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Maatschappelijke opgave

DUURZAAMHEID
KRIJGT GESTALTE
Maatschappelijk complexe vraagstukken worden vaak aangeduid met de zogeheten
containerbegrippen, omdat ze erg moeilijk zijn te ‘vangen’ in concrete woorden. Denk aan
begrippen zoals assetmanagement, maatschappelijk verantwoord, duurzaam of zelfs full
services en authenticiteit. Vraag aan tien mensen wat deze concepten betekenen en je krijgt
tien verschillende antwoorden. Vaak zijn deze begrippen ook nog erg aan mode onderhevig.
Maar er is echt iets aan de hand als we het over het begrip duurzaamheid hebben!

voorwoord

Peter Nelemans
Country Director Netherlands

Duurzaamheid was, is en blijft een maatschappelijk complexe opgave en wordt inmiddels
steeds concreter. Denk hierbij aan de ambities om heel Nederland van het gas af te
halen, wat bij de rijksoverheid en diverse gemeenten hoog op de agenda staat. Ook onze
brancheorganisatie NLingenieurs heeft een drastische omslag gemaakt. Alle bestaande
commissies zijn omgebogen naar slechts vier programma’s die met duurzaamheid te
maken hebben: Klimaatadaptatie in de stad, Energietransitie, Mobiliteit en de enorme
Vervangingsopgave van infra. Met dat laatste sluiten we als ingenieurs naadloos aan op
de grootste onderhoudsoperatie ooit voor tientallen bruggen en tunnels, die RWS op een
duurzame manier wil gaan uitvoeren om fileleed en andere last te voorkomen. Samen met de
andere zeven grote ingenieursbureaus staat Fugro in deze arena en werken wij nu voor RWS
aan een ingenieus duurzaam plan!
In Nederland wordt Fugro gevraagd voor windpark-ontwikkeling en het laatste half jaar
doen we ook veel voor zonneparken. Zie het artikel verderop in het blad. Ook voor ons is
het de hoogste tijd dat onze adviezen zich onderscheiden door duurzame oplossingen.
Waterschappen en gemeenten zijn hier terecht gevoelig voor. De eerste voorbeelden zijn er
en dit is nog maar het begin.
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inhoudsopgave

MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
IN OUD-ZUID

SUIKERWATER EN SLIJMSCHIMMELS

In de Amsterdamse buurt Oud-Zuid is Fugro betrokken
bij een opvallend project. Op een kavel van 22 x 28 m,
pal tussen twee bestaande villa’s en direct langs
het Noorder Amstelkanaal komt een villa met een
tweelaags kelder die (op 2 m na) net zo groot is als
de gehele kavel. Niet gek dat hier
veel aandacht wordt besteed aan
monitoring.
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In Nederland zitten ongeveer 25 miljoen houten
palen in de grond, als fundering voor onder andere
400.000 huizen. Sinds het probleem van paalrot in
volle omvang bekend werd, heeft kennisinstituut SHR
samen met onder andere Fugro geijverd voor meer
bewustwording en kennisdeling op dit gebied.
Dr. René Klaassen over de stand
van zaken rondom paalrot.
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WATERKERINGEN HOEKSCHE WAARD

INSPECTIES HOUTEN PAALFUNDERINGEN

Bij de tweede ronde van de Toetsing primaire
waterkeringen bleek een aantal van de dijken
in de Hoeksche Waard niet te voldoen aan
de wettelijke norm. In het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma is 8,3 km
van deze waterkeringen aangepakt
in het project ‘Dijkversterking Spui
Oost’. Met als doel: de veiligheid
voor een periode van 50 jaar te
waarborgen.

Het is voor woningcorporaties belangrijk om actueel
en onderbouwd inzicht te krijgen in de staat van de
funderingen, om beleid op af te kunnen stemmen.
Vooral als er funderingsproblemen te verwachten zijn,
of als een renovatietermijn van een pand verloopt
en als er investeringen op stapel staan. Het goed
onderhouden en renoveren van
(oudere) panden begint meestal
bij een onderzoek naar de staat
van de fundering.
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Bouwen en monitoren in stedelijke omgeving

MEERVOUDIG RUIMTEGEBRUIK
IN OUD-ZUID
Aan het deftige Albert Hahnplantsoen in de Amsterdamse buurt Oud-Zuid is Fugro betrokken bij een opvallend project. Op een
kavel van 22 x 28 m, pal tussen twee bestaande villa’s en direct langs het Noorder Amstelkanaal, wordt een onderkelderde villa
herbouwd. Tot zover niets bijzonders. Maar schijn bedriegt…
Dit project is een mooi voorbeeld van duurzaam ruimtegebruik
op een binnenstadslocatie. De kelder meet bijna 20 x 28 m,
dus ongeveer de maat van de kavel, en krijgt twee verdiepingen. De onderkant van de keldervloer wordt aangelegd op ruim
8 m onder het maaiveld ofwel 7,25 m onder NAP. Die diepte
is nodig omdat boven de kelder in de tuin nog een grondlaag
van 1 m als deklaag wordt aangebracht. De damwand voor
de bouwput bevindt zich aan de westzijde op 1 m van de erfgrens, waarop een garage van de buren staat. Ook aan de oostzijde is 1 m ruimte tot aan de kavelgrens, maar daar staat de
bebouwing op iets grotere afstand: ongeveer 6,5 m. In beide
gevallen gaat het om kapitale villa’s. De andere begrenzingen
zijn de openbare weg en het water van het kanaal.
In de kelder komt onder andere een zwembad van 25 m
lengte en een automatische berging voor meerdere auto’s. Als
de onderbouw gereed is, wordt het woonhuis in de originele
stijl en omvang herbouwd, maar dan met gebruikmaking van
de modernste technieken en materialen.

OMGEVINGSMANAGEMENT
‘Een uitdagende klus, maar voor ons niet uniek: we bouwen
regelmatig in de Amsterdamse binnenstad en hebben ruime
ervaring met de risico’s die daarbij komen kijken’, aldus
Jan van Eig van aannemer De Nijs. Juist vanuit deze ervaring
wordt bij dit project veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement. Van Eig: ‘Vóórdat wij bij deze klus betrokken
waren, hebben de omwonenden bij de sloop van het oorspronkelijke huis geklaagd bij de opdrachtgever. Dus toen wij
met de bouw begonnen, werd er door de buurt met argusogen
gekeken naar de werkzaamheden. Voor ons geen enkel probleem, wij zijn goed bekend met dit soort trajecten.’

NULMETING
Van Eig vervolgt: ‘Wij zijn begonnen met een foto-expertise en
een schriftelijke beschrijving van de staat van de omliggende
gebouwen en hun fundering, als een nulmeting. We doen dat

Jan van Eig van aannemer De Nijs.

eigenlijk standaard bij dit soort projecten. Vervolgens is Fugro
aan de slag gegaan.’
De constructeur, Pieters Bouwtechniek, benaderde Fugro al in
een vroeg stadium voor een geohydrologische analyse. Frans
Seignette, Sr. Geotechnical Consultant van Fugro: ‘In Amsterdam
vereist de gemeente bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur een rapport over de geohydrologische effecten. Een nieuwe
kelder mag geen obstakel vormen voor grondwaterstromen.
Daarna is ons gevraagd om verschillende andere onderzoeken uit
te voeren en een monitoringsysteem in te richten om eventuele
zakkingen van de aangrenzende panden op de voet te volgen.’
Projectmanager Geomonitoring Jacco van der Kemp (Fugro):
‘We zijn eigenlijk van A tot Z betrokken geweest bij dit project:
vanaf de eerste piketpaaltjes voor de sonderingen tot en met
het ontwerp en de uitvoering van de monitoring. Alle facetten
van onze dienstverlening zijn hier wel aan bod gekomen!’

In de bouwput v.l.n.r.: Jacco van der Kemp, Jan van Eig en Frans Seignette.
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Het liquid level-systeem op de aanbouw op de erfgrens.

WATERSTAND OPGEZET
Seignette: ‘Op basis van ons eerste grondonderzoek voor de geohydrologische analyse hebben we vervolgens gekeken naar de optimale manier om de bouwput voor de kelder uit te voeren. Mede
vanwege de grote diepte en de nabijheid van andere bebouwing is
gekozen voor een ‘natte’ bouwkuip met onderwaterbeton. Hierbij
is de doorbuiging van de damwandplanken minder groot dan bij
een droge bouwput en kunnen de damwandplanken korter blijven,
waardoor het risico voor omliggende bebouwing kleiner is. Om de
effecten op de omgeving nog verder te beperken is het waterpeil
in de put tijdens de natte ontgraving verhoogd opgezet. Dit biedt
extra tegendruk tegen het vervormen van de damwanden. Om de
aanbouw op de erfgrens beter te beschermen op kritieke momenten in de bouw, is op die locatie een extra stempelraam in de put
aangebracht.’

UITGEBREIDE MONITORING
Van der Kemp: ‘Na de grondonderzoeken hebben we een uitgebreide risicoanalyse en een monitoringsplan opgesteld. Het ging daarbij om het monitoren van het uitbuigen van de damwanden en
van optredende trillingen. Op de damwanden zijn zes inclinomeet
profielen geïnstalleerd om de uitbuiging te kunnen monitoren. Bij
één van de buren hebben we scheurmeters aangebracht over enkele eerder ontstane scheuren, om te kunnen vaststellen of deze
groter werden tijdens de aanleg van de kelder. Verder zijn zeer
veel metingen uitgevoerd op het maaiveld en op de naastgelegen
panden, om eventuele deformatie te kunnen meten. We hebben
rondom de locatie en op de panden meetboutjes aangebracht die
met een tachymeter en waterpastoestel worden gemeten.’
Van Eig: ‘De berekeningen die Fugro tevoren heeft gedaan, zoals
de mate van doorbuiging van de damwanden en de zakkingen van
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de buurpanden bleken in de praktijk te kloppen. We hebben ook
nog geen noodmaatregelen hoeven te treffen.’

TRILLINGEN IN BEELD
Van der Kemp: ‘Al tijdens de sloop kwamen er klachten binnen
over trillingen. Daarom heeft De Nijs ons gevraagd om een
monitoringsysteem aan te brengen, met name voor tijdens het
inbrengen van de damwanden. We hebben toen enkele trilmeetkasten geïnstalleerd bij de buurpanden.’ Van Eig vult aan: ‘Het
systeem was zo gevoelig afgesteld dat wij al een overschrijding
van de grenswaarde kregen als er bij de buren iemand een deur
dichtdeed.’

GARAGE OP DRIE HOUTEN PALEN
Van der Kemp was voor Fugro verantwoordelijk voor de totale
monitoring, waarbij met name veel aandacht uitging naar de
aanbouw op de erfgrens. ‘Het gaat om een flinke garage uit de
jaren 30, die later nog is uitgebouwd. Onderzoek wees uit dat
deze aanbouw aan de erfgrenszijde slechts is gefundeerd op drie
houten palen. Het gebouwtje is tijdens het begin van de bouw
ongeveer een centimeter verzakt, waardoor de vooraf gestelde
grenswaarden werden overschreden. In bouwteamverband is er op
dat moment voor gekozen om de aanbouw op te vijzelen naar de
oude situatie.’

LIQUID LEVEL-SYSTEEM
Vanwege de beperkte ruimte en het ontbreken van voldoende
zichtlijnen om met de Total Stations te werken, heeft Fugro bij
de aanbouw gekozen voor een alternatieve oplossing: een liquid
level-systeem met een datalogger, een ingebouwd modem en een
autonome stroomvoorziening via een zonnepaneel.
Van der Kemp: ‘Dit systeem is gebaseerd op de wet van de com-

municerende vaten en bestaat uit een vloeistofvat dat via
buisjes is verbonden met druksensoren. De sensoren en
slangetjes zijn bevestigd aan het te monitoren pand. Bij een
zakking neemt de druk in de sensoren iets toe, wat met de
bijbehorende software kan worden teruggerekend naar een
bepaalde zakking. Groot voordeel is dat deze metingen vele
malen nauwkeuriger zijn dan continue geodetische metingen
met een Total Station: je hebt het over een ordegrootte van
tienden van millimeters. Dat is in een situatie als deze, waar
het echt nauw luistert, een extra argument om voor een liquid
level-systeem te kiezen.’

AANBOUW OPGEVIJZELD
Van Eig: ‘Het systeem meet automatisch en stuurt de
gegevens via een datalogger naar een website die wij

24/7 kunnen raadplegen. Tijdens het opvijzelen kon ik ter
plekke op mijn iPad de metingen zien, met een responstijd
van vijf minuten. Op basis daarvan konden we precies zien of
het gebouw op de gewenste hoogte en waterpas stond.’
De bouw van de kelder is gestart in september 2016 en is
naar verwachting in de herfst van 2018 gereed. Een jaar later
moet ook het woonhuis weer in alle glorie aan het Albert
Hahnplantsoen prijken.

‘Als de buren de voordeur
dichtdoen, is dat
zichtbaar in de metingen’
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kort nieuws

DUURZA AMHEID

DUURZA AMHEID

FUGRO PARTNER ‘DE DUURZAME LEVERANCIER’

EURO 6-TRUCKS EN SCHONERE BRANDSTOF

De Duurzame Leverancier is een initiatief van zeven grote
Nederlandse ingenieursbureaus en Strukton. Doel van de
samenwerking is bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers
te ondersteunen bij duurzaamheidsuitdagingen. Inmiddels
zijn meer dan 3.500 bedrijven aangesloten bij de Duurzame
Leverancier, waardoor het een uitgelezen platform is voor
Fugro om haar duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien. Vanaf
2018 heeft het platform een nieuwe website ontwikkeld,
waarop onder andere informatie te vinden is over de
CO 2 -footprint van bedrijven en projecten.

Fugro NL Land heeft sinds januari 2018 drie verouderde
vrachtwagens vervangen voor gloednieuwe DAF LF trucks. Het
gaat om twee 19-tons bakwagens en één 14-tons uitvoering,
allemaal uitgerust met een krachtige 230 pk Paccar PX-7
motor die voldoet aan de EURO 6-norm. Het chassis is
voorzien van een gesloten laadbak en laadklep. Daarnaast
zijn diverse werklampen en flitslampen gemonteerd om de
veiligheid op en langs de weg te vergroten.

Een ketenanalyse op de website maakt inzichtelijk welke
fase (productie, bouw, gebruik) welke milieu-impact oplevert
(CO 2 -uitstoot, energieverbruik, enzovoort). Hiermee kan
gericht worden bekeken waar effectieve milieubesparende
maatregelen mogelijk zijn. Door ketenanalyses dynamisch
beschikbaar te maken, wordt het eenvoudiger
om CO 2 -besparende maatregelen voor een
ontwerp te vinden. De nieuwe website is op
20 februari 2018 gelanceerd. Kijk voor meer
informatie op www.duurzameleverancier.nl.

Sinds januari 2018 gebruiken de vier mini-sondeerrupsen en
de heftruck op de Fugro-werf in Nootdorp Gas To Liquid als
brandstof, in plaats van diesel. Gas To Liquid of GTL is een
vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. GTL verbrandt
schoner dan conventionele diesel uit aardolie en is daardoor
beter voor de gezondheid en het milieu.

POVM

PROTOCOL PLAATSING WATERSPANNINGSMETERS
In het kader van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) heeft Waterschap Rivierenlanden het
initiatief genomen voor een breedgedragen nationaal protocol
voor plaatsing van waterspanningsmeters. Dit is bedoeld voor
aanbestedende partijen én voor aannemers van monitoring
diensten waarbij waterspanningsmeters worden ingezet.
Het protocol wordt ontwikkeld door het consortium WSM+NL,
bestaand uit Deltares, Wiertsema & Partners, Syrinx
Industrial Electronics en Fugro NL Land. De kern van het
protocol bestaat uit een selectiematrix voor instrumenten en
plaatsingsmethoden. Op basis hiervan kunnen opdrachtgevers
een goede afweging maken bij aanbestedingen. Aannemers
kunnen de matrix gebruiken bij het toepassen van
waterspanningsmeters. Het protocol geeft antwoord op
vragen zoals: ‘Wat bepaalt het belang van dijkmonitoring bij
dijkophogingen en wat bepaalt de keuze voor een specifieke
monitoringsaanpak?’.

Na vier jaar voert Fugro weer mobiele metingen uit met
behulp van Nederlandse passagierstreinen. Fugro is
gespecialiseerd in het leveren van ruimtelijke informatie over
kritische infrastructuur voor spoorprofessionals. Deze assetinformatie wordt gebruikt voor het beheer, onderhoud en
aanleg van bestaande of nieuwe spoor-infrastructuur.

Er zijn diverse beoordelingscriteria:
Welke informatie moet beschikbaar zijn, welke risico’s en
fenomenen spelen een rol?
H oe snel moet informatie beschikbaar zijn en hoeveel
waarschuwingstijd is nodig?
H oe betrouwbaar moet de informatie zijn? Dit bepaalt een
eventuele noodzaak voor onafhankelijke cross checks en
stelt eisen aan de robuustheid van de aanpak
Een kosten-batenanalyse waarin risicoreductie en
opportuniteitsvergroting worden beschouwd

Het RILA-meetconcept maakt het mogelijk om op een veilige
en snelle manier de absolute spoorligging en spoorgeometrie
van baanvakken met zeer hoge nauwkeurigheid en
betrouwbaarheid in te winnen zonder verstoring van
dienstregelingen.

Het protocol is voorgelegd aan de branchevereniging voor
technisch bodemonderzoek VOTB voor commentaar. Na
verwerking van het commentaar is het protocol in concept
aangeboden aan Waterschap Rivierenland. Verwacht wordt
dat het in het voorjaar 2018 definitief wordt vastgesteld.

ALLE TREINEN ZIJN MEETTREINEN!
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Innovatie

DAMWANDPROEF EEMDIJK
In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM) voert Fugro uitvoerig bodemonderzoek en monitoring uit
bij Eemdijk in Groningen. Bij een proef wordt hier een damwand in een speciaal aangelegde proefdijk tot bezwijken gebracht. Zo krijgt de
POVM meer inzicht in het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte van een dergelijke constructie in een dijk.
Om Nederland voldoende te beschermen tegen overstromingen
hanteren we strenge veiligheidsnormen voor waterkeringen. Onze
dijken moeten hoge waterstanden en golven kunnen keren om de
kans op overstromingen te verkleinen. Veel dijken moeten daarom
worden versterkt. Dit kan op verschillende manieren. De traditionele manier is een versterking van klei en zand. Maar dat kan niet
altijd, bijvoorbeeld op plekken waar objecten in de dijk zoals huizen
of schuren zorgen voor beperkte ruimte voor een versterking in
grond. Eén van de oplossingen is dan het toepassen van een damwand. In dit project wordt daar onderzoek naar gedaan.

DUBBELE BEZWIJKINGSPROEF
Behalve een proefdijk mét damwand wordt ook een dijk zonder
damwand tot bezwijken gebracht, om zo inzicht te krijgen in het
verschil tussen beide situaties. Door tijdens de proef continu te
monitoren en gegevens te verzamelen, ontstaat een case op basis
waarvan een controle van de huidige en toekomstige beoordelingsmethodieken kan plaatsvinden. Naast deze proef worden in
Eemdijk ook een aantal kleinere proeven uitgevoerd, die gericht
zijn op de sterkte van onderdelen van de damwand.
Fugro heeft voorafgaand aan de opbouw van de proefdijk nauwkeurige Klasse 1- en 2-sonderingen uitgevoerd, continu ongeroerde
bodemmonsters gestoken en traditionele consolidatiemonitoring
aangebracht. Deze laatste bestond uit elektronische waterspanningsmeters, hellingmeetbuizen en peilbuizen.

TWEE PROEFDIJKEN
Na aanbrengen van de monitoring heeft de opdrachtgever twee
proefdijken van 5 m hoogte en 60 m lengte aangelegd. De bodem
onder de dijken is in een half jaar geconsolideerd en klaargemaakt
voor de test. De beproeving bestaat uit het geforceerd bezwijken

van beide dijken. Eerst wordt de dijk zonder damwanden beproefd
en daarna de dijk waarin een 60 m lang damwandscherm van
18 m diepte is aangebracht.
Het bezwijken wordt geïnitieerd door vlak vóór de dijken het maaiveld te verlagen. Ook wordt de waterdruk in de dijk verhoogd, door
het verzadigen van het dijklichaam en door een bassin achter de
dijk te vullen met water. Tot slot komt er een belasting boven op
de dijk, in de vorm van met water gevulde containers.

PULL OVER TESTS DAMWANDPLANKEN
Daarnaast worden damwandplanken onderworpen aan zogeheten
pull over tests (POT’s). Hierbij wordt eerst een reactieconstructie
geïnstalleerd waarvoor vier verschillende damwanden of damwandconfiguraties worden geplaatst, die met een plunjer vanaf
een reactieblok worden omgedrukt.

GLASVEZELSENSOREN
Een deel van de damwanden in de dijk en de pull over test-damwanden zijn voorzien van fibre optic-sensoren (glasvezel) voor het
meten van zowel trek als druk rekken in het staal. De vervorming
van de planken als gevolg van de belastingen wordt real time
gemeten met behulp van SAAF-inclinometerstrengen.
Tijdens de dijkproeven en de pull over tests wordt geodetische
monitoring uitgevoerd met behulp van Robotic Total Stations en
meetprisma’s die zijn bevestigd op zakbaken in het talud van de
dijk en op de bovenzijden van de damwanden.

MEER INFORMATIE:
Remco Ophof, +31 6 294 98439, r.ophof@fugro.com
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Aanbrengen steenbekleding op het buitentalud.

Dijkversterking Spui Oost

WATERKERINGEN HOEKSCHE WAARD
VOLDOEN WEER AAN DE NORM
De Zuid-Hollandse polder de Hoeksche Waard wordt omringd door verschillende waterkeringen die het eiland moeten beschermen
tegen overstromingen. Volgens de Waterwet mag de overschrijdingskans voor de Hoeksche Waard maximaal 1 : 2.000 per jaar zijn bij
maatgevend hoogwater. Bij de tweede ronde van de Toetsing primaire waterkeringen (2006) bleek dat een aantal van de waterkeringen
in het gebied niet voldoen aan de wettelijke norm en daarom versterkt moeten worden.
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
van de rijksoverheid is een deel van deze waterkeringen aangepakt
in het project ‘Dijkversterking Spui Oost’. De primaire doelstelling
voor de dijkversterking Spui Oost is om de veiligheid van dit dijk
traject voor een periode van 50 jaar te waarborgen.
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8,3 KM DIJK VERSTERKT
Het dijktraject Spui Oost ligt aan de oostelijke oever van het
Spui, het water tussen de Oude Maas en het Haringvliet, dat de
Hoeksche Waard scheidt van het eiland Voorne-Putten. Het totale
te versterken tracé beslaat circa 8,3 km en is opgedeeld in zeven
deeltrajecten. Hiervan is circa 1,9 km versterkt door het aanbrengen van damwanden. Het overige deel is versterkt door het
aanbrengen van bermen van zand en klei.

‘Erosiebestendigheid van het buitentalud
vergroot door een kreukelberm van stortsteen’

Deeltrajecten dijkversterking Spui Oost.

Drukkend aanbrengen van damwanden in Oud-Beijerland.

In opdracht van het waterschap Hollandse Delta heeft de
Combinatie Dijkversterking Spui Oost (CDSO), bestaande uit de
aannemers Ploegam, Van den Biggelaar Grond- en waterbouw en Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, het project
uitgevoerd. Fugro heeft de bouwcombinatie in alle fasen van
het project ondersteund door het leveren van diensten voor
het ontwerp en de uitvoering van het project Dijkversterking
Spui Oost.

GEORISKPORTAL®

Fugro was al in de tenderfase bij het project betrokken en
heeft meegeschreven aan de EMVI-producten. Hierbij is vooral
ingegaan op hoe de zettingen en de stabiliteit van de dijk
tijdens de uitvoering op een betrouwbare wijze vastgelegd
kunnen worden.

KREUKELBERM VAN STORTSTEEN
Na gunning van het project is een groot aantal peilbuizen
langs het traject geplaatst waarmee de geohydrologische
situatie nauwkeurig in kaart kon worden gebracht. Dit gaf
de mogelijkheid om het ontwerp van de dijkversterking op
enkele deeltrajecten te optimaliseren. Naast het ontwerp
van bermen en damwanden om de stabiliteit van de dijk te
vergroten, is ook de erosiebestendigheid van het buitentalud
tegen golfaanval vergroot door het ontwerp van een kreukelberm van stortsteen en een steenbekleding van betonzuilen.
Het gehele dijkontwerp is verder gedetailleerd op 2D- en
3D-tekeningen.

Tijdens het aanbrengen van de bermen zijn de zettingen
en de stabiliteit van de dijk gemonitord door middel van
zakbaakmetingen en waterspanningsmeters. Hiervoor is het
door Fugro ontwikkelde GeoRiskPortal ingezet. Dit webportal
brengt alle metingen in het veld in kaart en de opgetreden
zettingen en maakt de stabiliteit van de dijk direct inzichtelijk.
Het GeoRiskPortal is ook gebruikt om dijkvakken vrij te geven
voor de volgende fase van de ophoogwerkzaamheden. Tijdens
het project is duidelijk geworden dat deze betere informatievoorziening aantoonbaar tot een effectievere uitvoering heeft
geleid, en dus tot een aanzienlijke kostenbesparing.
Omdat de damwanden dicht langs de bestaande bebouwing
moesten worden aangebracht, is een trillingsrisico-analyse
uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de damwanden
trillend of drukkend aangebracht konden worden. Tijdens de
uitvoering zijn vervolgens op elk pand trillingsmeters aangebracht om de vooraf vastgestelde grenswaarden te kunnen
meten.
Het project is medio 2017 succesvol opgeleverd aan het
waterschap Hollandse Delta.

MEER INFORMATIE:
Johan Hockx, +31 30 60 28175, j.hockx@fugro.com

‘1,9 km aan damwanden
en 6,4 km aan zand- en kleibermen’
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OPINIE

SUIKERWATER EN SLIJMSCHIMMELS
Sinds eind vorige eeuw het probleem van paalrot in volle omvang bekend werd, heeft kennisinstituut SHR, samen met verschillende
partners zoals Fugro, geijverd voor meer bewustwording en kennisdeling op dit gebied. Dr. René Klaassen van SHR is een vooraanstaand
expert op het gebied van houtaantasting. Hij schetst een beeld van de stand van zaken rondom paalrot.
Er is ingeschat dat in Nederland ongeveer 25 miljoen houten
palen in de grond zitten als fundering voor onder andere 400.000
huizen. ‘Maar denk ook aan kerken, scholen en waterbouwkundige
constructies zoals kademuren of bruggenhoofden’, aldus Klaassen.
‘Dat gaat vaak heel goed, maar het kan ook faliekant fout gaan.
We onderscheiden vier niveaus waarop paalfunderingen worden
bedreigd. De eerste twee zitten in het ontwerp en de bouw van de
constructie: een niet goed aangelegde fundering of een te hoge
belasting. Dat laatste wordt negatieve kleef genoemd, een onderwerp waar Fugro veel van weet. Voor ons houtexperts interessanter zijn de derde en vierde bedreiging: aantasting onder water door
bacteriën en aantasting door schimmels bij droogstand.’

BACTERIËLE AANTASTING
Ongeveer de helft van alle palen in Nederland is van vurenhout,
dat minder gevoelig is voor aantasting door bacteriën. Maar de
andere helft is grenen en dat deel is zeer gevoelig. ‘Hout is een
natuurproduct dat na verloop van tijd onder ongunstige omstandigheden altijd wordt aangetast, of je het nu onder de grond stopt
of gewoon in het bos laat liggen. Het gaat bij funderingspalen om
de snelheid waarmee het hout wordt aangetast, en daar spelen
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Dr. René Klaassen van SHR.

enkele factoren een grote rol. Zo waren er historisch gezien in
meerdere steden palen van verschillende lengtes nodig en dus
gebruikt. De grenen palen onder veel Zaandamse gebouwen zijn
bijvoorbeeld maar 6 m lang en vaak rond de 12 cm dik. Bacteriële

aantasting vindt plaats over de hele lengte van een paal en
kan maximaal 1 mm per jaar bedragen. Gemiddeld ligt de
aantastingssnelheid in Nederland gelukkig wat lager, rond de
0,5 mm per jaar. Maar dat betekent bij palen van 12 cm dikte
dat je dan na 100 jaar bijna niets meer overhebt!’

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN
Tot eind 90’er jaren was er weinig aandacht voor dit probleem.
Onterecht, vindt Klaassen: ‘Dit is echt een groot maatschappelijk probleem. Als je er niets aan doet, zakken er uiteindelijk
duizenden constructies door hun hoeven. Voor de eigenaar
van een pand zijn de gevolgen enorm, financieel en sociaal.
Er zijn technische oplossingen, zoals het vervangen van de
houten palen door een betonnen fundering. Constructief en
bouwkundig natuurlijk prachtig, maar ingrijpend en duur.
Helaas is niets doen geen optie. Daarom zijn wij samen met
onder andere Fugro gaan zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals het stoppen van het aantastingsproces.’

VERSTOPPENDE SLIJMLAAG
Hij vervolgt: ‘Dat heeft geleid tot een door de EU gesubsidieerd project BACPOLES, dat voldoende kennis van de aantastingsprocessen heeft opgeleverd om vervolgens conserveringsmethoden te kunnen ontwikkelen. Inmiddels hebben
de belanghebbenden – verenigd in het KCAF, Kennis Centrum
Aanpak Funderingsproblematiek – het onderwerp op de
agenda in Den Haag weten te krijgen. Met hun hulp hopen we
in 2018 subsidie te krijgen voor een pilot met een revolutionaire conserveringsmethode voor houten palen in de grond.’

SUIKERWATER INJECTEREN
‘Kort gezegd willen we een beschermlaag aanbrengen in de
palen, zodat de hout-aantastende bacteriën ‘er niet meer
bij kunnen’. Dat doen we door andere micro-organismen te
stimuleren een verstoppende slijmlaag in de palen te vormen.
En dat bereiken we door de toediening van voedingsstoffen
om de slijmgroei te activeren. Met reguliere bodemsaneringstechnieken zouden we suikerwater in de bodem rondom de
houten palen kunnen aanbrengen. Een goedkope en eenvoudige methode waar weinig risico’s aan lijken te zitten.
De gemeente Zaandam heeft inmiddels enkele locaties ter
beschikking gesteld voor de pilot.’

SLIMME MONITORING
‘We hopen in 2019 een operationele conserveringstechniek
te hebben. Dit is best uitdagend omdat de aantasting een vrij
langzaam proces is. Door slim te monitoren hopen we toch na

enkele maanden al resultaten te kunnen presenteren. We maken daarbij gebruik van de kennis van onze boomfysiologen,
die een techniek hebben om waterstromen in bomen te meten. Doordat we de palen gaan ‘verstoppen’ met slijm, stopt
de waterbeweging binnenin. Aan de hand van waterstroommetingen kunnen we dus zien of onze aanpak succesvol is.’

DROOGSTAND EN SCHIMMELS
Op het gebied van droogstand is de kennis minder ver ontwikkeld dan bij de bacteriële aantasting. ‘Bij droogstand gaat het
om schimmels die actief worden als hout uitdroogt. Er loopt
nu in Rotterdam een pilot, waarbij Fugro ook is betrokken. We
hopen de beoordeling van de kwaliteit van een droogstaande
houten fundering te verbeteren, door het houtvochtgehalte
mee te nemen als beslissingscriterium. Wij verwachten dat
hierdoor de beoordeling genuanceerder zal zijn, waardoor
minder funderingen afgekeurd hoeven te worden.’
Het kan nog wel enkele jaren duren voor hier resultaten te
verwachten zijn. Dat komt mede doordat SHR deze pilots
vooral uit eigen middelen bekostigt, omdat er weinig subsidie beschikbaar is. Klaassen: ‘Gezien de omvang van de
problematiek zou meer financiering vanuit de overheid zeer
wenselijk zijn. De kennis die we hier ontwikkelen, is breed
toepasbaar: funderingsproblemen met houten palen doen
zich overal ter wereld voor. Voor de BV Nederland is er dus ook
geld te verdienen!’

SHR
SHR is een kenniscentrum, testinstituut en adviesbureau op het gebied van hout, voor de bouwsector en
elke andere branche die met houthoudende materialen werkt. Houtspecialisten, wiskundigen, polymeertechnologen, natuurkundigen en constructeurs testen,
adviseren en delen kennis over houtsoorten, materiaalkeuze en verwerking. De verzamelde expertise en
meer dan 25 jaar ervaring van SHR wordt ingezet bij
onder andere schade-inspecties, bij product- en materiaalontwikkeling en bij gericht onderzoek en testen, al
dan niet gericht op certificering. SHR richt zich op een
aantal thema’s, waaronder restauratie; dr. René Klaassen
is vanuit zijn vakgebied hout-anatomie één van de
experts, met name als het gaat om houtaantasting.
Wereldwijd behoort hij tot een zeer selecte groep wetenschappers die verstand heeft van dit onderwerp.

FUGRO INFO nr 1, maart 2018 13

Bij de uitreiking van de Waterinnovatieprijs 2017: v.l.n.r. jurylid Bas Jonkman (hoogleraar Integrale Waterbouwkunde TU Delft),
Gert-Ruben van Goor en Bas Berbee (Fugro) en Kees Jan Leuvenink (Waterschap Aa en Maas).

Waterinnovatieprijs 2017 voor HPT™ en MPT™

INNOVATIEVE TECHNIEKEN IN DE
STRIJD TEGEN HET WATER
Nederland is van oudsher sterk in watertechnologie: het klimaat en onze ligging in een delta maken dat noodzakelijk voor overleving.
De strijd tegen het water vraagt ook om nieuwe ideeën en technieken, en mede daarom heeft de Unie van Waterschappen de
Waterinnovatieprijzen in het leven geroepen. De innovatieve doorlatendheidssondering van Fugro is door de vakjury beloond met de
Waterinnovatieprijs 2017.
Enkele jaren terug heeft Fugro met de doorlatendheidssondering
HPT en de mini-pompproef MPT in Nederland een innovatie
geïntroduceerd die grote gevolgen heeft voor het ontwerp en
onderhoud van dijken.

GEZAMENLIJK ONDERZOEK
De inzending voor de Waterinnovatieprijs 2017 betrof een onderzoek van Fugro in samenwerking met Waterschap Aa en Maas en
Deltares naar de toepasbaarheid en validiteit van deze HPT-/MPTtechniek voor toepassing bij de Nederlandse dijken.
Daarbij is de door Fugro ontwikkelde en gepatenteerde minipompproef (MPT) vergeleken met grootschalige pompproeven,
laboratoriumproeven, boorgatproeven en doorlatendheid uit
korrelverdelingen. Deze methode bleek dezelfde doorlatendheid
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op te leveren als een traditionele grootschalige pompproef. Ook
werd duidelijk dat, als gevolg van een schaaleffect, eigenlijk alleen
grootschalige proeven zoals waterbalansstudies, traditionele en
mini-pompproeven, en stijghoogte-responsmetingen betrouwbare
informatie geven. Kleinschaliger methoden, inclusief slugtesten,
leiden in geval van dijken meestal tot een onderschatting van de
doorlatendheid, en daarmee dus tot onbetrouwbare ontwerpen.
‘Dat hadden we niet verwacht’, aldus Bas Berbee van Fugro. ‘Deze
kleinschalige methoden worden veelvuldig toegepast bij dijken,
maar blijken dus vaak onveilig voor ontwerpen.’ De doorlatendheidssondering HPT en de mini-pompproef MPT zijn van de
grootschalige proeven vaak de snelste en goedkoopste manier om
betrouwbare en continue doorlatendheidsdata te verzamelen.

‘Deze techniek is sneller, beter en
je bespaart een hoop geld’

SUCCESVOL INGEZET
Fugro heeft in het recente verleden de HPT-sondering en de
MPT op verschillende dijken toegepast. Vaak ging het daarbij
om dijken die versterkt moesten worden vanwege mogelijke
piping. Dit is een geconcentreerde grondwaterstroom die een
dijk van onderaf kan eroderen. Bij traditionele ontwerpen op
het mechanisme ‘piping’ worden vaak (overdreven) veilige
aannamen gedaan, mede door onzekerheden in de door
latendheid af te vangen. Het eindresultaat is veelal een irreëel
groot dijkontwerp; dit gaat ten koste van draagvlak in de omgeving en legt ook een fors beslag op het versterkingsbudget.
Bij de betreffende dijken zijn de resultaten van de HPTsondering verwerkt in een ondergrondmodel van de dijk, via
de door Fugro ontwikkelde ISAC | Piping-techniek. Door deze
integratie van data kan een dijk realistischer worden ontworpen op piping en worden irreëel grote versterkingen op een
aantoonbaar veilige wijze vermeden. ‘In het verleden deden we
grootschalige pompproeven’, vertelt Kees Jan Leuvenink van
Waterschap Aa en Maas, ‘maar die zijn kostbaar, tijdrovend en
het is onzeker of je een goed resultaat krijgt. Deze techniek is
veel sneller, beter, en je bespaart een hoop geld. Niet alleen in
meten, maar uiteindelijk ook in het ontwerp van de dijk.’

‘DUURZAAM, HAALBAAR EN KOSTENBESPAREND’
Op 27 november 2017 is in de Rijtuigenloods in Amersfoort
de Waterinnovatieprijs uitgereikt. De doorlatendheidssondering van Fugro werd winnaar in de categorie Waterveiligheid.
Het oordeel van de vakjury luidde als volgt: ‘Een mooie techniek die naast duurzaam ook haalbaar en kostenbesparend is.
Zowel als het gaat om de besteding van onderzoeksgeld, als
vanwege de beperking van het benodigde aantal maatregelen. Door deze techniek zijn zware dijkversterkingen vaak niet
nodig en wordt de impact op de omgeving beperkt. Het is een
breed inzetbare innovatie, die op veel plekken kan bijdragen
aan een beter en efficiënter ontwerp. De jury heeft daarnaast
veel waardering voor de brede samenwerking tussen industrie
en gebruiker.’
Inmiddels wordt de doorlatendheidssondering met minipompproeven bij verschillende projecten in Nederland met
succes ingezet.

MEER INFORMATIE:
Bas Berbee, +31 30 60 28175, b.berbee@fugro.com
Gert-Ruben van Goor, +31 30 60 28177, g.vangoor@fugro.com

HPT-sondeerconus met waterinjectie.

HPT™-SONDERING, MPT™ EN AMPT™
De HPT-sondering, waarbij door injectie van water een
relatieve doorlatendheid wordt bepaald, is al ruim
10 jaar in gebruik. Traditioneel wordt op basis van een
empirische relatie uit Amerika de ‘relatieve doorlatendheid’ vertaald naar een ‘absolute doorlatendheid’.
Bij toepassing in Nederland bleek dat deze empirische
relatie niet altijd betrouwbaar is. Zo blijkt dat bij gangbare meetwaarden de berekende ‘absolute doorlatendheid’ nauwelijks hoger kan worden dan ca. 30 m/d, ook
op locaties waar de doorlatendheid vele malen hoger is.
Dit komt doordat het empirisch model niet aansluit op
de fysieke werkelijkheid in het (Nederlandse) veld.
Voor het ontwerp van geotechnische constructies
en waterkeringen mogen gezien de veiligheidsbelangen uitsluitend betrouwbare data gebruikt worden.
Fugro heeft daarom de Mini-Pompproef (MPT) en de
Anisotrope Mini-Pompproef (AMPT) ontwikkeld, als
betrouwbaar alternatief voor de empirische methode.
Deze gepatenteerde testen worden gebruikt om een
bergingscoëfficiënt en een absolute doorlatendheid te
bepalen. In geval van een AMPT kan zelfs een absolute horizontale en verticale doorlatendheid worden
afgeleid.
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Houten paalfundering (type Rotterdams).

Inspecties houten paalfunderingen Rotterdam

CONDITIE VAN FUNDERINGEN
BELANGRIJK VOOR
RENOVATIEBESLISSINGEN
Fugro heeft een langlopende samenwerking met woningcorporatie Woonstad Rotterdam voor het onderzoeken van de funderingen
van panden, complexen en bouwblokken in de Maasstad. Correcte onderzoeksinformatie is daarbij essentieel voor onderhouds- en
investeringsbeslissingen.
Het is voor woningcorporaties van belang om actueel en onder
bouwd inzicht te krijgen in de staat van de funderingen, om
toekomstig beleid op af te kunnen stemmen. Vooral als er funderingsproblemen te verwachten zijn, of als een renovatietermijn
van een pand verloopt en als er investeringen op stapel staan. Het
goed onderhouden en renoveren van (oudere) panden begint in de
meeste gevallen bij een onderzoek naar de staat van de fundering.
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FUNDERINGSTECHNISCHE HANDHAVINGSTERMIJN
Een goed funderingsonderzoek brengt in kaart wat de staat en de
handhavingstermijn van de huidige fundering is. Als blijkt dat onderhoud aan de fundering noodzakelijk is, kan dat aanleiding zijn
voor de opdrachtgever om beleid ten aanzien van de handhaving
van de panden te wijzigen.

STAPSGEWIJZE AANPAK
Funderingsonderzoek wordt in de meeste gevallen gefaseerd
uitgevoerd, volgens de F3O-richtlijnen ‘Houten paalfunderingen onder gebouwen’ en ‘Funderingen op staal’, en volgens
de algemene richtlijnen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en voor de beoordeling van de resultaten. Een
eerste fase bestaat over het algemeen uit een bureaustudie,
veldmetingen en een visuele inspectie van het pand of object.
Vervolgfasen kunnen onder andere bestaan uit het graven
naar het funderingshout en het uitvoeren van houtmonsteronderzoek en/of het uitvoeren van deformatiemetingen om
de zakkingssnelheden van een pand in kaart te brengen.

HOUTMONSTERONDERZOEK
Woonstad Rotterdam heeft een eigen Programma van Eisen
opgesteld voor het uitvoeren van het funderingsonderzoek. Dit
bestaat, naast de standaardwerkzaamheden zoals aangegeven
in de F3O-richtlijnen, uit additionele metingen en onderzoek in
de verschillende fasen van het funderingsonderzoek. Nadruk
wordt gelegd op het in kaart brengen van de NAP-hoogten in
en rondom het pand en het houtmonsteronderzoek.

de fundering én voor andere vervolgwerkzaamheden bij de
betrokken panden. Het standaard uitgevoerde (aanvullende)
houtmonsteronderzoek kan op de lange duur en op grotere
schaal veel gegevens (big data) opleveren. Gezien de omvang
van het project levert dit alles voor een woningcorporatie
interessante extra informatie op.

ERKENNINGSREGELING KCAF
Fugro beschikt op het gebied van houten paalfunderingen
over veel kennis van en ervaring met funderingsonderzoek,
ook al door het mede-opstellen van de F3O-richtlijnen. In
combinatie met specifieke gebiedskennis kan Woonstad Rotterdam daarom op alle aspecten binnen het funderingsonderzoek van advies worden voorzien. Daarnaast is Fugro als één
van de weinige Nederlandse onderzoeksbureaus toegetreden
tot de erkenningsregeling van het Kennis Centrum Aanpak
Funderingsproblematiek, KCAF.

MEER INFORMATIE:
Bas Hebing, +31 6 110 29498, bas.hebing@fugro.com
Informatie over de erkenningsregeling van het KCAF:
www.kcaf.nl/erkenningsregeling/

BIG DATA
Met deze aanvullende zaken wordt extra informatie ingewonnen die van belang kan zijn voor de beoordeling van

‘Goed onderhouden en renoveren van panden
begint bij een onderzoek naar de fundering’
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Duurzame zonne-energie kan goedkoper worden gefundeerd

KNOWHOW KASSENBOUW
TOEPASBAAR OP ZONNEPARKEN
Zonnestroom of fotovoltaïsche zonne-energie is elektriciteit die door zonnepanelen wordt gegenereerd uit zonnestraling. Door de
lagere kosten en het hogere rendement van moderne panelen is deze manier van zonne-energie inmiddels ook in West-Europa, waar de
zonnekracht ruim 30% lager is dan in Zuid-Europa, rendabel. Maar al die zonnepanelen moeten natuurlijk wel goed worden gefundeerd.
In 2016 was het opgesteld vermogen aan zonnestroom in Europa
ca. 100 GW. Duitsland en Engeland zijn koplopers met respectievelijk ca. 40 GW en 11 GW. Maar ook Nederland timmert aan de
weg en heeft in de laatste jaren een inhaalbeweging gemaakt. Het
opgesteld vermogen is sinds 2010 met een factor 20 gegroeid,
naar ongeveer 2 GW.

STEEDS MEER GROENE STROOM
Zonnestroom wordt veelal opgewekt in grote zonneparken. De
opgestelde vermogens van bestaande zonneparken in Nederland
variëren van 2 MW tot 30 MW. Een park van 10 hectare bestaat uit
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35.000 panelen, die samen 9,5 MW aan vermogen leveren.
Per jaar gaat het dan om 8,5 GWh: genoeg groene stroom voor
2.400 huishoudens. Momenteel zijn zelfs parken in ontwikkeling
met een opgesteld vermogen van 100 MW.

FUNDERING VAN ZONNEPARKEN
De zonnepanelen zijn meestal aangebracht op een lichte constructie, waarbij de trekbelasting van 5 kN tot 15 kN (door wind)
meestal maatgevend is. De standaard funderingsoplossing
bestaat uit 1 à 2 m lange, geheide of ingetrilde verzinkte stalen
profielen. Dit is een geschikte funderingsoplossing voor een zan-

‘Grote hoeveelheid palen maakt ook
kleine besparing interessant’

dige ondergrond, zoals vaak het geval is in het buitenland. In
Nederland is de ondergrond vaak te slecht voor de toepassing
van deze korte paaltjes en zijn meer, langere en/of andere
paaltypes noodzakelijk.

Aan de hand van sonderingen en proefbelastingen op test
palen kan Fugro assisteren bij het vinden van een geschikte
fundering voor elke zonnepaneel-opsteling. Bovendien kunnen
met behulp van de sonderingen ook alternatieve funderingsoplossingen, zoals een fundering op staal, worden uitgewerkt.

Het kan daarbij snel over flinke aantallen gaan: per
24 panelen zijn vier ondersteuningen nodig. In het voorbeeld
hierboven (10 hectare, 35.000 panelen) zijn dat in totaal
5.833 funderingselementen. Hoewel de palen slechts klein
zijn, kan een economisch funderingsontwerp door de grote
aantallen dus een aanzienlijke besparing opleveren voor de
opdrachtgever.

Fugro biedt onder andere de volgende diensten aan:
Sonderingen en handboringen, meting van corrosiviteit van
de ondergrond
Ontwerpberekeningen (draagkracht op trek en druk,
horizontale belastingen, heibaarheid, corrosie)
Proefbelastingen in het veld

EXPERTISE KASSENBOUW

MEER INFORMATIE:

Door jarenlange ervaring in de kassenbouw heeft Fugro uitgebreide expertise opgebouwd in funderingsoplossingen voor
lichte constructies.

Onno Dijkstra, +31 6 518 40660, o.dijkstra@fugro.com
Ronald Tjemmes, +31 6 239 69413, r.tjemmes@fugro.com
Hanne Vanhaekendover, +31 6 159 57054,
h.vanhaekendover@fugro.com
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kort nieuws

I N N O VAT I E

WATERINNOVATIEPRIJS 2017 VOOR FUGRO’S
DOORLATENDHEIDSSONDERING

I N N O VAT I E E N D U U R Z A A M H E I D

FUGRO GAAT GREBBEDIJK ONDERZOEKEN

Op maandag 27 november 2017 werd bekend dat
Fugro samen met Waterschap Aa en Maas de winnaar
is van de Waterinnovatieprijs 2017 in de categorie
Waterveiligheid. De prijs is uitgereikt op de Marktdag
van de Waterschappen waar de stand van zaken van
één jaar marktvisie centraal stond. De jury onder leiding
van Lidewijde Ongering (Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat) boog zich over 115 inzendingen en wees in
totaal vier winnaars aan.

De komende jaren maakt het waterschap Vallei en Veluwe
samen met de omgeving plannen voor het versterken van de
Grebbedijk langs de Nederrijn, tussen Wageningen en Rhenen.
Fugro heeft samen met LievenseCSO opdracht gekregen voor het
uitvoeren van de ingenieursdiensten voor de verkenning van de
dijkversterking.
De Grebbedijk, tussen Wageningen en Rhenen, beschermt
250.000 inwoners van de Gelderse Vallei tegen het Rijnwater. Als
deze dijk doorbreekt, loopt een groot gebied met onder andere
steden zoals Veenendaal en Amersfoort onder water. Om deze
reden geldt voor de Grebbedijk de zwaarste veiligheidsnorm die
in Nederland aan een primaire kering kan worden toegekend:
een overstromingskansnorm van 1/100.000 per jaar. Op
basis van een beoordeling van de dijk is geconcludeerd dat de
huidige overstromingskans veel groter is dan de eis. Vandaar
dat de Grebbedijk een hoge prioriteit gekregen heeft in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

De grondwaterdruk in en onder een dijk heeft een forse
invloed op het doorbreken van een dijk. Helaas wordt
de toename van de grondwaterdruk onder een dijk vaak
minimaal onderzocht vóór een dijkverbetering wordt
uitgevoerd. Goede in-situ-metingen van de doorlatendheid
van zandlagen zijn namelijk duur en bewerkelijk. Het
resultaat is dat dijkversterkingen soms nodeloos
omvangrijk en ingrijpend zijn.
Met steun van het Hoogwaterbeschermingsprogramma
hebben Waterschap Aa en Maas, Fugro en Deltares een
sondeertechniek toegepast waarmee bij dijken snel
en gelijktijdig met een traditionele meetcampagne de
horizontale doorlatendheid om de 2 cm in beeld wordt
gebracht. Hierbij gaat het om het injecteren van water
tijdens het sonderen (bodemonderzoekstechniek), het
meten van waterdrukken in de bodem en vervolgens het
afleiden van de doorlatendheid.

Fugro voert voor dit project grond-, geofysisch, laboratoriumen geodetisch onderzoek uit. Tevens is Fugro verantwoordelijk
voor het technisch ontwerp van de verschillende
dijkversterkingsvarianten.
Tijdens deze verkenningsfase (2017-2020) moet tot een
gedragen voorkeursalternatief voor de dijkversterking worden
gekomen. Tijdens de verkenningsfase wordt gezocht naar
mogelijkheden om gebiedsambities te koppelen aan de
dijkversterking. Ook staan innovaties en duurzaamheid bij dit
project hoog op de agenda. Zo wordt bijvoorbeeld de door Fugro
ontwikkelde HPT-sondering ingezet en worden de mogelijkheden
van het gebruik van gebiedseigen grond onderzocht om tot een
optimaal ontwerp te komen.

De techniek is getest op een dijk langs de Maas. Voor die
dijk bleek dat een eventuele versterkingsmaatregel in
verhouding tot een klassiek ontwerp circa 50% kleiner
kon worden uitgevoerd. Dit scheelt fors in ruimtebeslag,
transporthinder, CO 2 - en NO x -uitstoot en kosten.

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

Kalender 2018
KENNISDAG INSPECTIE
WATERKERINGEN
22 maart 2018
Burgers’ Zoo, Arnhem

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

NATIONALE CARRIEREBEURS
6 en 7 april 2018
RAI, Amsterdam
www.carrierebeurs.nl

www.inspectiewaterkeringen.nl

CPT’18 – INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
CONE PENETRATION TESTING
21 en 22 juni 2018
TU Delft
www.cpt18.org
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