een compleet model: roteren, draaien,
pannen, zoomen, meten, verschillende delen van het model
bekijken, topografie, extra belichting aan- en uitschakelen en
ga zo maar door. Dit biedt dus interessante mogelijkheden in
digitale documenten en media.

Ingestort
De radarbeelden lieten inderdaad een tweede kelder zien,
in het verlengde van de eerste ruimte. Alleen was de boven

De ingang in de tuin van de pastorie.
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Aardbevingsbestendig
protonentherapiecentrum voor UMCG
NPR 9998:2015 in de praktijk
Op het complex van het Universitair Medisch Centrum Groningen is de bouw van de eerste protonenfaciliteit van Nederland in volle gang.
Gezien het risico van aardbevingen in dit gebied wordt de fundering bijzonder zwaar uitgevoerd. De interactie tussen grond, fundering en
constructie is daarom in samenwerking met de constructeur nauwkeurig gemodelleerd.
Het Proton Therapy Center Groningen zal binnen twee jaar
kankerpatiënten zodanig kunnen behandelen, dat bij bestraling
het gezonde weefsel niet of nauwelijks wordt aangetast. Het
protonentherapiecentrum maakt deel uit van het UMC Groningen
Cancer Center dat oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare
behandelingen biedt, zowel aan kinderen als aan volwassenen.
Om deze therapie veilig te kunnen uitvoeren, is een enorm en
massief behandelgebouw noodzakelijk, met vloeren, wanden en
daken van 2 tot 4 m dik. Tegen dit behandelgebouw komt ook een
kliniek, in een tweelaags gebouw met een normale structuur.

rekening moet worden gehouden, 0,24 g. Inclusief een importance
factor van 1,7 levert dit een totale versnelling op van 0,408 g,
ofwel 4 m/s2. Het gebouw zelf is erg sterk en stijf, en kan deze
seismische belasting vrij eenvoudig weerstaan. Alle aandacht in
de ontwerpfase ging dan ook naar de fundering. Om een realisti
sche en betaalbare oplossing te bedenken, was méér nodig dan
een eenvoudige analyse. Samen met ABT|Wassenaar heeft Fugro
daarom uitgebreid onderzocht welke fundering geschikt zou zijn
voor deze nieuwbouw.

Flinke g-krachten op de fundering

Allereerst zijn sonderingen en boringen uitgevoerd om de bodem
opbouw te bepalen. Die bestaat hier uit een bovenlaag van circa
5 m slappe klei, met daaronder matig vast zand, lokaal doorsne

Op basis van de februari-versie van de norm NPR 9998:2015
bedraagt de versnelling, waarmee op de plaats van de nieuwbouw
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Grondonderzoek

‘Fundering moet ruim 0,4 g kunnen weerstaan’

den door kleilagen. Met behulp van seismische sonderingen
zijn voor het ontwerp benodigde grondparameters bepaald,
zoals de schuifgolfsnelheid.

Kinematisch effect
Vervolgens is nader ingezoomd op de grondversnelling, die
de NPR voorschrijft. Deze is gegeven aan maaiveld, maar voor
een juiste benadering moet ook de invloed van de ondergrond
en de fundering in de berekening worden verdisconteerd. De
ondergrond en de constructie kunnen, afhankelijk van de
frequentie van de trilling, de versnellingen zowel dempen
als versterken. In dit geval is sprake van een zeer massief
gebouw met een grote traagheid. De grond beweegt door de
aardbevingen enkele centimeters heen en weer, terwijl het
gebouw de bewegingen van de grond niet meteen volgt. Dit
leidt tot grote krachten in de palen, met name bij de aanslui
ting met de constructie. Ook kunnen momenten in de paal
ontstaan door een verschil in stijfheid tussen grond en paal;
het kinematisch effect. Fugro heeft dit effect onderzocht
door dynamische berekeningen uit te voeren met een Eindige
Elementen Methode.

Grondverweking
Naast deze grote momenten in de palen bleek een ander
probleem te kunnen optreden als gevolg van de aardbevings
versnellingen: verweking van de ondergrond. Losgepakte
zandlagen kunnen min of meer drijfzand worden, waardoor de
sterkte – en daarmee de steun en draagkracht van de palen –
sterk afneemt.

Tubex-groutinjectiepalen
Standaard-funderingsoplossingen zoals geheide palen waren
ongewenst vanwege de locatie. Bovendien zijn de meeste
paaltypen te kwetsbaar, te slap of te dik. De oplossing werd
gevonden in de toepassing van Tubex-groutinjectiepalen met
een diameter van 508 mm en wanddikte van 12,5 mm, met
een paalpuntniveau van 27,5 m onder NAP. Deze palen heb
ben de juiste eigenschappen en kunnen bovendien door vaste
lagen worden aangebracht. Dit bijzondere gebouw en zijn
fundering zijn hiermee goed bestand tegen een aardbeving.

Momenten in de paal t.g.v. het kinematisch effect.

Meer informatie:
Onno Dijkstra, 050 57 51496, o.dijkstra@fugro.com

FUGRO INFO nr 3 december 2015 17

Full-scale infiltratieproef
op de Ommelanderzeedijk
Kunstmatig bewezen sterkteproef

In het kader van het project LiveDijk XL is afgelopen voorjaar een full-scale infiltratieproef uitgevoerd op de Ommelanderzeedijk in
Groningen. De opdrachtgevers, Stichting FloodControl IJkdijk en waterschap Noorderzijlvest, willen hierdoor meer kennis vergaren over
hóé water een dijk binnendringt. Fugro begeleidde de monitoring.
Waterschap Noorderzijlvest heeft tijdens de derde toetsingsronde
(in 2010) 12 kilometer van de Ommelanderzeedijk afgekeurd, op
de criteria ‘macrostabiliteit’ en ‘bekleding’. De problematiek van
de Ommelanderzeedijk wordt, zoals bij veel van onze zeedijken,
gekenmerkt door onzekerheid over de grondwaterstand in het
zandlichaam van de dijk. De Ommelanderzeedijk heeft als ken
merk dat de oorspronkelijke zeedijk van klei aan de zeezijde nog
deel is van de waterkering.
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Efficiënter dimensioneren
Loco-dijkgraaf Eisse Luitjens van Noorderzijlvest geeft aan waarom
zijn waterschap meer inzicht wil krijgen over het optreden van de
faalmechanismen onder bepaalde omstandigheden: ‘Ten eerste
willen wij gewoon weten hoe onze dijken zich gedragen onder
bepaalde omstandigheden, en wanneer wij maatregelen moeten
nemen, zoals het versterken van bepaalde dijkvakken. En daar
naast; als we moeten investeren in verbetering, willen we dat
zo efficiënt mogelijk doen. We werken immers met geld van de
belastingbetaler. Meer kennis leidt dan tot een optimaler ontwerp.

Als we onderbouwd kunnen berekenen dat de dijk een halve
meter minder hoog kan, scheelt dat over 22 kilometer een
enorme hoeveelheid geld.’

LiveDijk XL
Met behulp van een sensor-monitoringssysteem worden al
sinds 2012 in de dijk real-time verschillende zaken geme
ten, als onderdeel van het omvangrijke project LiveDijk XL
Noorderzijlvest. Het gaat daarbij om waterspanningsmeters
en peilbuizen voor de waterspanningen, neerslagmeters voor
de hoeveelheid neerslag, debietmeters die de (met het DMC)
uit de dijk gepompte hoeveelheid water meten, en thermische
camera’s die de aanwezigheid van kwelplekken bij het binnen
talud in de gaten houden.
Het monitoringssysteem is bedoeld om aanvullende informa
tie over het gedrag van de dijk te krijgen, onder reguliere én
extreme omstandigheden. Daarnaast zal het systeem worden
benut om de dijkvakken ná eventuele verbeterwerken in de
gaten te kunnen houden. Natuurlijk wordt het systeem ook
ingezet voor het bewaken van de veiligheid van de afgekeurde
dijken, tot deze zijn verbeterd.

Hoe dringt water de dijk binnen?
Eerdere LiveDijk XL-sensormetingen hebben uitgewezen dat
de grondwaterstand in de dijk – ook tijdens zware stormcon
dities, zoals de Sinterklaasstorm 2013 – nauwelijks reageert
op veranderingen in de buitenwaterstand. De oude kleidijk
fungeert als een soort drempel en houdt het water buiten.
Maar hoe zit dat tijdens omstandigheden waarbij het water
tot 1,5 m hoger bóven de oude kleidijk tegen de dijk kan
komen te staan?
Jan-Willem Nieuwenhuis is als beleidsadviseur waterveilig
heid namens Noorderzijlvest betrokken bij het project: ‘Voor
het beoordelen van de dijkveiligheid is het niet alleen be
langrijk te weten hoe hóóg het water tegen de dijk kan staan,
maar ook hóé het water de Ommelanderzeedijk binnendringt
en hoe die daarop reageert. Om inzicht in dit proces te krijgen
heeft Fugro in 2014 daarom een eerste infiltratieproef uitge
voerd op de bekleding aan de buitenkant van de dijk. In april
van dit jaar is deze aangevuld met een tweede proef aan de
binnenzijde van de dijk. Doel van deze infiltratieproef is om de
effecten van infiltratie tijdens extreem hoge waterstanden op

de stabiliteit van het binnentalud te simuleren, door water in
het dijklichaam te infiltreren.

Stabiliteit van het binnentalud
Op een deeltraject van de Ommelanderzeedijk is in een eerde
re fase het Dijk Monitoring- en Conditioneringssysteem (DMC)
aangelegd: een actief drainagesysteem voorzien van diverse
sensoren en pompen. Het DMC kan ‘omgekeerd’ worden
gebruikt, door water de dijk ín te pompen, in plaats van eruit.
Fugro heeft deze proef zodanig ontworpen en voorbereid dat
de juiste informatie wordt verzameld, terwijl de veiligheid van
de dijk tijdens de proef op elk moment gegarandeerd blijft.
Nieuwenhuis: ‘Ten behoeve van de infiltratieproef was op
enige afstand van de dijk een grondwateronttrekkingsput
aangelegd en in verbinding gebracht met de filterbuis van het
DMC. Sensoren in de dijk, zoals waterpeilmeters en water
spanningssensoren maten continu wat er in de dijk gebeurde.
Er zijn ook infraroodmetingen uitgevoerd, om warmtever
schillen ten gevolge van vernatting of uittredend water te
registreren. Op basis hiervan konden we bijvoorbeeld afleiden
of er water van binnenuit de dijk naar buiten stroomt, of dat
dit regenwater van buitenaf was. Ook de sensor ‘mens’ was
dagelijks actief in het veld om de gevolgen van de infiltratie in
de gaten te houden.’

Doorgestoken grasblaar
Luitjens: ‘Voor deze proef is in april dit jaar twee weken lang
het waterniveau in de Ommelanderzeedijk in stapjes opge
voerd tot ruim 2 m boven maaiveld achter de dijk. Deze situ
atie kan zich eventueel voordoen bij een extreem hoogwater
dat nóg hoger is dan bij de Sinterklaasstorm 2013, toen de
waterstand aan zeezijde al kwam tot 4,80 m boven NAP.
De gevolgen van de proef konden we duidelijk waarnemen,

Eisse Luitjens, Noorderzijlvest.
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niet alleen met de vele sensoren, maar ook met het blote oog.
Zo ontstonden er natte plekken en op één plek een soort grote
‘grasblaar’ door het opbollen van de toplaag in de binnenberm.
Het doorsteken van de deklaag leidde tot een flinke uitstroming
van water en zand. Ook waren zandmeevoerende wellen zichtbaar
bij de achterliggende dijksloot. Dit is een situatie die je bij een echt
hoogwater absoluut wilt voorkomen.’
De meetgegevens van de proef werden verzameld in het lande
lijke Dijk Data Service Centrum (DDSC). Van daaruit konden de
metingen live worden gevolgd door de leden van het projectteam.
Op basis hiervan werd telkens besloten met welk debiet het DMC
zou worden ingezet voor de volgende stap. Naast het DDSC werd
ook actief gecommuniceerd via een speciaal voor deze proef inge
stelde WhatsApp-groep.

Ontspannen kost tijd
Na het partieel falen van de deklaag is de proef in stapjes weer
afgebouwd. Als eerste is de infiltratie gestopt en werd het geïnfil
treerde water via het DMC weer uit de dijk gepompt. Vervolgens
is de bekleding hersteld en is de dijk met het DMC weer terug
gebracht naar de normale situatie. Dat het ‘ontspannen’ van een
dijk enige tijd duurt, bleek wel uit de nieuwe zandmeevoerende
wel, die nog ontstond enkele dagen nádat begonnen was met het
uitpompen van het water.
In juni is de eerder gedane proef aan de buitenzijde van de dijk nog
een keer uitgevoerd. Deze keer werd de bak van waaruit water de
dijk in wordt gebracht een stuk dieper ingegraven, in de kleilaag
die dient als afdeklaag. Hiermee konden de eerder in het najaar
van 2014 gevonden waarden nog worden aangescherpt.

daarom meerwaarde bij vraagstukken waarbij infiltratie van water
en de voeding van grondwater van belang zijn. Nieuwenhuis: ‘In
andere delen van Nederland, met name in Zeeland, vertonen veel
waterkeringen een soortgelijke opbouw als de Ommelanderzee
dijk. Daar kan deze kennis dus helpen, mits er daarnaast voldoen
de specifiek lokale geotechnische gegevens beschikbaar zijn.’
Door moderne sensortechnologie en informatiesystemen kunnen
innovatieve drainagesystemen zoals het DMC ook ‘omgekeerd’
worden gebruikt om het werkelijke gedrag van een dijk in ex
treme omstandigheden te simuleren. Dezelfde systemen zijn ook
geschikt om de veiligheid van de dijk tijdens uitvoering van deze
sterkteproef te waarborgen.
Behalve Fugro werkten Alert Solutions, InTech, VolkerWessels Te
lecom en Landustrie en Deltares mee aan deze proef, in opdracht
van en in nauwe samenwerking met waterschap Noorderzijlvest
en Stichting FloodControl IJkdijk.

LiveDijk XL
De Ommelanderzeedijk en de Lauwersmeerdijk worden sinds
2012 over een lengte van 14 km real-time gemeten met een
sensor-monitoringssysteem. Deze zogeheten ‘LiveDijk’ is nu
de grootste zeedijk van Nederland met sensoren, vandaar de
naam LiveDijk XL. De eerste fase van dit project heeft, dankzij
de meetsystemen en het Dijk Monitoring- en Conditionerings
systeem (DMC), al veel nieuwe inzichten opgeleverd. Het DMCsysteem is een slim drainagesysteem, dat door het aanzetten
van pompen de waterstand in de dijk kan reguleren.

Toepassingsmogelijkheden

Meer informatie:

Een geohydrologische schematisatie van het systeem is één van
de hoofdpunten binnen de veiligheidsbeoordeling van grond
lichamen zoals dijken. Toepassing van deze infiltratieproeven biedt

Martin van der Meer, 030 60 28190, m.vandermeer@fugro.com
Jan-Willem Nieuwenhuis, 06 520 51184,
j.w.nieuwenhuis@noorderzijlvest.nl

20 FUGRO INFO nr 3 december 2015

kort nieuws

Fugro lid van Deltalinqs
Per 1 oktober 2015 is Fugro GeoServices aangesloten als lid
van Deltalinqs. Deze belangenorganisatie vertegenwoordigt
700 bedrijven uit veertien verschillende sectoren. Deltalinqs
behartigt daarmee de gezamenlijke belangen van meer dan
95% van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in
de mainport Rotterdam. Samen dragen zij € 21
miljard, ofwel 3,5% bij aan het Bruto Nationaal
Product van Nederland en bieden zij direct en
indirect werk aan ruim 180.000 mensen.
Meer info op www.deltalinqs.nl.

Fugro right on track
Deze zomer heeft Fugro in opdracht van Carillion Powerlines
het eerste deel van het spoortracé van de Midland Mainline
van Londen naar Sheffield in kaart gebracht, in het kader van
een elektrificatieprogramma.

SITE-SPOT in de praktijk
Op 1 oktober organiseerde Fugro een informatiebijeenkomst
over de vele mogelijkheden van SITE-SPOT, de web-based
service om laserscandata en geo-informatie van industriële
sites beter te benutten. Door het gebruik van één geodatabank kunnen verschillende gebruikers sneller, veiliger en
efficiënter werken met een eindproduct van hogere kwaliteit.
Daarnaast verbetert de productie door kortere shut-downtijden. Tijdens de bijeenkomst vertelde Jos de Winter van
Shell welke meerwaarde dit systeem in de praktijk heeft
voor zijn bedrijf. Timo Hartmann (Universiteit Twente) gaf de
presentatie ‘Van 3D point cloud naar BIM’.

Het doel van dit project is om de positie van het spoor
met zeer hoge nauwkeurigheid vast te leggen voor
het tracéontwerp, en om de locatie van objecten in de
spoorcorridor te bepalen voor het plannen en ontwerpen van
de bovenleiding. Dit is het eerste buitenlandse project waarbij
de systemen RILA en RAIL-MAP gecombineerd zijn toegepast:
in Nederland gebeurt dit al langer.
Het RILA-systeem bepaalt de absolute ligging van het spoor
met extreem hoge nauwkeurigheid. RAIL-MAP brengt de
spoorcorridor driedimensionaal in kaart. Door de combinatie
van deze twee datasets met verschillende eigenschappen
wordt de totale dataset nog nauwkeuriger en vollediger,
zodat de opdrachtgever beschikt over de best mogelijke
uitgangssituatie voor zijn project.

Een film over het concept van SITE-SPOT is te
vinden op http://fugrositespot.com.

Heritage Risk Assessments
Sinds 2012 werken Fugro GeoServices en EARTH Integrated
Archaeology samen aan Heritage Risk Assessments. Er worden
nieuwe, vooral geofysische en geotechnische methoden en
technieken ontwikkeld om bij planontwikkeling vroegtijdig de
archeologische risico’s in kaart te brengen. De insteek daarbij
is ‘Inzicht zonder graven’.
Deze methoden zijn al succesvol toegepast, onder andere
in Almere. Hier is aan de hand van EM-metingen in kaart
gebracht waar de kansen op het aantreffen van resten van
Steentijdmensen het grootst zijn.
In Limburg kon de aanwezigheid van een veronderstelde
Romeinse weg in Landgraaf weerlegd worden met behulp
van innovatieve grondradar- en EM-metingen. In plaats van
dagenlang handmatig boren kon dit binnen één dag! Doordat
aangetoond kon worden dat er op deze locatie geen resten
van een Romeinse weg in de grond zitten, kan de geplande
ontwikkeling van een natuurgebied gewoon doorgaan.

FUGRO INFO nr 3 december 2015 21

Als de aarde gaat beven…
Kennisontwikkeling aardbevingen

Er is door de situatie rondom het Groningse gasveld in Nederland steeds meer behoefte aan kennis over de gevolgen van
aardbevingen. Het gaat daarbij niet alleen om het opnemen van schade aan constructies, maar vooral ook om basiskennis over het
aardbevingsbestendig ontwerpen en construeren van gebouwen en infrastructuur.
Binnen Fugro hebben kantoren in Californië, Frankrijk en Turkije
jarenlange ervaring met het adviseren bij projecten waarbij aard
bevingsrisico’s spelen. Deze kennis en knowhow is uiteraard ook
beschikbaar voor de Nederlandse markt.
In dit kader organiseerde Fugro op 29 oktober jl. in Paterswolde
een seminar over de nieuwste internationale inzichten in de inter
actie tussen ondergrond en constructies. Samen met probleem
eigenaren en constructeurs gaf Fugro een beeld van de effecten
van aardbevingen in de specifieke Groningse situatie en van moge
lijke oplossingen. Dit gebeurde aan de hand van vier thema’s uit de
praktijk: waterkeringen, gebouwen, infrastructuur en industrie.

Kennislacune
Aardbevingen zijn ingewikkelde materie, waarover nog veel
onzekerheid bestaat. In Nederland zijn nog maar weinig bruikbare
seismografische metingen verricht. In het Groningse aardbevings
gebied waren tot voor kort ongeveer 10 meetpunten, alleen op
het maaiveld. Recentelijk is dit weliswaar uitgebreid naar 68
meetpunten, waarvan veel ook in de diepere ondergrond, maar er
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is nog niet voldoende bekend over de te verwachten maatgevende
aardbevingen.
De trillingen uit de diepte worden, als ze naar de oppervlakte
komen, op de ene plaats versterkt en op de andere plaats ge
dempt. In sommige gevallen is de versterking veel sterker dan in
andere. Aan het maaiveld meet je dus een door de ondiepe on
dergrond veranderde trilling, aldus Onno Dijkstra, Clustermanager
Geoconsultancy bij Fugro. ‘Maar die maaiveldmetingen vormden
wel lange tijd de basis voor bijvoorbeeld de KNMI-rapportage over
aardbevingen.’

Complexe materie
De aardbevingen in Groningen vinden relatief ondiep plaats, op
ongeveer 3 km diepte. Hierdoor zijn de gevolgen van een lichte
aardbeving hier veel groter dan bij natuurlijke bevingen van gelijke
magnitude, die dieper in de aardkorst plaatsvinden.
Volgens de voorlopige norm NPR 9998:2015 moet bij nieuwbouw
rekening worden gehouden met een piekgrondversnelling van

maximaal 0,36 g. Dijkstra: ‘Maar dat zegt niet alles, er zijn
tal van andere belangrijke factoren. Je moet ook kijken naar
de vorm en de frequentie van de trillingen. De trilling heeft
via de grond effecten op funderingen en gebouwen. Maar
trillingen kunnen ook in de grond zelf gevolgen hebben, zoals
verweking. Daardoor kan de draagkracht van de grond lokaal
sterk afnemen, met alle gevolgen van dien voor funderingen.’

Peak Ground Acceleration
Een andere factor is de onduidelijkheid rondom de piekgrond
versnelling, ook wel bekend als Peak Ground Acceleration
of PGA. De PGA-kaart van NPR 9998:2015 geeft versnel
lingen op maaiveldniveau. In de praktijk gaat men hier heel
verschillend mee om en wordt de invloed van de bodemop
bouw vrijwel niet meegenomen. Een recent gepubliceerde
KNMI-kaart met PGA’s wijkt langs de randen sterk af van de
eerdere kaart en lijkt daar veel gunstiger. ‘Probleem is dat je
de piekgrondversnelling moet bekijken in samenhang met
het response spectrum: de manier waarop een gebouw en de
ondergrond reageren op een aardbeving. Dat is afhankelijk
van de bodemopbouw en daarom is het in veel gevallen beter
om de invloed daarvan lokaal door te rekenen via een site
response analyse’, aldus Dijkstra.

Eigentrilling
De parameter die de grootste invloed heeft op hoe een gebouw
op een trilling reageert, is de eigenfrequentie van het gebouw.
Dit is belangrijk omdat gebouwen door een aardbeving in
resonantie kunnen komen. Hierdoor kan een opslingering in het
gebouw optreden, waardoor de belastingen enorm toenemen.
Fugro beschikt al jaren over de technologie om dit soort ef
fecten van aardbevingen op bestaande gebouwen te meten,
zonder dat een aardbeving hoeft plaats te vinden. In opdracht
van de TU Delft en TNO heeft Fugro vorig jaar nog een ge
slaagde pilot uitgevoerd bij een schoolgebouw in Nederland.
In het buitenland past Fugro deze techniek veel toe bij grote
(infrastructurele) werken, zoals stuwdammen en kerncentrales.

Kennisontwikkeling
Vanwege de complexiteit vergt dit onderwerp nauwe samen
werking tussen constructeurs en geotechnici. Er zal de nodige
kennis moeten ontwikkeld van de specifieke situatie in Ne
derland, als basis voor nieuw beleid. Dijkstra: ‘Onze ervaring
bij projecten in aardbevingsgevoelige gebieden kan daarbij
helpen. Collega’s van Fugro’s Earthquake Engineering Center
kunnen hun knowhow van projecten uit Turkije en Californië
inbrengen. Daarnaast hebben collega’s van het Earthquake
Monitoring Center in Frankrijk veel ervaring met het bepalen
van de risico’s op schade van gebouwen.’

Advisering
Fugro is inmiddels op verschillende manieren actief op het
gebied van aardbevingen. Zo zijn adviezen opgesteld over de
fundering voor het nieuwe protonentherapiecentrum van het
Universitair Medisch Centrum Groningen (zie pagina 16 van
deze Fugro Info). En voor de Suikerunie heeft Fugro beoor
deeld wat de risico’s zijn voor haar industriële installaties in
Groningen. Hetzelfde speelt bij bestaande infrastructuur zoals
wegen en dijken in het gebied. Dijkstra: ‘Als men vroeger ‘zui
nig’ heeft gebouwd, kunnen constructies de extra belasting
door aardbevingen mogelijk niet opnemen, vooral omdat er
echt andere krachten kunnen vrijkomen dan bij windbelasting
of remmen en botsen.’

Meer informatie:
Onno Dijkstra, 050 54 12432, o.dijkstra@fugro.com

Norm niet definitief
Inmiddels is duidelijk dat de voorlopige NPR 9998 nog niet
100% compleet is. Het wachten is nu op de definitieve norm.
Tot die tijd is er formeel geen regelgeving: een opdrachtgever
kan in principe besluiten te gaan bouwen zonder rekening te
houden met aardbevingen, zegt Dijkstra. ‘Zeker als je beseft
dat een aardbevingsbestendige fundering voor een nieuw
bouwwoning tot 10x zo duur kan worden als een reguliere, is
het duidelijk dat dit ingewikkelde afwegingen tot gevolg kan
hebben voor projectontwikkelaars en aannemers.’
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kort nieuws

Symposium on Geotechnical Safety and Risk
Op het vijfde International Symposium on Geotechnical
Safety and Risk (ISGSR) – van 13 tot 16 oktober in het WTC in
Rotterdam – heeft Fugro in verschillende technische sessies
in totaal zeven presentaties over georisico’s verzorgd naar
aanleiding van ingediende papers.
Het congres vond voor de eerste keer plaats in Nederland en
werd georganiseerd door KIVI, Geo-Impuls en het Geotechnical
Safety Network, met Fugro als één van de sponsors. Tijdens
het congres werden ook de eindresultaten van
het nationale werkprogramma Geo-Impuls
gepresenteerd.
Meer informatie: www.isgsr2015.org.

Keurtraject stabilisatie
kraanopstelplaatsen
Om meer vermogen te kunnen opwekken, worden windturbines
steeds groter en hoger. Voor de bouw van deze turbines zijn
ook steeds grotere, hogere en dus zwaardere kranen vereist.
Dat houdt ook meteen in dat het ontwerp van de benodigde
kraanopstelplaatsen bijzondere aandacht vergt.
Een van de conclusies van de workshop ‘Kraanopstelplaatsen
voor windturbines’, die Fugro GeoServices in april 2015
organiseerde, was dat er behoefte is aan een discussie over
uiteenlopende eisen aan het ontwerp van een kraanopstelplaats.
Dit met als doel om meer eenduidigheid te krijgen en, naast
vanzelfsprekend de borging van veiligheid, overdimensionering
zoveel mogelijk te voorkomen. Naar aanleiding van deze
conclusie organiseerden Fugro en CUR/Geotechniek en Bodem
begin oktober 2015 een bijeenkomst over dit onderwerp,
waarvoor zowel marktpartijen als betrokken overheden (als
bevoegd gezag) zijn uitgenodigd.
Het voornemen is om met de uitkomsten hiervan een SBRCUR
net-Richtlijn op te stellen. Deze moet onder andere handreikingen
bevatten voor testmethodieken voor het onderzoeken van
de draagkracht van de ondergrond en voor maatregelen om
de stabiliteit van de locatie te kunnen garanderen. Fugro zal
betrokken zijn bij de uitwerking van deze richtlijn.

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

Kalender 2016
Tuinbouw Relatiedagen

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

Civiele Bedrijvendagen

16 t/m 18 februari 2016

Nationale CARRIÈREBEURS
2016

Evenementenhal Gorinchem

8 en 9 april 2016

TU Delft

http://booking.evenementenhal.nl/nl/tuin

RAI Amsterdam

www.civielebedrijvendagen.nl

bouw-relatiedagen/gorinchem

www.carrierebeurs.nl

11 en 12 mei 2016
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