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voorwoord

Het economisch klimaat in Nederland is duidelijk verbeterd. De bouw trekt substantieel aan en ook
in de infrastructuur staan de komende jaren grote investeringen op stapel. Dat is natuurlijk goed
nieuws voor vele bedrijven, die de afgelopen jaren flink de buikriem hebben moeten aantrekken.
Bij het verbeteren van de marktomstandigheden zou je verwachten dat de projectmarges ver
ruimen. Maar helaas is niets minder waar en staan de marges nog steeds onder druk. Kennelijk
is omzet en het aan het werk houden van personeel topprioriteit nummer één. Dit zijn inderdaad
belangrijke overwegingen, maar hoe moet een technologisch gedreven specialistische dienst
verlener als Fugro hierop anticiperen?
Innoveren zou het toverwoord moeten zijn om de projectmarges te verruimen en toch ook op de
middellange termijn gesteld te staan om de verwachte teruggang in beschikbaar technisch per
soneel op te vangen. Innoveren klinkt simpel, maar hoe doe je dat? Er zijn technologisch prachtige
ontwikkelingen gaande en techneuten spelen hier maar wat graag op in: ICT-tools met meer en
snellere rekenkracht, grotere opslagmedia, geavanceerde sensoren die steeds meer en nauwkeu
riger meten, laserscanners in handformaat, drones met meer draagkracht, satellietbeelden met
steeds hogere resolutie, specialistische grondonderzoekconussen en laboratoriumproeven.
Maar de adoptietijd van de markt voor deze technologische innovaties wordt steeds korter,
waardoor het vermogen om te onderscheiden ten opzichte van de concurrenten snel verdampt.
Sterker nog: het wordt steeds lastiger om als pionier de investeringen terug te verdienen.
Hoe kunnen we dan toch blijven innoveren? Mijns inziens gaat het niet om de hardware, maar
zit de innovatiekracht in het slim opslaan van data, het vertalen van ruwe data in bruikbare
(3D-)informatie en het ontsluiten van informatie op een efficiënte, gebruikersvriendelijke en
toegankelijke manier. Het is zaak om continu de processen te blijven verbeteren. Innovatie is
noodzakelijk om onderscheidend te blijven.
Wat mij betreft geldt dan ook: innoveren is noodzakelijk, consolideren is achteruitgang!
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inhoudsopgave

Droge voeten, natuur én recreatie

Asset management van energienetten

Om de waterveiligheid in het gebied rondom
Zwolle en Kampen ook in de toekomst te kunnen
blijven borgen, is het nodig om de IJssel meer
ruimte te geven. Aannemerscombinatie Isala Delta
voert in dat kader momenteel een
groot project uit rondom Kampen.
Fugro deed er grondonderzoek en
voert de monitoring uit.

Het energielandschap is aan het veranderen.
Energiebeslissingen worden steeds meer door
klanten zelf genomen. Dat heeft enorme gevolgen
voor de infrastructuur. Hoe ziet energieprofessional
Alliander de toekomst van
haar assets en het managen
daarvan?

Grondonderzoek met EM-metingen

Droge voeten voor De Punt

Elke zes jaar moeten de Nederlandse waterkeringen
worden getoetst op veiligheid. Bij de controleronde
in 2011 bleek de dijk tussen Waardenburg en Tiel
niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Voor een
goed dijkverbeteringsplan zijn
recente en vooral betrouwbare
gegevens nodig.

Na aanhoudende klachten over wateroverlast
van bewoners van de Amsterdamse wijk De Punt
hebben Stadsdeel Nieuw-West, Ymere en Waternet
aan Fugro gevraagd een onderzoek uit te voeren
naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Hierbij
zijn ook de bewoners nauw
betrokken.
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Ruud Vlaardingerbroek, Hylkje Meeboer, Durk Boonstra, Falco van Dijck en Robbin Sluijsmans.

Droge voeten,
natuur én recreatie
Project IJsseldelta

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied ook
in de toekomst te kunnen blijven borgen, is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Aannemerscombinatie Isala Delta voert in dat
kader momenteel een groot project uit rondom Kampen.
Het project IJsseldelta is onderdeel van het bredere programma
‘Ruimte voor de Rivier’. Globaal bestaat het project uit het verla
gen van het zomerbed in de IJssel, bij Kampen, het aanleggen van
een hoogwatergeul (Reevediep) tussen de IJssel en het Dronter
meer, en de realisatie van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid.

Waterveiligheid, natuur en recreatie
De hoogwatergeul Reevediep bestaat uit een brede strook grond
ten zuiden van Kampen, die wordt aangelegd tussen nieuwe
dijken. Aan de oostzijde, bij de IJssel komt een inlaatwerk en aan
de westzijde wordt een open verbinding gecreëerd met het Vosse
meer en het IJsselmeer. Daarvoor wordt onder meer de Roggebot
sluis verplaatst naar een locatie ten zuiden van de monding van
het Reevediep, in het Drontermeer. Bij hoogwater fungeert het
ongeveer 6 km lange Reevediep als extra afvoer voor het IJssel
water en draagt daardoor bij aan de waterveiligheid. In de hoog
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watergeul, die bij normale IJsseldebieten droogstaat, komt voor
de recreatievaart een smalle vaargeul, die wél permanent water
bevat. Verder wordt hier een nat natuurgebied aangelegd, met
onder andere rietmoerassen.
Door het verlagen van het zomerbed in de IJssel bij Kampen met
zo’n 2 m en het herinrichten van de uiterwaarden, krijgt de rivier
meer ruimte bij hoge waterafvoeren. Samen met het Reevediep
tussen de IJssel en het Drontermeer moet dit bij een maatgevend
hoogwater leiden tot een waterpeilverlaging van 41 cm bij Zwolle
en Kampen.

Stroomgeulgebied
Een projectcombinatie van Boskalis en Van Hattum en Blanke
voort, Isala Delta, heeft in 2014 de design & construct-opdracht
gekregen voor de uitvoering van project IJsseldelta. Als eerste is

uiteraard het nodige grondonderzoek uitgevoerd.
‘De bodem in dit gebied kent een zeer wisselende opbouw,
met oude stroomgeulen, dijkdoorbraken en wielen’, aldus
Falco van Dijck, hoofd Geotechniek bij Isala Delta. ‘Daardoor
kunnen er op korte afstanden van elkaar grote verschillen in
de bodemopbouw zijn. Op de ene plek komen we een volle
dige zandondergrond tegen, en even verderop 16 m klei.’

Groot en veelzijdig grondonderzoek
Fugro heeft in het projectgebied in totaal zo’n 1.000 sonde
ringen en een groot aantal boringen uitgevoerd. In combinatie
met bestaande gegevens uit geologie en archeologie, en aan
gevuld met laboratoriumonderzoek levert dat een goed beeld
op van de ondergrond, aldus Van Dijck. ‘Dat is belangrijk voor
de funderingen van de civiele kunstwerken en de dijken die in
het gebied komen. Daarnaast is een uitgebreide en langdurige
monitoring van het grond- en oppervlaktewater ingericht, om
de gevolgen van de werkzaamheden in het gebied in de gaten
te houden.’ Alle data, dus die van het grondonderzoek en die
van de monitoring zijn eenvoudig en webbased bereikbaar via
het door Fugro voor dit project ingerichte GeoRiskPortal.
Fugro heeft de aanbesteding voor het grondonderzoek gewon
nen vanwege de grote beschikbare capaciteit en het complete
aanbod van de dienstverlening, waaronder bepaalde laborato
riumproeven. Ruud Vlaardingerbroek, projectleider bij Fugro:
‘Het is een groot en veelzijdig project, waarbij wij veel aspec
ten van onze kennis en ervaring op het gebied van geotech
niek hebben kunnen inzetten, waaronder ook onderzoek vanaf
het water en uitgebreid specialistisch laboratoriumonderzoek.’

‘Monitoring
betaalt zich dubbel
en dwars terug’
hydraulic Piston sampler
Hij vervolgt: ‘Voor het verzamelen van ongeroerde grondmon
sters is een zogeheten ‘hydraulic piston sampler’ gebruikt, die
zeer snel kwalitatief hoogwaardige monsters met een diame
ter van 100 mm kan steken. Die grotere diameter is belangrijk,
want daardoor ontstaat er minder verstoring van het monster.
De piston sampler is het best toepasbaar in grond met zachte
bodemgesteldheid.’
Robbin Sluijsmans, geotechnisch ingenieur GWW van Isala
Delta: ‘De opdrachtgevers, Rijkswaterstaat en de provincie
Overijssel, leverden bij het begin van het project gegevens aan
van onderzoeken die ze eerder hebben laten uitvoeren, in de
voorbereidingsfase. Op basis daarvan bepalen wij vervolgens
welk aanvullend grondonderzoek nodig is. Dat is niet alleen
gericht op het beperken van geotechnische risico’s, maar ook
om de verschillende grondsoorten in kaart te brengen.’

Gesloten grondbalans
Durk Boonstra, realisatiecoördinator van Isala Delta: ‘Langs de
hoogwatergeul komen dijken die tot de primaire waterkering
gaan behoren. De aanleg daarvan gebeurt zoveel mogelijk
met materiaal dat afkomstig is uit het projectgebied: klei en
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de versterking van de aanvaarbescherming van de stadsbrug. Daar
bouwen we in totaal vijf schanscaissons: betonnen constructies
die de schepen moeten afremmen als ze tegen de brug dreigen te
varen. Aan de zuidkant van de stad, waar de hoogwatergeul komt,
zijn we onder andere bezig met de grondlichamen voor de dijken
en het heiwerk voor enkele kunstwerken. In dit gebied komen
– van oost naar west – een inlaatwerk, een recreatieschutsluis,
een lange brug voor lokaal verkeer en een sluis tussen de hoog
watergeul en het Drontermeer.’
Robbin Sluijsmans.

zand. Het vrijgekomen zand uit de verdieping van het zomerbed
van de IJssel en de aanleg van de vaargeul wordt gebruikt voor
de aanleg van de dijken. De klei die vrijkomt in het project wordt
te rijpen gezet in depots en wordt daarna gebruikt voor de aanleg
van kleidijken of als afdekking van de zandkern van de dijken. Het
veen dat we tegenkomen, wordt afgegraven en afgevoerd.’

Hoe is de monitoring ingericht?
Hylkje Meeboer, projectmedewerker Geomonitoring van Fugro:
‘Er is een bestaand grondwatermeetnet overgenomen van de op

Sluijsmans vult aan: ‘Het gaat al met al om flinke hoeveelheden
grond. Zo hebben wij 1,8 miljoen kuub zand met een persleiding
getransporteerd naar en van het depot, waardoor het aantal
vrachtwagenbewegingen in het gebied enorm kon worden beperkt.’

Hoe ver is het project inmiddels gevorderd?
Boonstra: ‘In Kampen is het uitbaggeren van de IJssel over een
lengte van 7,5 km nagenoeg klaar. Verder zijn we bijna klaar met
Durk Boonstra.
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Falco van Dijck.

drachtgever. Dit meetnet bestaat uit 100 peilbuizen, waarvan
er 26 zijn uitgerust met een telemetrisch systeem van Fugro.
In een later stadium zijn door ons nog 34 extra peilbuizen ge
plaatst, ook voor oppervlaktewater. Dit telemetrisch systeem
meet elke 10 minuten een waterstand en stuurt de meet
resultaten tweemaal per dag door naar het GeoRiskPortal,
waar de opdrachtgever ze 24 uur per dag kan inzien. Als de
vooraf ingestelde alarmwaarden worden overschreden, gaat
er automatisch een e-mail naar de aangewezen persoon.’

Dichtgedrukte sloot
Boonstra: ‘Het systeem functioneert goed en we hebben al
minstens éénmaal ingegrepen in de werkzaamheden naar
aanleiding van een alarm. Je moet dan denken aan bijvoor
beeld melding dat de waterstand in een sloot opeens flink
stijgt. Als we naar aanleiding daarvan buiten gaan kijken,
blijkt de sloot door graafwerkzaamheden te zijn ‘dichtge
drukt’, waardoor het water niet meer weg kan. Dat zou als
gevolg kunnen hebben dat omwonenden natte voeten gaan
krijgen in hun woning en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wij geven dat dan snel door aan de uitvoerders, zodat ze
meteen maatregelen kunnen nemen.’

Monitoring rendabel
Boonstra vervolgt: ‘Monitoring ondersteunt de continuïteit
van onze werkzaamheden. Bij zo’n groot project als dit zijn
de operationele kosten van mensen en materieel hoog. Elk
uur dat het werk stilligt, kost handenvol geld. Als je dat met
monitoring kunt voorkomen of snel kunt oplossen, betaalt
zich dat dubbel en dwars terug.’

Project IJsseldelta: een
mooi voorbeeld van de
functiecombinatie: veiligheid, natuur en recreatie
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Grondonderzoek optimaliseren
met EM-metingen
Continu horizontaal beeld

Elke zes jaar moeten de Nederlandse waterkeringen worden getoetst op veiligheid. Bij de controleronde in 2011 bleek de dijk tussen
Waardenburg en Tiel niet te voldoen aan de veiligheidseisen. Voor een goed dijkverbeteringsplan zijn recente en vooral betrouwbare
gegevens nodig. In dat kader heeft Fugro hier onder andere geofysisch grondonderzoek uitgevoerd.
De toetsingsronde in 2011 toonde aan dat ongeveer twee derde
van de dijk langs de Waal tussen Waardenburg en Tiel niet voldoet
aan de wettelijke veiligheidsnormen. Het gaat dan met name om
de stabiliteit en piping, en in beperkte mate om de hoogte van
de dijk. Bij piping stroomt er bij een groot verschil in waterstand
tussen rivier en achterland water onder de dijk door. Doordat het
water zand kan meevoeren, ontstaat na verloop van tijd een holle
ruimte (pipe) onder de dijk. Gevolg: de dijk wordt instabiel en kan
bezwijken.
Dijkbeheerder Waterschap Rivierenland is dus aan de slag gegaan
met een dijkverbeteringsplan. Omdat niet alle daarvoor benodigde
informatie voorhanden was, is onder andere aan Fugro gevraagd
geofysisch grondonderzoek te doen voor het dijktraject
Tiel-Waardenburg.
Dit geofysisch onderzoek – uitgevoerd eind 2015 – is onderdeel
van een breed en gefaseerd verkennend grondonderzoek, dat
verder onder andere bestond uit sonderingen, boringen, classifi
catie van grondlagen, laboratoriumonderzoek en monitoring van
waterspanningen.
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Geofysisch onderzoek
Met het geofysisch onderzoek worden de overgangen van holo
cene deklaag naar pleistocene zandlaag (en daarmee de dikte van
de deklaag) en de aanwezigheid van holocene zandafzettingen
(oeverwallen, geulen en donken) zowel horizontaal als verticaal in
kaart gebracht.
Fugro heeft het geofysisch onderzoek uitgevoerd met behulp van
elektromagnetische (EM) metingen. Tevoren zijn locaties bepaald
waar de elektromagnetische metingen weinig tot geen invloed zul
len ondervinden van eventuele boven- en ondergrondse geleiders
zoals leidingen en metalen hekwerken. Dit is ongewenst, omdat
deze geleiders de metingen kunnen verstoren.
De elektromagnetische metingen zijn op loopsnelheid uitgevoerd
met behulp van een CMD Explorer, gekoppeld aan een quad.
Het apparaat bestaat uit een zender en drie ontvangers op drie
verschillende onderlinge afstanden. De RD-coördinaten en NAPhoogten van de meetpunten zijn ingemeten met behulp van een
RTK GPS, een zeer nauwkeurig GPS-systeem. RTK staat voor Real
Time Kinematic en is de overtreffende trap van GPS-metingen. De
continu gemeten GPS-data geeft de mogelijkheid om een nieuwe
hoogtekaart te maken van het gebied.

Bij het elektromagnetisch onderzoek wordt de elektrische
geleidbaarheid van de ondergrond gemeten door middel van
elektromagnetische inductie. De elektromagnetische data laat
per meetpunt de elektrische geleidbaarheidswaarden van de
ondergrond op drie verschillende diepten zien.

Contourbeeld van de gemeten EM-data
Het contourbeeld toont de elektrische geleidbaarheid van de
ondergrond tot een diepte van bijna 6.7 m onder het maai
veld. In het algemeen betekent een relatief lage geleidbaar
heid dat er sprake is van een zandlaag. Hoge waarden wijzen
op klei, veen of onder- of bovengrondse geleiders.
De gemeten geleidbaarheidswaarden worden omgezet naar
een lagenmodel van de ondergrond. De elektromagnetische
data worden geclassificeerd met behulp van de uitgevoerde
sonderingen en boringen. Het geclassificeerde model kan
worden opgebouwd uit 24 lagen (bovenaanzichttekeningen)
tot een diepte van 6 m onder het maaiveld. Ter verduidelij
king van het geclassificeerde model kunnen lengte-profielen
worden gegenereerd tussen twee gewenste meetpunten door
een slimme inversie-tool. Het lengte-profiel laat de geclassifi
ceerde data in de diepte zien waar de profiellijn is getrokken.

Continu horizontaal beeld
In veel gevallen wordt geofysisch onderzoek uitgevoerd als
aanvulling op het sondeer- en booronderzoek. Een sondering
en/of boring is meer een puntwaarneming en levert alleen
verticale informatie, waarbij aanwezige lenzen en geulen
gemist kunnen worden.
Elektromagnetisch onderzoek levert een continu horizontaal
en verticaal beeld van de ondergrond. Hiermee kunnen de
dikte van de deklaag, de locatie en de diepte van eventuele
zandafzettingen, lenzen, geulen en de aanwezigheid van
begraven metalen objecten – zoals stalen damwanden, op
slagtanks, metalen leidingen, enzovoort – snel en goedkoop
in kaart worden gebracht. Sondeer- en boorlocaties kunnen
op deze manier efficiënter worden bepaald, wat kan leiden tot
kostenbesparingen en minder risico’s. Door het geofysisch on
derzoek als eerste onderdeel van een verkennend grondonder
zoek uit te laten voeren, kan het sondeer- en booronderzoek
worden geoptimaliseerd.

Meer informatie:

Lengteprofiel en geclassificeerde data
Links is een zwarte lijn met een groen beginpunt (begin lengteprofiel) en
een zwart eindpunt (eind lengteprofiel) te zien. Dezelfde zwarte lijn is te
zien met de RD-coördinaten rechtsboven in de figuur. Daaronder is het
lengteprofiel van de geclassificeerde elektromagnetische data te zien ten
opzichte van NAP. De groene kleur duidt op de aanwezigheid van klei en
de gele kleur geeft de aanwezigheid van zand aan.

Ook zeer geschikt voor ondergrondse
energie-infra
EM-metingen kunnen niet alleen voor dijken maar ook
ook voor de bepaling van de corrosiviteit van de grond
waar kabel- en leidingtracés liggen, worden ingezet.
Bijvoorbeeld van telecomnetwerken en elektriciteitsof gasleidingen.

Serkan Elgün, 070 31 11498, s.elgun@fugro.com
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Opinie

‘Nutsfunctie
terug in
de energie
voorziening’
Onder invloed van de klimaatverandering en daaruit voortvloeiende
ontwikkelingen in de techniek gaat het energielandschap de
komende decennia revolutionair veranderen. Energiebeslissingen
worden steeds minder door energiebedrijven en steeds meer
door klanten zelf genomen. Dat heeft enorme gevolgen voor de
infrastructuur. Hoe ziet energieprofessional Alliander de toekomst
van haar assets en het managen daarvan?

Daan Schut, Liander.

Elektriciteitscentrales die permanent in bedrijf zijn, worden
vervangen door zonnepanelen of windmolens die alleen energie
produceren als de zon schijnt of de wind waait. Huizen die worden
verwarmd met aardwarmte en auto’s die rijden op elektriciteit.
De lang aangekondigde energietransitie (of systeemomkering)
is in volle gang. Mensen gaan zelf energie opwekken, voor eigen
gebruik of om onderling uit te wisselen. Er ontstaan nieuwe
energievormen en -netten, die niet vanzelfsprekend voor iedereen
toegankelijk zijn. En er komen ‘netverlaters’: klanten die zelfvoor
zienend worden en hun aansluiting op het energienet opzeggen.
Voor een netwerkbedrijf zoals Alliander werpt dat vragen op over
het beheer en onderhoud, en vooral investeren in hun grootste
assets: de energienetwerken.

Regie

Daan Schut, directeur assetmanagement van netbeheerder
Liander (onderdeel van Alliander), ziet vier belangrijke thema’s in
de energiesector: de energietransitie, de regie op die transitie, de
ageing assets en de digitalisering van het systeem. ‘De systeem
omkering stelt andere eisen aan de energienetten en dus aan
de netbeheerder. Tegelijkertijd is er vooralsnog geen collectieve
regie. Dat is een risico, want als je dit niet goed aanpakt, kan de
energietransitie leiden tot hoge kosten, zoals nu zichtbaar wordt
bij de warmtenetten. Een ander voorbeeld: Stroomversnelling, een
initiatief in de bouwsector om nieuwe wijken geheel duurzaam en
energiezuinig te bouwen. Prachtig natuurlijk, maar niemand heeft
er tevoren over nagedacht wat het voor het lokale elektriciteits
netwerk betekent als de zonnepanelen van 2.000 nieuwe wonin
gen allemaal tegelijk stroom gaan terugleveren aan het net...’

Een grote uitdaging vormen de vervangingsinvesteringen voor de
verouderende netwerken. Zo zijn de meeste van de huidige gasnet
ten in Nederland aangelegd tussen 1960 en 1990. De gemiddelde
levensduur van zo’n netwerk is 45 jaar, hoewel sommige netten
zeker ook langer meegaan. Uiterlijk 2040 moeten de netwerkbe
drijven ruim 6.000 km aan verouderde en breukgevoelige gaslei
dingen van gietijzer en asbestcement vervangen. Met een totale
vervanging van het gasnet zijn miljarden euro’s gemoeid.
Schut: ‘In het algemeen is het de kunst om bestaande netwerken
zo slim en zo lang mogelijk te blijven benutten. Dat geldt onder
normale omstandigheden, en zeker nu het door de systeemomke
ring moeilijk is om te voorspellen wat er precies gaat gebeuren de
komende jaren. We proberen vervangingsinvesteringen dus af te
stemmen op de veranderingen in de buitenwereld, om onnodige
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‘Er is dus wel een bepaalde mate van regie nodig om alle commer
ciële belangen die bij deze onderwerpen spelen, vanuit een publiek
belang af te wegen en bij elkaar te brengen. Wij pleiten voor de
terugkeer van de ‘nutsgedachte’ in de energiesector: de transitie
naar een duurzamer systeem moet worden aangepakt tegen de
laagste maatschappelijke kosten. Daarvoor moet men er zich
eerst van bewust zijn welke kosten er allemaal in de keten zitten.
Als je dan een businesscase voor een energiesysteem doorrekent,
moeten alle kosten worden meegenomen, dus ook die van de
infrastructuur die aan een woning vastzit. Vervolgens moet je het
systeem optimaliseren op de laagst mogelijke integrale kosten.’

Ageing assets

kosten of kapitaalvernietiging te voorkomen. Dat betekent
ook een andere rol voor strategisch assetmanagement, meer
gericht op deelname aan het maatschappelijk debat en de
politieke besluitvorming.’

Digitalisering
ICT biedt voor assetmanagement allerlei interessante moge
lijkheden, aldus Schut. ‘We gaan onze distributienetwerken
slim maken, door het toepassen van sensortechnieken in on
der andere de middenspanningsstations. Daardoor slaan we
straks twee vliegen in één klap. We krijgen meer en real-time
inzicht in de conditie en de belasting van de netwerken, en we
kunnen ze op afstand bedienen, zodat bij storingen monteurs
niet meer per se ter plaatse hoeven te gaan. Een en ander
maakt onze asset base groter, omdat er een hele nieuwe
competentie bijkomt: we hebben verstand van sensoring en
ICT nodig.’

Op welke termijn spelen deze zaken?
Schut: ‘Deze ontwikkelingen zijn nu al aan de gang. Wij zien
dat we andere en complexere vragen van onze klanten krijgen
dan vroeger. Dat vraagt om andere kennis en competen
ties binnen onze organisatie. Wij zullen ons dus nog meer
moeten richten op innovatie en kennisontwikkeling. Door de
vele meespelende factoren sluipt er meer onvoorspelbaar
heid in het systeem. Daarom zul je moeten gaan werken met
verschillende scenario’s, in plaats van onze standaardoplos
singen. Om die scenario’s te ontwikkelen en uit te voeren, is
expertise nodig van uiteenlopende disciplines, zoals business
analisten, strategen en innovators. Maar de energievakman
wordt ook weer veel belangrijker. Slim engineeren is nodig om
nieuwe oplossingen te bedenken. Onze business wordt – zoals
veel organisaties – steeds meer datagedreven. Die informatie
komt van buiten, maar ook van onze eigen netwerken, via
de sensortechniek. De grote hoeveelheden data die dit gaat
opleveren, worden via wiskundige modellen vertaald naar
beslispunten voor onze strategie.’
‘Over 25 jaar is het overgrote deel van onze energienetten nog
operationeel, maar daarnaast zul je lokale duurzame syste
men zien, toegesneden op specifieke plaatselijke situaties. In
het centrum van Amsterdam verwacht ik dat een warmtenet
eerder rendabel is dan in de Noordoostpolder, om maar eens
een voorbeeld te noemen. Het draait uiteindelijk allemaal
om het optimaal benutten van de assets, om tegen de laagst
mogelijke maatschappelijke kosten te zorgen voor bereikbare
duurzame energie voor de inwoners van Nederland.’

‘Netbeheer wordt steeds
meer datagedreven’
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Veilige constructies door
slimme glasvezelsensoren
Ondergrondse infrastructuur jarenlang nauwkeurig in beeld

Continu meten ofwel monitoren kan veel essentiële informatie opleveren over het gedrag van een constructie. Door gebruik van
een innovatief glasvezelsensor-systeem van Fugro is langjarige en zeer nauwkeurige monitoring van bijvoorbeeld tunneldelen of
andere ondergrondse constructies financieel een stuk voordeliger geworden.
Als beheerder wil je vaak heel precies weten hoe een (onder
grondse) constructie zich gedraagt, zowel onder dagelijkse,
als onder extreme omstandigheden. Wat doet het met beton
nen tunneldelen als daar elke paar minuten, dag in, dag uit,
30 jaar lang metro’s doorheen denderen, terwijl een paar
meter hoger de trams de hoek om gillen en er 5 meter
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verderop een damwand van 20 meter wordt ingetrild voor
een nieuwe parkeergarage? Hoe zit het dan met de veiligheid,
wanneer moet je dingen gaan vervangen? Om daar een on
derbouwd antwoord op te hebben, is monitoring over langere
perioden noodzakelijk.

Sublieme sensoren
Speciaal voor dit soort toepassingen heeft Fugro een bijzonder
systeem ontwikkeld met sensoren die via glasvezel verbon
den zijn met een zogeheten Interrogator: een zeer stabiel
en nauwkeurig optisch meetapparaat. Er bestaan inmiddels
speciale glasvezelsensoren voor het meten van trillingen,
hoekverdraaiingen (kanteling), buiging (microrek), geluid en
druk. Deze innovatieve sensoren zijn zo uitgevoerd dat ze
eenvoudig op allerlei plaatsen kunnen worden ingebouwd.
Aan één glasvezelmeetkabel kunnen tot 30 (verschillende
of dezelfde) sensoren worden bevestigd. Per meetapparaat
kunnen maximaal 16 van deze meetkabels gelijktijdig worden
uitgelezen, met daaraan dus maximaal 480 sensoren. Met
optische connectoren kan tot 30 km kabel aan elkaar worden
verbonden. Bijkomend voordeel is dat een meetnetwerk
door gebruik van connectoren eenvoudig deels kan worden
vervangen: de sensoren kunnen dan worden hergebruikt aan
een nieuwe kabel.
De glasvezelkabel is zeer dun en goed weg te werken in con
structies. De sensoren zijn inert en worden dus niet aangetast
door het milieu waarin ze worden toegepast. Ook zijn ze ge
compenseerd voor temperatuurverschillen. Verder zijn er geen
bewegende delen en kan er geen sprake zijn van vonkvorming.
De sensoren gaan zo’n 30 jaar mee.

Evidente voordelen
Deze techniek is bijzonder geschikt voor het langdurig monito
ren van de ‘structural health’ van infrastructurele constructies
(tunnels, bruggen, sluizen, parkeerkelders, leidingnetten) en
industriële installaties, al dan niet met bewegende delen. Bij
dat laatste kun je denken aan kritische bedrijfsprocessen in
bijvoorbeeld een papierfabriek of de voedselindustrie, maar
ook aan windturbines of pompen. Met deze sensoren kunnen
afwijkingen worden gemeten die iets zeggen over de levens
duur van een constructie, zodat onderhoud of vervanging zeer
gericht kan worden gepland. Dit bespaart kosten en maakt
investeringen efficiënter.

In Nederland wordt deze techniek nog niet veel toegepast,
maar in het buitenland des te meer. Zo zijn vrijwel alle
stuwdammen ter wereld uitgerust met optische sensoren, die
de eigenschappen van deze constructies continu in de gaten
houden. De software van de Interrogator levert output die ook
kan worden gebruikt in andere beheersystemen.

Meer informatie:
Martijn Louws, 070 31 11186, m.louws@fugro.com

Baanbrekende techniek
De Interrogator produceert 1.000 lichtpulsen per seconde
en fungeert tegelijkertijd als een uitleesunit voor de re
toursignalen. Omdat er door dezelfde glasvezelkabel licht
van verschillende frequentie kan worden gestuurd – lees:
verschillende kleuren licht – kunnen verschillende groothe
den (trillingen, kanteling, buiging, geluid en druk) tegelij
kertijd worden gemeten. Bij een meetfrequentie van 1.000
Hz gebeurt dit met een nauwkeurigheid van 1/10.000ste
millimeter.
Een groot voordeel van glasvezel is verder dat er bij metin
gen geen drift optreedt. Drift is een soort verouderingspro
ces in een sensor, ten gevolge van elektrische invloeden.
Bij dit verschijnsel begint een sensor na verloop van tijd
een verschil aan te geven, terwijl er in feite niets gebeurt.
Bij glasvezel is hiervan geen sprake. De portfolio van Fugro
bevat inmiddels glasvezelsensoren voor het meten van
trillingen, hoekverdraaiingen (kanteling), buiging (microrek),
geluid en druk.
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IJsseldijk van onder
tot boven in beeld

Project KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard
Voor de versterking van 10 km rivierdijk langs de Hollandse IJssel in Zuid-Holland heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard gedetailleerde geotechnische informatie nodig. Zo wilde men in de verkenningsfase de bodemopbouw van het gehele
dijktalud weten, om de stabiliteit van de nieuwe dijk goed te kunnen berekenen. En dat alles zonder overlast voor de bewoners.
Dit versterkingsproject van de rivierdijk tussen Gouderak, Ouder
kerk aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel staat bekend onder
de naam KIJK: Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard. Fugro heeft
hier afgelopen winter over 8 km grondonderzoek uitgevoerd voor
de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject. Ook is de
bodemopbouw van het gehele dijktalud in kaart gebracht. Om
aanvullende informatie te verkrijgen wordt het gedrag van de dijk
daarnaast gemonitord met waterspanningsmeters.

Minimale overlast
In nauw overleg met het hoogheemraadschap en de omwonen
den is het grondonderzoek op de dijk en in het achterland zo snel
mogelijk uitgevoerd, met minimale overlast voor de omgeving. De
dijk is hier hoog, smal en druk, met vrijwel aaneengesloten lint
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bebouwing erlangs. De sondeer- of boorrupsen van Fugro hebben
op de dijk én in vele voor- en achtertuinen belangrijke informatie
verzameld over de lokale bodemgesteldheid. Het onderzoek werd
gecoördineerd vanuit een tijdelijk projectkantoor bij de dijk, waar
door de lijnen met bewoners en lokale bedrijven kort waren.
Bij de sonderingen werd gestreefd naar een zo hoog mogelijke
kwaliteit, onder andere door gebruik te maken van een speciale
conus. Ook zijn veel Begemann continue steekboringen uitgevoerd
en is een hydraulic piston sample-systeem ingezet om snel hoog
waardige gedrukte monsters te krijgen.
Het laboratoriumonderzoek richtte zich op het verkrijgen van
sterkteparameters voor het critical state soil-model. Met dat doel

zijn gevoelige DSS-proeven (Direct Simple Shear), anisotrope
triaxiaalproeven en samendrukkingsproeven uitgevoerd.
Speciale aandacht is besteed aan een zorgvuldige classificatie
van humeuze klei- en veenlagen, omdat deze bepalend zijn
voor de stabiliteit van de dijk.

Zicht op waterspanningen
Ook voor het plaatsen van waterspanningsmeters is een inno
vatieve techniek toegepast. Via de sondeertechniek zijn in één
stang verschillende onder elkaar geplaatste waterspannings
meters weggedrukt, om zo een continu beeld te krijgen van de
waterspanningen in de verschillende grondlagen.
Naast het grondonderzoek heeft Fugro samen met Royal
HaskoningDHV een ‘consequentie-analyse’ uitgevoerd.
Hierbij is alvast ingespeeld op de nieuwe normen voor water
veiligheid die in 2017 in Nederland van kracht worden. Per
rekenprofiel zijn de sterkte-eigenschappen van de ondergrond
in detail in kaart gebracht door informatie uit sonderingen,
laboratoriumonderzoek en waterspanningen aan elkaar te re
lateren. Vervolgens zijn geavanceerde stabiliteitsberekeningen
uitgevoerd met een nieuw rekenmodel, waarin de belastings
geschiedenis van de dijk in detail is meegenomen.

Onderscheidend project

is uitgevoerd: ‘De onderzoeksresultaten van Fugro geven
ons het broodnodige inzicht in de ondergrond’, aldus Eduard
Gustin, technisch manager van dit project. ‘Dit onderzoek is
echt onderscheidend in Nederland. Het probleem is zeer gede
tailleerd in kaart gebracht: de dijk is daarbij zowat lek geprikt.
Dit is het eerste project waar de nieuwe systematiek van de
‘stabiele technische scope’ succesvol is toegepast. Op andere
plaatsen is dit bij dijkprojecten niet gelukt, dus daar zijn wij
als hoogheemraadschap erg blij mee. Door dit resultaat dur
ven wij als dijkbeheerder ook scherper aan de wind te varen
bij de vervolgwerkzaamheden. De kans op een uitgekiend
ontwerp is daarmee een stuk groter geworden. We kennen
onze dijk nu beter en weten meer over hoe hij zich gedraagt.
En we weten ook scherper waar de onzekerheden en onmoge
lijkheden in zitten. Allemaal winst, wat ons betreft.’

Meer informatie:
Reinier van der Weij, 070 31 15349, r.vanderweij@fugro.com

‘We kennen onze dijk nu
beter en weten meer over
hoe hij zich gedraagt’

Het hoogheemraadschap geeft aan dat het werk ondanks de
complexe omgeving conform planning en met hoge kwaliteit
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Draagkrachtfactoren
HSP-palen bepaald met
proefbelastingen
Puntdraagvermogen en schachtwrijving

Om de paaldraagkrachtfactoren ‘puntdraagvermogen’ en ‘schachtwrijving’ van HSP-palen te bepalen, heeft Fugro onlangs een aantal
proefbelastingen uitgevoerd. Beide factoren – respectievelijk ∂p en ∂s – worden gebruikt in NEN9997-1 voor het bepalen van het axiale
draagvermogen op basis van sonderingen. Speciaal voor het uitvoeren van dit soort proefbelastingen heeft Fugro een automatisch meeten regelsysteem ontwikkeld.
HSP (Hoge Snelheids Paal) is een grondverdringend paalsysteem,
dat een jaar of tien geleden is ontwikkeld door Voorbij Funderings
techniek. Voor het uitvoeren van de proefbelasting is via een vijzel
een bepaalde kracht op een geprepareerde HSP-paal aangebracht.
Het reactieframe en de ballast zorgden hierbij voor de reactie
kracht. De proefbelastingen zijn uitgevoerd volgens de norm
NEN9997-1:2011, waarbij klasse A is aangehouden. Hierbij zijn de
installatie, de metingen en de belastingprocedure geschikt voor
een gedetailleerde vaststelling van het last-zakkingsgedrag van de
proefpaal, met inbegrip van de verdeling van de schachtwrijving
en de kracht op de paalpunt in alle stadia van de proef.
De krachtsverdeling in de paal is bepaald met behulp van herwin
bare extensometers. Deze instrumenten zijn aangebracht in een
dunwandige stalen buis, die vóóraf in het hart van de proefpaal
is meegestort. Voor een betrouwbare vaststelling van de verde
ling van de kracht, die op de kop van de proefpaal aangrijpt en
via schachtwrijving en puntweerstand naar de ondergrond wordt
overgedragen, zijn zes extensometers gebruikt.
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De eerste extensometer ligt ter hoogte van de samendrukbare
lagen, waarbij het verankeringspunt op de overgang van het
slappe samendrukbare grondlagenpakket en de draagkrachtige
laag is geplaatst. De overige verankeringspunten zijn verspreid
over de draagkrachtige zandlaag waarmee de krachtsafdracht
goed kan worden bepaald.

De rekensom
De gemiddelde kracht (Fi) in de paal over de meetlengte
van de extensometers i wordt als volgt bepaald:

Fi = EApaal

•

∆ li
li

Waarin:
Axiale stijfheid van de paal
EA paal
Verkorting extensometer i
Δli
Meetlengte extensometer i
Li

‘Extensometers meten de
rekken over een grotere lengte’

Het grote voordeel van extensometers ten opzichte van de
traditionele rekstrookjes is dat de rekken over een grotere
lengte worden gemeten. Hierdoor zijn de metingen minder
gevoelig voor lokale verstoringen in de proefpaal. Hiermee
worden in de praktijk betere en betrouwbaardere meet
resultaten behaald.

Automatisch meet- en regelsysteem
Speciaal voor het uitvoeren van de proefbelastingen heeft
Fugro een automatisch meet- en regelsysteem ontwikkeld.
Dit systeem bestuurt de vijzelapparatuur op afstand én wint
automatisch de data in. De proefbelasting is daarmee vanuit
kantoor real-time te volgen en aan te sturen. Dit levert een
aanzienlijke besparing op met betrekking tot de inzet van
ondersteunend personeel op de proeflocatie.

Meer informatie:

HSP-palen
HSP staat voor Hoge Snelheids Paal: een snel en daarmee
financieel interessant grondverdringend paalsysteem,
ontwikkeld door Voorbij Funderingstechniek. Het systeem
produceert, afhankelijk van de omstandigheden, tot
meer dan 200 palen per dag. Door de hoge productie
zijn de kosten per geleverd draagvermogen relatief laag.
Sinds 2001 is er meer dan 3 miljoen meter van deze paal
geïnstalleerd.
HSP-palen worden toegepast binnen de sectoren infra
bouw, kassenbouw, projectontwikkeling, utiliteitsbouw en
industriebouw. Zo is dit systeem bij uitstek geschikt voor
het funderen van bedrijfshalvloeren, maar ook als funde
ring van aardebanen en zettingsarme ophogingen.

Leon Bekken, 070 31 70706, l.bekken@fugro.com
Flip Hoefsloot, 070 31 11314, f.hoefsloot@fugro.com
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Miljoenen te besparen bij
dijkversterking
Nieuwe analysetechniek ISAC | Piping

Eén van de faalmechanismen van dijken is piping: een sterke
grondwaterstroming met uitspoeling van grond als gevolg. Uit
nieuwe beoordelingsregels blijken dijken gevoeliger voor piping
dan vroeger gedacht, maar veel dijkbeheerders herkennen dit
niet uit hun praktijk. Een nieuwe meet- en analysetechniek van
Fugro brengt het probleem beter in beeld.
In de geotechniek spelen slappe lagen vaak een grote rol. Veel spe
cialisten, ook in de waterbouw, zoomen in op de slappe deklaag.
Maar zodra ‘de vaste zandlaag’ wordt aangetroffen, vergeet men
alle detail. Men gaat ervan uit dat deze zandlaag zich over grote
dikten gelijk gedraagt: een versimpeling die bij het verschijnsel ‘pi
ping’ bij dijken niet ongestraft blijft. De zandlagen in de Nederland
se bodem zijn in werkelijkheid niet homogeen, maar intern gelaagd.
De gebruikelijke rekenmethoden negeren deze gelaagdheid volle
dig. Dit leidt soms tot nodeloze dijkversterkingen met omvangrijke
piping-bermen of kwelschermen. Met de nieuwe analysetechniek
ISAC | Piping kan de gelaagdheid van zandlagen – en daarmee het
risico op piping – wél nauwkeurig worden vastgesteld.

Voorbeeld-rivierdijk
Om het effect van gelaagdheid te illustreren, is een piping-berm
ontworpen voor een voorbeelddijk, die qua geometrie en bodem
opbouw alle kenmerken heeft van een primaire waterkering in het
bovenrivierengebied. De bodemopbouw zoals die met de ‘stan
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daard ontwerpmethode’ zou worden toegepast, is 50 m zand met
een gemiddelde doorlatendheid van 70 m/d. In werkelijkheid zijn
de meeste zandpakketten echter gelaagd: we beschouwen daarom
voor deze dijk drie varianten van een gelaagde bodemopbouw.
De gemiddelde horizontale doorlatendheid, die bijvoorbeeld uit
archiefgegevens, regionale modellen of pompproeven naar voren
zou komen, is voor alle varianten ongeveer gelijk.

Benodigde kwelweglengte
De gevoeligheid voor piping wordt uitgedrukt in de benodigde kwel
weglengte. Deze totale lengte bestaat uit een deel voorland, de
breedte van de dijk zelf en een piping-berm. Het blijkt dat de totale
kwelweglengte sterk bepaald wordt door de gelaagdheid. Zou bij
de ‘standaard ontwerpmethode’ een piping-berm moeten worden
gerealiseerd van zo’n 75 m, bij de gelaagde variant beperkt dit zich
tot ca. 35 m. Of zelfs zo’n 15 m wanneer rekening wordt gehouden
met een verschil tussen horizontale en verticale doorlatendheid.
Zulke verschillen hebben forse besparingen op landaankoop en
grondwerk tot gevolg. Ook hoeft er dan niet zo snel naar minder
duurzame oplossingen te worden gezocht, zoals pompen of kwel
schermen. En soms kan een onterecht afgekeurde kering alsnog
worden goedgekeurd op piping. Zo kunnen honderdduizenden tot
miljoenen euro’s per kilometer dijk worden bespaard!

Gelaagdheid zandlagen niet
ongestraft wegcijferen

Doorlatendheid meten
Er zijn twee hoofdgroepen aan doorlatendheidsmetingen te
onderscheiden: goedkoop of duur. Goedkope methoden zijn bij
voorbeeld korrelverdelingen of slug tests; deze laatste leveren
dan één puntmeting op. Maar ook grootschalige veldtesten,
zoals een pompproef of hoogwater-responsanalyse, geven
één waarde voor het volledige watervoerend pakket, zonder
informatie over gelaagdheid.
Voor piping is een grootschalige test nodig, die aansluit op het
schaalniveau van het verschijnsel, maar waarbij de informatie
over gelaagdheid niet verloren mag gaan. Hiervoor waren
tot nu toe weinig (betaalbare) meetmethoden beschikbaar.
Daar is nu verandering in gekomen, door de nieuwe meet- en
analysetechniek ISAC | Piping. ISAC staat daarbij voor In Situ
Aquifer Characterization.

Nieuwe analysetechniek
De afgelopen jaren heeft Fugro samen met het Hoog
waterbeschermingsprogramma en Waterschap Aa en Maas
een nieuwe meetmethode ingezet en onderworpen aan
praktijktesten. Het gaat om de combinatie van de Hydraulic
Profiling Tool (HPT-sondering) en de gelijktijdig uitvoerbare
mini-pompproef (MPT-test). Hiermee wordt het verloop van
de absolute doorlatendheid over de diepte in beeld gebracht
met een resolutie van 2 cm en een bergingscoëfficiënt,
bepalend voor de snelheid van grondwaterstandsveranderin
gen. De meting duurt een dag en is daarmee een stuk sneller
en goedkoper dan een pompproef. Verder levert de meting
ook nog eens meer informatie op dan een pompproef of een
korrelverdeling. Voor piping-doeleinden is deze meetmethode
nu opgenomen in een gecombineerd pakket van metingen en
analyses: ISAC | Piping. Dit pakket bestaat uit drie onderdelen:
snelle in-situ doorlatendheidsmetingen, verwerking tot een
3D-ondergrondmodel en toepassing in numerieke pipinganalyses.

3D-ondergrondmodel en piping-analyses
Om een continue hoge kwaliteit te kunnen garanderen wor
den de in-situ metingen gevalideerd en binnen ISAC verwerkt
in een 3D-ondergrondmodel van het dijklichaam. De 3Dresultaten kunnen een-op-een worden verwerkt in 2D- en 3Dgrondwaterstromingsmodellen, wat interpretatieverschillen
voorkomt. De grondwatermodellering vormt de basis voor de
piping-analyse, die wordt uitgevoerd volgens de methode uit

Voorbeeld 3D-ondergrondmodel doorlatendheid.

het OI2014 en ORZW, op basis van het aangepaste reken
model van Sellmeijer. Door het model direct te voeden met
hoogwaardige in-situ meetdata met een hoge resolutie wordt
het verlies aan informatie – door schematiseringsstappen en
daarbij gepaard gaande vereenvoudigingen – tot een mini
mum beperkt.

Praktijktest ISAC | Piping
De werkmethode ISAC | Piping is onder meer uitgetest voor
een praktijksituatie van het Waterschap Aa en Maas. Bij een
primaire kering, die in periodieke toetsingen was goedgekeurd
op piping, waren wel zandmeevoerende wellen aangetroffen.
Op deze locatie leverde een versterkingsontwerp met ISAC |
Piping 60% besparing op ten opzichte van een versterkings
ontwerp met de ‘standaard ontwerpmethode’ op basis van
het Regionaal Grondwatermodel REGIS.

Meer informatie:
Bas Berbee, 030 60 28182, b.berbee@fugro.com
Gert Ruben van Goor, 030 60 28177, g.vangoor@fugro.com

Eigenschappen Voorbeelddijk:
■
■
■
■
■

Verval 5,4 m
D70 250 µm
Dikte watervoerend pakket 50 m
Deklaag 1,5 m
Reeds aanwezige horizontale kwelweg 80 m
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Droge voeten voor De Punt
Integrale aanpak wateroverlast

Nieuwe inrichting in De Punt.

Rond 2010 is er veel veranderd in de openbare ruimte van de Amsterdamse woonwijk De Punt. De riolering is vervangen, verharding
heeft plaatsgemaakt voor openbaar groen en er is een aantal woonblokken bijgebouwd. Na aanhoudende klachten over wateroverlast
van bewoners hebben Stadsdeel Nieuw-West, Ymere en Waternet aan Fugro gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en
mogelijke maatregelen om de overlast te verhelpen.
De Punt in Amsterdam Nieuw-West heeft altijd te maken gehad
met een hoge grondwaterstand, maar sinds een aantal jaren is de
grondwaterstand verder gestegen. Sindsdien ervaren bewoners
water in meterputten en kruipruimten, vocht in de woning en
natte tuinen. Volgens de bewoners is dat het gevolg van werk
zaamheden in het openbare gebied rond 2010.

Uitgebreide GIS-database
Verschillende partijen hebben de afgelopen jaren onderzoeken
uitgevoerd en gegevens verzameld. Om een goed overzicht te krij
gen van de beschikbare informatie heeft Fugro een GIS-database
opgesteld, waarin de beschikbare informatie uit het Fugro-archief
is toegevoegd. Hierdoor ontstond een bijna gebiedsdekkend
overzicht van de gegevens over bodemopbouw, grondwaterstand,
inrichting van de wijk, verhardingstypen, de riolering, de uitvoering
van de bebouwing (aanwezigheid kruipruimten/leidinggoten), de
(maaiveld)hoogten en eerder uitgevoerde maatregelen. Om de
leemten in de beschikbare kennis op te vullen was slechts een
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beperkt veldonderzoek nodig, bestaande uit een aantal door
latendheidsmetingen.

Grondwatermodel en waterbalans
Met de samengestelde GIS-data zijn vervolgens analyses uit
gevoerd. Op basis van de beschikbare grondwatergegevens zijn
kaarten vervaardigd van de maatgevende grondwaterstanden
vóór en na de herinrichting en de rioolvervanging rond 2010. De
grondwaterstand blijkt vanaf 2010 lokaal met meer dan een 0,5 m
te zijn gestegen.
Een nauwkeurige inspectie van het openbare gebied en negen
woningen toonde aan dat de overlast optreedt in de kruipruimten,
meterputten en tuinen van de woningen.
Met behulp van een grondwatermodel zijn voor het gebied water
balansen opgesteld. Een waterbalans geeft inzicht in hoeveel wa
ter een gebied in komt, hoeveel water eruit gaat en wat er gebeurt

‘Grondwaterstand vanaf 2010 meer dan 50 cm gestegen’
met de grondwaterstand. Met de resultaten zijn verschillende
mogelijke oorzaken voor de wateroverlast beoordeeld, zoals
de toename van onverhard oppervlak, vervanging van de
riolering en defecten aan hemelwaterleidingen van woningen.

Meerdere oorzaken
Op basis van de analyse is geconcludeerd dat de hoge grond
waterstanden voornamelijk het gevolg zijn van de rioolvervan
ging. Het oude betonnen riool was lek, waardoor grondwater het
riool in kon stromen en werd afgevoerd, met een verlaging van
de grondwaterstand tot gevolg. Het nieuwe PVC-riool is water
dicht, waardoor er geen grondwater wordt afgevoerd en de
grondwaterstand stijgt. Er zijn weinig sloten in het gebied en er
is geen drainage aangebracht om het grondwater af te voeren.
Daarnaast verkeren de hemelwaterleidingen aan de achter
zijde van woningen vaak in een slechte staat, waardoor een
deel van het regenwater van de daken in het grondwater of in
de tuinen terechtkomt. Dit leidt tot wateroverlast in de tuinen
en onder de woningen.
Als oplossing is voorgesteld om de regenwaterleidingen ach
ter de woonblokken te repareren en drainage in een deel van
het openbare gebied aan te leggen om de wateroverlast te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen
worden momenteel verder uitgewerkt.

Participatie
De buurtbewoners zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Zo
hebben Stadsdeel Nieuw-West, Waternet en Ymere verschil
lende bewonersavonden georganiseerd, waarbij tevoren de
opzet van het onderzoek is gepresenteerd. Een klankbord
groep van bewoners heeft nuttige informatie verstrekt voor
het onderzoek en werd ook tijdens het onderzoek op de
hoogte gehouden. Na afronding van het onderzoek zijn tijdens
een bewonersavond de resultaten gepresenteerd. De bewo
ners en de overheid ervaren beiden een probleem in de wijk,
maar beide partijen hebben een verschillende verantwoorde
lijkheid in de oplossing van de wateroverlast. Het is essentieel

Wateroverlast in een leidinggoot.

om goed te communiceren en transparant informatie te delen
om gezamenlijk te komen tot een wijkgerichte aanpak van
de wateroverlast. Gedegen onderzoek kan hierbij helpen als
objectieve basis voor oplossingen.

Meer informatie:
Wouter Kooijman, 020 65 10800, w.kooijman@fugro.com

Kenmerken woonwijk De Punt
■ Gebouwd in de jaren 60
■ De wijk is integraal opgehoogd met zand
■ Geen oppervlaktewater in de wijk aanwezig (alleen
langs de randen)
■ Voornamelijk geschakelde woningen
■ Het merendeel van de woningen is eigendom van
woningcorporatie Ymere. Een aantal van de woningen
is privé-eigendom
■ Gescheiden rioolstelsel aanwezig (vervangen in 2010)
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Maatwerk met
Site Response Analyse
Aardbevingsbestendig bouwen

De door gaswinning veroorzaakte aardbevingen in Groningen stellen constructeurs en adviseurs in Nederland voor een nieuwe uitdaging;
hoe moeten wij op een efficiënte manier met een seismische dreiging omgaan? Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de Site Response
Analyse of SRA.
Als het gaat om hands-on ervaring en kennis op het gebied van
aardbevingen biedt het uitgebreide internationale netwerk van
kantoren en experts van Fugro grote voordelen. Zo hebben bij
voorbeeld onze Turkse collega’s al decennia ervaring opgebouwd
met aardbevingsbestendig bouwen. De rol van de geotechnisch
adviseur bij het beoordelen van een seismische dreiging is hierbij
zeer belangrijk.
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Fugro heeft onlangs een studie uitgevoerd naar de invloed van de
ondiepe bodemopbouw op de seismische dreiging voor de uitbrei
ding van een industrieel complex in Groningen. De opdrachtgever
is van plan om de bestaande productiecapaciteit uit te breiden,
waarbij de nieuwe constructies een vooraf bepaalde seismische
belasting moeten kunnen weerstaan. Fugro heeft een uitgebreid
grondonderzoek uitgevoerd en de beïnvloeding van de ondiepe
ondergrond op het aardbevingssignaal onderzocht. Een dergelijke
analyse wordt ook wel een Site Response Analyse of SRA genoemd.

Bodembeschrijving

Groningen. Maar er mag ook worden gebruikgemaakt van
een locatie-specifieke studie. Fugro heeft door middel van
een Site Response Analyse een response spectrum bepaald
dat specifiek van toepassing is voor de lokaal aangetroffen
bodemopbouw.

Het uitgevoerde grondonderzoek levert een globale bodem
beschrijving op. Bij de sonderingen is vanaf het maaiveld een
slappe toplaag aangetroffen met daaronder een zandlaag
met een sterke variatie in pakking. Onder deze zandlaag blijkt
zich een potkleilaag te bevinden tot de maximaal verkende
diepte van 32 m. Het grondonderzoek is geïnterpreteerd in
een door Fugro gecreëerd GIS-model waarmee doorsneden
kunnen worden gemaakt. Dit geeft snel inzicht in de variatie
in bodemgesteldheid.

Door te kijken naar de locatie-specifieke bodemopbouw kan
het response spectrum nauwkeuriger worden bepaald, waar
door constructies efficiënter kunnen worden ontworpen. Dit
kan leiden tot grote besparingen in constructiekosten. Door
ons grote internationale netwerk van experts wordt gebruik
gemaakt van de laatste stand der techniek en kunnen deze
analyses snel en efficiënt worden uitgevoerd.

Site Response Analyse

Meer informatie:

N.V. Nederlandse Gasunie
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De seismische dreiging voor een locatie wordt vaak weer
gegeven in de vorm van een Response Spectrum. Uit zo’n
spectrum kan worden afgeleid hoe een gebouw met bepaalde
eigenschappen zal reageren op de aardbevingstrilling. In de
geldende richtlijn voor aardbevingen in Groningen (NPR9998)
is een response spectrum opgenomen, dat geldt voor heel
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kort nieuws

Waterbouwkundige maquette onthuld
Ter nagedachtenis aan de in 2013 onverwacht gestorven
waterbouwkunde-student Thijs van Zwieteren is onlangs
in de TU Delft een speciale maquette onthuld. Het kunstwerk
staat bij het kantoor van prof. dr. ir. Bas Jonkman, waar
Van Zwieteren bij afstudeerde.

Mark Vossen (Tebodin) en Ron Rozema (Fugro) bij de ondertekening
van de overeenkomst.

Raamovereenkomst voor
3D-Laserscandiensten met Tebodin
Advies- en ingenieursbureau Tebodin en Fugro GeoServices
hebben een meerjarige raamovereenkomst gesloten rondom
3D-laserscandiensten. Deze nieuwe overeenkomst geeft ons
de kans om nog nauwer samen te werken met Tebodin.
Sinds een aantal jaren past Tebodin 3D-laserscannen
toe om het werk in zogeheten brownfieldprojecten – de
herontwikkeling van braakliggende en/of onderbenutte
terreinen – verder te professionaliseren. 3D-laserscanning kan
grote voordelen qua kosten en snelheid met zich meebrengen
in as-built ontwerpen. Naast het leveren van de benodigde
databases zal Fugro een SITE-SPOT-omgeving inrichten voor
alle scanprojecten binnen deze raamovereenkomst.
Meer informatie: Erik Claassen, 076 54 31865,
e.claassen@fugro.com

Fugro in de prijzen
Fugro RailData is door het Nationale Business Succes
Award Instituut uitgeroepen tot winnaar 2016 in de Railengineeringbranche. Deze Fugro-werkmaatschappij heeft
zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een
toonaangevende onderneming, met een zeer sterke positionering.
‘Fugro RailData weet haar uitgebreide knowhow op het gebied van
rail-engineering uitstekend te combineren met een innovatieve
aanpak, waardoor zij zeer hoog scoort op klanttevredenheid.’
Meer informatie op
www.nieuwsbank.nl/inp/2016/04/14/H005.htm

De maquette toont het zuidwesten van Zuid-Holland, door
Van Zwieteren ‘het epicentrum van de waterbouw’ genoemd.
Een gebied waar veel te beleven is op waterbouwkundig
gebied. Niet voor niets is het geslacht Volker, waarvan
Van Zwieteren een nazaat was, hier al zo’n 250 jaar actief
in de strijd tegen het water. De familie Volker was de
grondlegger van het baggerbedrijf Volker Stevin.
Aan de interactieve waterbouwmaquette bouwden
mee: Defacto Architectuur en Stedenbouw (ontwerp,
conceptvorming), RAV Animated Visuals (animaties/
projecties), Model&Object (maquettebouw) en Koco
Consultancy (filmopnames en montage). De familie
Van Zwieteren is de hoofdsponsor; daarnaast droegen
bij: Hoogheemraadschap van Delfland, Van Oord,
Rijkswaterstaat, Witteveen+Bos, HKV, Iv-Groep, Deltares,
Fugro en de Provincie Zuid-Holland.

Workshop DSI
Op 16 maart heeft de stichting O2DIT (Onderzoek en
Ontwikkeling Duurzame Infiltratie Technieken), bestaande
uit vijf bronbemalers* en Fugro, een workshop DSI
georganiseerd in Amersfoort. DSI is een innovatieve
infiltratietechniek waarmee met grote snelheid een grote
hoeveelheid water in de bodem kan worden geïnfiltreerd.
Op deze middag lichtte de projectleider van het STWonderzoeksproject ‘Fast High Volume Infiltration’ de stand
van zaken van het lopend wetenschappelijk onderzoek
door de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit
Delft toe. Daarnaast presenteerden de gemeente Boxtel en
LamersWater hun ervaringen binnen projecten, waarin DSI is
toegepast als retourbemaling en regenwaterinfiltratie.
Meer informatie: Volkert Lubbers, 070 31 11224,
v.lubbers@fugro.com
* Henk van Tongeren Bronbemaling, Theo van Velzen Grondboortechniek
en Bronbemaling, P.J. de Vet & Zonen Mill, Bouten Nederland en
Hölscher Wasserbau.

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

Kalender 2016

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

Innotrans

Funderingsdag 2016

Waterbouwdag

20 t/m 23 september 2016

6 oktober 2016

10 november 2016

Messe Berlin, Duitsland

Expo Houten

De Doelen, Rotterdam

www.innotrans.de

www.funderingsdag.nl

www.waterbouwdag.nl
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