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FloodControl IJkdijk onderzoekt zettingsvloeiing in Westerschelde

‘Zo’n veldproef is een speeltuin voor technici’
Deltares en Fugro hebben eind september deelgenomen aan een uitgebreide veldproef van de Stichting
FloodControl IJkdijk rondom het verschijnsel zettingsvloeiing. Dit is een faalmechanisme waarop dijken in
Nederland beoordeeld worden, maar waarvan feitelijk nog weinig bekend was. Naast de inzet van bestaande
meettechnieken zijn bij de proef ook innovatieve methoden getest.
Deltares en Fugro werken – elk vanuit de eigen missie en
doelstellingen – al heel lang samen, ook binnen Stichting
FloodControl IJkdijk. Harm Aantjes (Sectorhoofd Soil &
Structures bij Deltares) en Martin van der Meer (Technical
Director Flood Defense bij Fugro) waren nauw betrokken
bij het tot stand komen van de zettingsvloeiingsproef in
Zeeland.
Aantjes: ‘Onze bedrijven zijn allebei wereldspelers met een
lange track record en een Nederlandse thuisbasis. Onze
werkzaamheden vullen elkaar over en weer ook prima
aan: de combinatie van Fugro’s velddata en Deltares’
rekenmodellen vormt een sterke propositie. Je hebt data
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nodig om kennis te ontwikkelen en kennis nodig om
betekenis te geven aan data. Dat zie je ook weer heel mooi
samenkomen bij deze proef.’

Onderwaterlawine
Aantjes vervolgt: ‘Zettingsvloeiing is een van nature
optredend mechanisme. Het is een vorm van instabiliteit van
onderwatertaluds – vooroevers of geulranden – waarbij in
korte tijd een grote hoeveelheid zand als een dikke vloeistof
wegstroomt. In de afgelopen dijktoetsingsronde is circa
50 km waterkering afgekeurd op zettingsvloeiing. Het speelt
dus bij een relatief klein gedeelte van onze keringen, maar
kan wel grote gevolgen hebben. Door een simpele trigger

‘Kennis nodig om betekenis
te geven aan data’

Harm Aantjes (links) en Martin van der Meer.

– een trilling of de uitschuring van de geulbodem –
kunnen honderdduizenden tonnen zand acuut gaan
schuiven, of liever vloeien.’
‘Dat klopt’, beaamt Van der Meer: ‘Het is eigenlijk
een onderwaterlawine, waarbij in zeer korte tijd een
soort domino-effect ontstaat in losgepakt zand. Dat
effect kan vervolgens horizontaal honderden meters
doorgaan. Als je dus een dijk hebt in het pad van een
zettingsvloeiing, kan die geheel onder water verdwijnen.
In Nederland komt het voor in estuaria in Zeeland, ZuidHolland en de Waddenzee. Ook buiten Nederland en in
de offshore-industrie is het een bekend verschijnsel.’
FloodControl IJkdijk wilde voor zettingsvloeiing – ook
wel oever-, plaat- of dijkval genoemd – een veldproef
uitvoeren. Met als doel: in een grootschalig validatieexperiment meer kennis ontwikkelen over dit specifieke
faalmechanisme, en zo bewezen en innovatieve
rekenmodellen, meet- en datasystemen testen en
valideren. Daarnaast ging het om kennis over het
gebruik van de ingezette sensor- en datasystemen.
Nauwkeurige en hoogfrequente metingen, data
verwerking, datavisualisatie en modellen kunnen
met behulp van een voor de beheerder vastgesteld
meetprotocol immers bijdragen aan betere voorspelling
van zettingsvloeiingen.

vertrekpunt’, aldus Van der Meer. ‘Want als je meer
weet van de omvang van een vloeiing, kun je ook
scherper bepalen wat bijvoorbeeld de kritische
afstanden zijn van waterkeringen tot de geulen waar
het verschijnsel zich kan voordoen. Onze voorouders
legden op risicovolle plekken gewoon een extra dijk
achter de primaire waterkering, tegenwoordig hebben
we die ruimte niet meer en lossen we dit liever op
met kostbare bestortingen. Door het verzamelen
van de juiste data kun je kennis ontwikkelen om de
rekenregels aan te scherpen, om zo de kans op
zettingsvloeiing beter te voorspellen en de maatregelen
te optimaliseren.’

De proef op de som
Onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden is
eind september op de Plaat van Walsoorden in de
Westerschelde een zettingsvloeiing opgewekt. Dit
gebeurde door het geleidelijk steiler maken van een
gedeelte van het onderwatertalud door het wegzuigen
van zand door een baggerschip.
Hierbij gaven metingen vanaf peilboten, vanuit de
ondergrond en vanuit de lucht met diverse bestaande
en nieuwe systemen een beeld van de ontwikkeling
in de tijd van het zandoppervlak boven én onder
water. Daarmee hebben de deelnemende bedrijven
en organisaties waardevolle kennis opgedaan om
het optreden van zettingsvloeiing beter te kunnen
voorspellen.

Met deze veldproef zijn voor het eerst (groter dan
modelschaal) zettingsvloeiingen gevolgd en vastgelegd,
en kunnen de processen die tijdens een vloeiing
optreden worden bestudeerd. ‘Dat is een belangrijk
Bathymetrische meting afgeschoven geulrand.
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‘Eén proef is geen proef!’

Aantjes: ‘De context van de proef is kennis ontwikkelen
voor de beheerders van waterkeringen, maar ook voor de
offshore- en de scheepvaartsector is het belangrijk hier meer
over te weten. Na het inwinnen van de gegevens is de actieve
proeffase afgerond en zijn we nu bezig met het verrijken en
analyseren van de data. Het bijzondere van deze veldtest is
dat de betrokken wetenschappers voor het eerst echt hebben
kunnen zien wat er plaatsvindt tijdens een zettingsvloeiing.
Voorheen hadden we alleen een ‘vóór-foto’ en een ‘na-foto’:
nu hebben we het hele filmpje.’

Optimalisatie
Hij vervolgt: ‘Met een scherpere rekenregel kunnen we
de keuzes voor de dijkbeheerder optimaliseren. Door de
onzekerheid over dit verschijnsel wordt nu logischerwijs
met grote marges gewerkt, wat kan leiden tot te robuuste
oplossingen. De veel gekozen optie om de geulranden te
voorzien van stortsteen, is een kostbare maatregel. Een
scherpere rekenregel kan leiden tot het beter op maat
maken of zelfs uitstellen van zulke investeringen, of het
goedkeuren van dijkvakken die nu nog worden afgekeurd.’

Innovaties
Fugro is bij deze proef betrokken voor het uitvoeren van
grondonderzoek en monitoring. Daarnaast zijn enkele
innovatieve metingen getest, zoals een nieuwe toepassing
voor de bestaande HPT-conus en de Fugro Pressio-Balg.
Van der Meer: ‘HPT staat voor Hydraulic Profiling Tool: een
sonderingstechniek die nu onder andere wordt toegepast
bij onderzoek naar piping. De werking is gebaseerd op
het tijdens het sonderen onder hoge druk persen van
water door de conus. Dit levert informatie op over de
doorlatendheid van de gesondeerde grondlagen, wat
interessant kan zijn voor kwesties rondom vloeiing en
verweking.’
‘Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in het gedrag van zeer
slappe grond. Omdat daarvoor eigenlijk nog geen goed
meetinstrument bestaat, hebben we een speciale meetbalg
ontwikkeld en getest. Het is een stevige ballon die in een
boorgat wordt aangebracht en deformaties kan meten.
Dat ging in de praktijk uiteraard gepaard met de nodige
kinderziektes, maar dat maakt het juist extra uitdagend.
Wat dat betreft, is zo’n veldproef ook echt een speeltuin
voor technici!’

Zettingsvloeiingsproef in het Deltares-lab.

Doelen van de zettingsvloeiingsproef
Validatie van monitoringssystemen voor het
faalmechanisme zettingsvloeiing:
■ Validatie van systemen waarmee relevante
parameters kunnen worden gemeten
■ Validatie van systemen waarmee gemeten data kan
worden verwerkt en geanalyseerd
Vergroting van de kennis omtrent het faalmechanisme
zettingsvloeiing:
■ Validatie van bestaande rekenmodellen
■ Verbetering van de veiligheidstoetsing van
waterkeringen
■ Verbetering van de mogelijkheden om zandplaten te
beschermen
■ Optimalisering van zandwinningsmogelijkheden
voor met name baggerbedrijven
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Verder heeft Fugro bij de veldtest onderzoek gedaan
naar de manier van data-transfer naar het Dijk Data
Service Centrum (DDSC): de landelijke database met
meetdata in en rond waterkeringen.

Vervolgonderzoek
Aantjes: ‘Als je begrijpt hoe een fenomeen werkt,
kun je in het vervolgonderzoek ook gerichter naar
maatwerkoplossingen toewerken. In Nederland lopen
hiervoor meerjarige programma’s, gericht op toetsen
en versterken van waterkeringen. Deze veldproef is
daarvan een onderdeel, net zoals eerdere metingen en
proeven die zijn uitgevoerd op laboratoriumschaal. We
streven uiteindelijk naar een gevalideerd rekenmodel dat
wereldwijd uniform kan worden toegepast.’
Hij vervolgt: ‘Dit is ook mede de reden dat wij elkaar vonden
in deze proef: het model komt van Deltares en Fugro
kan met maatwerkoplossingen de benodigde velddata
verzamelen om het te valideren. Deltares heeft unieke
faciliteiten om bijzondere proeven te ontwikkelen. Fugro
investeert in data-acquisitie in situ, die parameters oplevert
voor het model, in de verwachting dat dit leidt tot kennis die
in de praktijk toepasbaar zal zijn.’
Van der Meer: ‘Labproeven zijn belangrijk, maar
veldproeven zijn eigenlijk onmisbaar, omdat je daar
te maken hebt met de natuur in al haar facetten en
grilligheden. Het is goed dat FloodControl IJkdijk naast
labproeven en standaardmetingen ook duidelijk kiest
voor deze bijzondere manier van in situ testen, om
het laatste beetje informatie op te halen die nodig is
voor een betere conclusie. Je ziet het besef dat deze
aanpak winst kan opleveren, ook elders doorbreken.
De spin-off van deze test zou dus ook kunnen zijn dat
dijkbeheerders en -bouwers vaker besluiten een slim
ontworpen in situ proef te doen als ze beter willen
inspelen op de lokale omstandigheden.’

voorkomen van calamiteiten. En dat
is zeker iets waar het buitenland zeer
in geïnteresseerd is.’
Naar verwachting wordt het eindrapport van deze test
begin 2015 opgeleverd aan de participanten en de
beheerders. Van der Meer: ‘Dit is een belangrijke stap
binnen de roadmap ‘zettingsvloeiing’, maar er komen
ook zeker vervolgstappen.’
‘Dat klopt’, beaamt Aantjes: ‘Het oogsten van alles wat
we hebben gemeten, gaat nog wel even door. Er zullen
aanvullende vragen worden gesteld en nieuwe stappen
worden voorgesteld. En persoonlijk zou ik nog wel een
paar veldproeven willen organiseren, onder het motto:
één proef is geen proef!’

Stichting FloodControl IJkdijk
De Stichting FloodControl IJkdijk ontwikkelt sinds
2006 innovaties op het gebied van dijkmonitoring
met behulp van sensorsystemen. Hierbij worden
meerdere ontwikkelstappen deels parallel aan
elkaar uitgevoerd:
■ Grootschalige veldproeven tot aan bezwijken,
onder de noemer ‘IJkdijk’, waarbij kennis
over dijkfaalmechanismen én kennis over
nieuwe sensorsystemen onder extreme
omstandigheden wordt verkregen
■ Toepassingen op functionele dijken, onder
de noemer ‘LiveDijk’, waarbij kennis over het
gedrag van de dijk én over het functioneren
van nieuwe sensorsystemen onder dagelijkse
omstandigheden gedurende enkele jaren wordt
verzameld
■ De opzet van een Dijk Data Service Centrum
(DDSC), waarin sensordata van dijken wordt
verzameld, geanalyseerd en beschikbaar
gesteld

Internationale kansen
Ook internationaal zijn er mogelijkheden, volgens
Aantjes: ‘Nederland heeft op watergebied natuurlijk
een naam hoog te houden. Deze validatietest is een
onderdeel van iets groters. FloodControl IJkdijk is ooit
opgezet voor het ontwikkelen van slimme dijken. Daarbij
ging het vooral om rationeler meten en monitoren, en
het praktisch toepassen van de data die dat oplevert
voor het ondersteunen van het beheer van dijken en het

Dit ontwikkelprogramma van de stichting leidt
tot internationaal vermarktbare dijkmonitorings
systemen (‘smart levees’) en tot verbetering en
vernieuwing van het Nederlandse dijkbeheer.
Het ontwikkelprogramma wordt gesteund door
het ministerie van Economische Zaken en het
ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Opinie
Nieuwe leerstoel Geo-informatie, TU Delft

‘Nederlandse stedelijke
ontwikkeling moet in 3D’
Hoogleraar Geo-informatie aan de TU Delft prof. dr. Jantien Stoter is een vrouw met een missie: ‘Ontwerpen in
een stedelijke omgeving moet binnen tien jaar volledig mogelijk zijn in 3D, binnen een integraal model met alle
gegevens over de leefomgeving.’ Over linked data en bronhouders die gedwongen worden om hun ‘z’ te negeren.

De werkelijkheid in het stedelijk gebied is complex en wordt
bouwkundig steeds complexer. Elementen in de openbare
ruimte hangen – mede door het toenemende meervoudig
ruimtegebruik – steeds meer met elkaar samen, en 3D en
4D spelen dus een steeds grotere rol. Stoter pleit er daarom
voor te stoppen met het ‘platslaan van de werkelijkheid’.
Wat bedoelt ze daar precies mee?
Stoter: ‘Vanuit historisch gegroeide ruimtelijke werk
processen is men in de planologie gewend om alles plat
te slaan en in 2D weer te geven. Dat is onwenselijk, want
de werkelijkheid is driedimensionaal en ook onze hersens
werken zo. Steeds meer mensen zijn volledig gewend aan
denken, werken en ontspannen in 3D, al dan niet virtueel.
Veel geo-informatie wordt trouwens al automatisch in 3D
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ingewonnen, waarna soms de z-waarde wordt verwijderd,
omdat de bestaande modellen en werkprocessen het nog
niet aankunnen...’
Het bundelen van verschillende gegevensbronnen brengt
de impact op de omgeving van plannen steeds vollediger
in beeld. Zo zijn met 3D-data de luchtstromingen rondom
een windmolen of hoogbouw, de effectiviteit van een
zonnepaneel of de geluidsbelasting van een gebouw
technisch perfect te bepalen en te visualiseren. En de
mogelijkheden blijven toenemen, ook omdat tegenwoordig
vrijwel iedereen gegevens over de leefomgeving kan
verzamelen. Met een simpele meet-app op een smartphone
zijn mensen in staat bijvoorbeeld de decibellen van
verkeersgeluid in een straat te registreren. ‘Als we die

‘Geo-informatie:
van iedereen, voor iedereen’

gegevens dynamisch koppelen in een 3D-omgeving,
kunnen we de wereld om ons heen veel beter
begrijpen en plannen en anticiperen op wat er nú in de
leefomgeving speelt’, aldus Stoter.

Omgevingswet biedt kansen
De nieuwe Omgevingswet biedt volgens Stoter een
prachtige gelegenheid om de stap naar 3D te maken:
‘Geo-informatie is een vakgebied dat van oudsher
te maken heeft met vastleggen van de toestand
van onze leefomgeving op een bepaald moment.
De huidige manier van werken stamt van decennia
geleden en was een antwoord op de problemen van
toen. Inmiddels schuift de maatschappij op naar
meer flexibiliteit en creativiteit, waarbij dynamische,
actuele informatie belangrijker is dan ooit. Zo kunnen
burgers steeds vaker participeren bij het invullen van
hun leefomgeving: 3D kan daarbij een integrerende rol
spelen. Voor de problemen van de toekomst heb je
innovatieve instrumenten en oplossingen nodig. Denken
in belemmeringen moet wat mij betreft veranderen in
denken in kansen en mogelijkheden.’
Efficiënter gebruik van 3D-data is slechts één van
de onderwerpen die Stoter hoger op de agenda wil
zetten: ‘Verbindingen maken met andere domeinen,
bijvoorbeeld via semantic web-technologie, is ook iets
waarvoor ik me sterk maak. Dat is gebaseerd op een
flexibele manier om data te linken, zodat je informatie
over specifieke objecten kunt uitwisselen, zonder je
door zes verschillende databases heen te hoeven
worstelen. De volgende generatie internet maakt
gebruik van deze manier van informatie ontsluiten –
linked data geheten. Dat betekent dat je gegevens over
objecten aan elkaar linkt, waardoor nieuwe inzichten
kunnen ontstaan. Daar zit – vooral bij geo-informatie –
ook een verbinding met 3D en 4D. Linked data zorgt
ervoor dat je als gebruiker intuïtiever kunt omgaan met
gegevens.’

Locatie-component
Stoter vervolgt: ‘Het linken van data is nog zeer
complex. Het mooie van geo-informatie is dat de
locatie-component een sterke mogelijkheid is om data
uit verschillende domeinen automatisch aan elkaar te

verbinden. Veel maatschappelijke vraagstukken hebben
een ruimtelijke component. Als je zorgt voor een goede
geografische basis, kun je vraagstukken met elkaar
verbinden en tot nieuwe inzichten komen. Omdat de
geo-informatie-sector goed is georganiseerd, met veel
data-modellen en standaarden, hebben wij andere
disciplines echt iets te bieden. Mijn oratie heette niet
voor niets ‘Geo-informatie: van iedereen, voor iedereen’.
De overheid beschikt over veel informatie, maar heeft
niet meer het monopolie op het inwinnen van informatie.
Bekend is het voorbeeld van het verzamelen van
luchtkwaliteitscijfers met je smartphone. Koppel al
die data aan elkaar en je komt samen veel verder dan
afzonderlijk.’
De Basisregistratie Grootschalige Topografie, die
momenteel wordt gebouwd en begin 2016 lands
dekkend beschikbaar moet zijn, biedt aanknopings
punten voor de plannen van Stoter: ‘Het Actuele
Hoogtebestand Nederland, dat sinds dit jaar als open
data beschikbaar is, brengt een landelijke 3D-kaart
dichterbij. Het Kadaster werkt samen met bedrijven
en universiteiten aan de 3D BRT (schaal 1:10.000), de
kleinschalige Basisregistratie Topografie. Dat wordt de
eerste landsdekkende open 3D-dataset, die als basis
kan dienen voor verschillende toepassingen. Uiteindelijk
zou je dat willen uitbouwen naar de grootschalige
topografie van de BGT. In relatie met de Omgevingswet
kan dat veel voordelen hebben, bijvoorbeeld bij het
genereren van landsdekkende 3D-inputdata voor
simulatie-software voor luchtkwaliteit of geluidsoverlast.’

3DNL
Op 29 oktober – de dag van de inaugurele
rede van Stoter – hebben zo’n 65 partijen
uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven,
waaronder Fugro, het manifest ‘De doorbraak
naar Nederland in 3D’ ondertekend, gericht
op een geïntegreerde aanpak bij inwinning van
gegevens en beheer, ontsluiting en gebruik
van 3D-gegevens. Hierdoor kan de 3D GeoInformatie Infrastructuur voor Nederland praktijk
worden.
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DRIVE-MAP-laserdata.

DRIVE-MAP Clash Detection

Elk ‘Convoi Exceptionnel’ voortaan
zonder problemen op weg
Geo-informatie inwinnen voor wegbeheer is dagelijks werk voor Fugro. Maar soms is de achterliggende vraag
nét even anders dan anders. Zo wilde de provincie Noord-Holland een overzicht van mogelijke knelpunten op
haar wegennet met het oog op grote transporten. Fugro’s DRIVE-MAP Clash Detection helpt daarbij met een
3D-simulatie op basis van actuele geo-informatie.
Op 13 augustus 2010 kwam een vrachtwagen met daarop
een historische Dakota voor de musical Soldaat van
Oranje vast te zitten onder een viaduct op de A44. De
romp scheurde open en de motoren kwamen los van het
historische toestel, dat onherstelbaar beschadigd raakte.
Steeds vaker hebben overheden juiste en actuele
topografische én administratieve informatie nodig over de
wegen die zij beheren en de objecten daaromheen. Deze
informatie bestaat in feite uit twee componenten: waar staat
welk object en wat is de staat ervan?

8
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Knelpunten
De provincie Noord-Holland vroeg Fugro onlangs ruim
800 km aan provinciale wegen in kaart te brengen met
het DRIVE-MAP-systeem. Het beheerareaal is ingescand
en vastgelegd door middel van 360º-panoramafoto’s
en laserdata. De provincie wilde met name weten waar
mogelijke knelpunten in het wegennet zitten in verband met
exceptionele transporten.

Routekeuze
Vergunningen voor grote transporten worden verleend door
de Dienst Wegverkeer van Rijkswaterstaat, beter bekend

Output van clash detection: ‘Geen clash’.

Output van clash detection: ‘Clash!’.

als RDW. Maar de benodigde informatie wordt geleverd

Daarbij is een waarheidsgetrouwe input van groot

door de wegbeheerders: gemeente, provincie of rijk. Het is

belang. Het profiel van het wegdek (verkanting) bepaalt

uiteraard de bedoeling dat bij een exceptioneel transport

bijvoorbeeld de stand van het voertuig, en het te rijden pad

de vrachtwagens en hun lading onbeschadigd en zonder

geeft de locatie weer. Hieruit is de ‘ruimte’ bepaald die een

gevaar voor de omgeving en het overige verkeer op hun

vrachtwagen inneemt.

eindbestemming aankomen. Daarbij is de routekeuze – en
dus het inzicht in welke wegen bruikbaar zijn voor groot
transport – van wezenlijk belang.

3D-simulatie
De ‘reguliere’ geo-informatie, die DRIVE-MAP oplevert
over de wegen en de objecten erop en eromheen, is bij
deze opdracht gebruikt om de werkelijkheid van een groot
transport te simuleren. Een virtuele vrachtwagen is door
de laserdata heen gereden om te kunnen analyseren of hij
ergens tegen aan botst; een ‘clash’ veroorzaakt.

Harde of zachte clash
Vervolgens is gekeken of binnen deze ruimte een clash kan
optreden. Door de laserdata van tevoren te classificeren
kon onderscheid worden gemaakt in een harde of
zachte clash: een viaduct of bladeren aan een boom
bijvoorbeeld. De output van de simulatie bestaat verder
uit een geografisch overzicht met kleuraanduidingen van
de locaties waar een clash optreedt. Van elke plek zijn
dwarsdoorsneden oproepbaar die de situatie ter plaatse
inzichtelijk weergeven.
Meer informatie:
Rikkert Wienia, 070 317 0758, r.wienia@fugro.nl
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‘As is’-informatie te gebruiken op elke werkplek

Zo ziet het er buiten dus uit!
Inzicht in wat er buiten precies is, is voor veel organisaties essentieel voor de bedrijfsvoering. Fugro verschaft dat
inzicht door de ‘As is’- of ‘As built’-gegevens bij gebruikers vanaf het bureau beschikbaar te maken, bijvoorbeeld
met laserscans. Via een nieuwe dienst kan nu vrijwel iedereen met een gewone pc met dit soort data aan de slag.
Fugro levert al geruime tijd rijke 3D-laserscandata van
bijvoorbeeld boorplatforms, raffinaderijen en andere
industriële complexen. Deze data beschrijft de omgeving in
detail en kan worden gebruikt voor maatvoering met een
nauwkeurigheid van enkele millimeters.
De rijkheid van de data heeft als keerzijde dat de
bestandsomvangen meestal erg groot zijn. Daardoor
kunnen eigenlijk alleen operators met specialistische
applicaties ermee uit de voeten. Maar vaak zijn er binnen
een organisatie veel meer mensen die exact willen of
moeten weten hoe ‘het er buiten uitziet’. Daar heeft Fugro
nu een oplossing voor ontwikkeld: SITE-SPOT. Deze online
dienst ontsluit laserscandata – en in de nabije toekomst ook
andere sensordata – op elke pc, laptop of tablet.
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Veiliger, efficiënter, korter
Met SITE-SPOT kunnen medewerkers zich met behulp van
laserscandata op eenvoudige wijze virtueel en in 3D door
de installaties ‘voortbewegen’. De dienst is ingericht om
werkprocessen te ondersteunen en waar nodig te koppelen
aan applicaties of databestanden.
Deze manier van werken is veiliger, doordat minder bezoek
op de locaties nodig is, waardoor medewerkers minder
worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties. Bovendien
kan efficiënter worden gewerkt, wat een verkorting van de
doorlooptijd van projecten tot gevolg kan hebben. Kortom:
belangrijke bijdragen aan de zakelijke doelstellingen van
een eigenaar of beheerder van assets zoals boorplatforms,
raffinaderijen of andere industriële complexen.

Dagelijks gebruik
Gebruikers van geo-informatie zoeken meestal
antwoord op een vraag, die vaak neerkomt op: ‘Hoe
ziet het er buiten precies uit?’. Denk bijvoorbeeld aan
het voorbereiden van een werkorder om een fysieke
aanpassing uit te voeren: ‘Waar kan ik makkelijk bij
komen en waar heb ik een ladder voor nodig?’. Of een
veiligheidsinstructie voor een uitvoerder: ‘Zo ziet het
platform eruit en dáár zit de afsluiter!’.
Om het dagelijks gebruik zo goed mogelijk te faciliteren,
heeft Fugro een interface ontwikkeld waarmee vrijwel
iedere gebruiker zelfstandig en zonder instructie zijn
of haar vraag kan beantwoorden. De interface helpt
om snel naar de gewenste locatie te navigeren, vanuit
een kaart of op basis van een administratief kenmerk.
Met een enkele klik kan de gebruiker bijvoorbeeld
een 3D-ontwerpmodel in de laserscan projecteren, of
een label plaatsen om een collega daarmee op een
bepaalde situatie te wijzen.

3D-projectie
SITE-SPOT maakt gebruik van een centrale
database met ruimtelijke sensordata, zoals
gegevens van laserscans. Omdat deze data
van coördinaten is voorzien, kan ze gerelateerd
worden aan bijvoorbeeld 3D-ontwerpmodellen of
tekeningen. Fugro heeft er bewust voor gekozen
om dergelijke 3D-ontwerpmodellen meteen
driedimensionaal te projecteren. Gebruikers kunnen

SITE-SPOT: ‘As is’-gegevens te gebruiken vanaf elke werkplek.

hiermee ontwerpgegevens en waarnemingen van
de werkelijkheid eenvoudig aan elkaar relateren en
gebruiken. Bovendien zijn ze dan niet afhankelijk van
specialistische programma’s om 3D-modellen te kunnen
bekijken.

Site-inspectie
Deze functionaliteit wordt bijvoorbeeld veel gebruikt
bij het voorbereiden van inspectiewerkzaamheden.
In SITE-SPOT kan de inspecteur de inspectiepunten
‘virtueel’ en risicogestuurd bepalen, zonder ‘het veld’ in
te hoeven gaan. Bij de daadwerkelijke inspectie kunnen
de aangewezen punten gericht en goed voorbereid
worden bezocht en ingemeten.

Eenmalig of continu
Fugro verschaft inzicht. Inzicht in wat er buiten precies
is, door de ‘As is’-gegevens bij gebruikers vanaf het
bureau beschikbaar te maken. De dienstverlening
van Fugro beslaat de hele keten: van inwinning en
verwerking tot leveren van data en ontsluiten via
SITE-SPOT.
SITE-SPOT wordt ingezet bij eenmalige meetwerk
zaamheden, maar ook steeds vaker in de vorm van een
bijhoudingscontract.

Meer informatie:
Erik Claassen, 076 543 1865, e.claassen@fugro.nl

Een 3D-ontwerpmodel samen met 3D-scandata.
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Onderzoek wijst op aanwezigheid verborgen veiligheden

Verticale stabiliteit van bouwputbodems
Een bekend probleem voor bouwend Nederland is het opbarsten van bouwputbodems. Alhoewel, ‘bekend’:
we kennen het fenomeen, maar wat er ondergronds precies gebeurt, is eigenlijk vrij onbekend. Er is in het
licht van opbarsten dus meer kennis nodig over de verticale stabiliteit van de grond in bodems met slecht
waterdoorlatende lagen, zoals veen of klei.
Meestal wordt voor het berekenen van verticale stabiliteit
een formule gebruikt uit de Eurocode. In het algemeen moet
het gewicht van de grond zelf groter zijn dan de opwaartse
waterdruk vanuit de onderliggende zandlaag. Dat is de
theorie, maar de praktijk is weerbarstiger. Het gebeurt
regelmatig dat de grond volgens de berekening zou moeten
opbarsten, maar dat dit niet wordt waargenomen. Zo
voerde Fugro in 2009 een veldtest uit in Culemborg, waarbij
de berekende veiligheidsfactor aangaf dat de kans op
opbarsten van de grond 100% was. Toch gebeurde er niets.

Grondige analyse

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er bij het beoordelen
van verticale stabiliteit verborgen veiligheidsfactoren

Er is allereerst uitgebreid vergelijkend literatuuronderzoek
uitgevoerd naar verschillende nationale en internationale
methoden om de verticale stabiliteit te beschouwen. Daarna
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bestaan. Wanneer deze verborgen veiligheden beter
in kaart zijn, kan een onnodig conservatief ontwerp
worden voorkomen. Fugro wil graag een bijdrage leveren
aan kennisontwikkeling op dit gebied, met als doel: het
optimaliseren van de berekeningsmethoden. In het kader
van zijn afstudeertraject bij Fugro heeft Benito Putranto, een
student aan de Hanzehogeschool Groningen, dit onderwerp
daarom nader onderzocht.

zijn de mechanismen beschreven die mogelijk bijdragen
aan de verticale stabiliteit van bouwputbodems.
Deze mechanismen zijn eerst onderzocht met een
voudigemodellen. Om de werking van de mechanismen
meer in detail te onderzoeken, zijn daarna nog eindige
elementen-berekeningen uitgevoerd met het reken
programma Plaxis 2D. Hierbij is de invloed van diverse
berekeningsparameters op de verticale stabiliteit
onderzocht.
De berekeningen zijn uitgewerkt voor twee case studies
van projecten, waarbij Fugro in het verleden betrokken
is geweest. Uit de handmatige berekeningen bleek dat
de veiligheidsfactor daarbij elke keer kleiner was dan 1:
er was dus altijd opbarsten voorspeld. De uitgevoerde
berekeningen laten zien dat de mechanismen, die een
mogelijke verklaring zijn voor de verborgen veiligheden,
een extra veiligheid van 17% opleveren.

Opbarsten
Het fenomeen ‘opbarsten’ betreft een instabiliteit
van een waterremmende grondlaag die wordt
veroorzaakt door een verschil in waterdruk over
deze grondlaag. Wanneer het gewicht van de
grond boven de waterremmende laag kleiner
is dan de waterdruk onder die laag, bestaat er
een risico van opbarsten. Dit verschijnsel speelt
onder andere een rol bij bouwputten en sleuven,
waarbij door de ontgraving de stabiliteit van de
bouwputbodem in gevaar komt.

Er kunnen verschillende conclusies uit dit onderzoek
worden getrokken. Zo kon het gebruikte grondmodel
een oude hypothese, die stelt dat de schuifsterkte van
ongedraineerde grond een positieve bijdrage levert aan
de verticale stabiliteit, niet bevestigen. Een mogelijke
oorzaak hiervan is dat het grondmodel te algemeen is
en de ongedraineerde schuifsterkte van de grond niet
goed wordt beschreven.

Negatieve grondwaterspanning
De extra veiligheid van 17% kan grotendeels worden
toegeschreven aan het optreden van negatieve grond
waterspanningen die ontstaan door ontgraving. Ten
tweede blijkt ook boogwerking een bijdrage te leveren
aan de verticale stabiliteit van een bouwputbodem.

Hoe verder?
Fugro heeft met dit onderzoek een aanzet gegeven
voor verdere kennisontwikkeling op het gebied
van de stabiliteit van bouwputbodems. Er is nader

onderzoek nodig om meer te weten te komen over de
verticale stabiliteit. Er zal een nieuwe veldtest moeten
worden uitgevoerd, met gedetailleerdere monitoring,
uitgebreide laboratoriumtesten en uitgebreidere
berekeningsmethoden, om de theorie en de realiteit
in de praktijk nader uit te werken. Uiteindelijk zou
dit moeten leiden tot efficiëntere ontwerpen voor
bouwputten en bijbehorende bemalingen.

Meer informatie:
Robin Lomulder, 050 575 1792, r.lomulder@fugro.nl
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Zettingen beperken door aanleg terrassen

Hoe bouw je drie gascompressors
op een heuvel?
Eerder dit jaar heeft Fugro voor olie-exploratiebedrijf PECO grondonderzoek en aanvullend geotechnisch werk
uitgevoerd voor verschillende constructies voor een project op het Russische eiland Sakhalin. Het gaat daarbij
om een onderdeel van een grootschalig distributienetwerk voor LNG: Liquefied Natural Gas.
De projectlocatie ligt in het noordoostelijke deel van het eiland
Sakhalin, zo’n 40 km ten zuiden van de stad Nogliki en zo’n
5 km landinwaarts. Offshore bevinden zich hier grote olie- en
gasvelden, met een geschatte inhoud van 2,2 km³ aardolie en
2.700 km³ gas. Er zijn in dit gebied sinds 1996 verschillende
grote projecten opgestart, zoals Sachalin I – een oliepijplijn
van 219 km – en Sachalin II, bestaande uit een pijplijn van
800 km en de eerste LNG-installatie van Rusland.

Front End Compression-project
Bij dit OPF Front End Compression-project moesten naast
een bestaande installatie drie nieuwe gascompressors
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worden gebouwd op een 6 m hoge heuvel, ongeveer
50 m boven zeeniveau. Aan de totale klus werkten Fugrozusterbedrijven uit Nederland, Rusland, België, Duitsland en
Turkije samen.
In eerste instantie zijn op het terrein verschillende
sonderingen uitgevoerd. De boringen en het bijbehorende
laboratoriumonderzoek heeft de opdrachtgever zelf
ter hand genomen. Aansluitend zijn verschillende
geotechnische werkzaamheden uitgevoerd, zoals het
opstellen van bodemprofielen, grondparameters en een
seismische analyse.

Ontwerp bouwlocatie
Daarnaast heeft Fugro geadviseerd over het ontwerp
van de bouwlocatie. De grondopbouw op deze plek
bleek zeer uitdagend: een toplaag van veen, met
daaronder gecombineerde klei- en silt-lagen. In de
(korte) zomer is deze grond zeer drassig, in de winter
bevriest de bodem tot een diepte van 3 m. Bovendien
was de opdrachtgever aanvankelijk van plan de ruim
6 m hoogteverschil op de locatie geheel op te vangen
door een vrijwel vlakke ophoging. Dit betekende in
de praktijk een afgraving van de heuveltop en het
aanbrengen van een 6 m dikke grondlaag onderaan de
heuvel. Dit zou extra geotechnische uitdagingen met
zich meebrengen.
Zettingsanalyses toonden aan dat aanvullen tot 6 m hier
tot flinke zettingen zal leiden: mogelijk tot 1 m. Door de
hoogteverschillen zullen er over de locatie gemeten ook
ongelijke zettingen kunnen plaatsvinden. Na vergelijking
van enkele oplossingsrichtingen heeft Fugro geadviseerd
de ophogingen tot 2 m te beperken en dus met terras
sen te werken. De opdrachtgever heeft dit ontwerp
overgenomen.

Grondverbetering
Hierbij is ook geadviseerd over de kwaliteitseisen voor
het ophogingsmateriaal voor de grondverbetering. Het
ging daarbij om het verwijderen van de toplaag van
veen, het hergebruik van andere ter plekke aangetroffen
grond en om aangevoerd materiaal uit steengroeven.

Verder zijn hierbij aanbevelingen opgesteld voor de
drainage en voorbelasting van het terrein, de fundering
van de compressors en de aanleg van enkele wegen.
Alle engineering-werkzaamheden zijn uitgevoerd
volgens internationale codes en standaarden, zoals
ASTM, EC7 en API RP 2GEO, en conform de minimum
eisen van de Russische codes, zoals GOST en SNiP.

Meer informatie:
Adriaan van Seters, 070 311 1137, a.vseters@fugro.nl

Geografie Sakhalin
Het eiland Sakhalin (of Sachalin) ligt in de Zee
van Ochotsk, ten oosten van Rusland en vlak
boven Japan. Het is 948 km lang en 27 tot
170 km breed, en heeft een totale oppervlakte
van 76.400 km²: bijna tweemaal zo groot als
Nederland.
Bijna twee derde van dit grootste eiland van
Rusland is bergachtig. Twee parallelle bergketens,
gescheiden door de Tym-Poronajskaja-vallei,
doorkruisen Sakhalin van noord naar zuid. In de
oostelijke keten bevindt zich het hoogste punt van
het eiland: de berg Lopatina, die zich 1.609 m
boven de zeespiegel verheft. Het noorden van het
eiland bestaat uit moerasvlakten.
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DSI-proefveld in Plotzin (Duitsland).

Innovatieve geohydrologische technieken DSI en HPT

Ontwikkeling van duurzame infiltratieen onderzoekstechnieken
DSI is een innovatieve wijze van infiltreren van (grond)water, met een hoog infiltratiedebiet en toch een beperkt
invloedsgebied. Met de gangbare theorieën is DSI niet te verklaren en te voorspellen. Vijf bronbemalers en Fugro
hebben de krachten gebundeld om meer over dit fenomeen te weten te komen.
DSI staat voor DüsenSaugInfiltration en komt uit Duitsland.
Het is een innovatieve infiltratiemethode voor (grond)water
die – in tegenstelling tot conventionele injectiebronnen –
maar een beperkte hoogte van een watervoerend pakket
gebruikt voor het infiltreren. Dit gepatenteerde systeem
wordt sinds enkele jaren in Nederland op de markt gebracht
door vier bronbemalers.

gemakkelijk een grote hoeveelheid water kan worden
opgenomen. Vóór de installatie van een DSI-bron wordt
het infiltratiepunt opgezocht met behulp van een spuitlans.
DSI blijkt een zeer efficiënte en effectieve vorm van infiltratie
en wordt momenteel toegepast bij retourbemalingen en
regenwater-infiltratie.

Hoog infiltratiedebiet
Retourbemalingen en infiltratie
De DSI-techniek baseert zich op het vinden van een
infiltratiepunt: een plek in een watervoerende laag, waarin
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Groot voordeel van DSI is het hoge infiltratiedebiet in
combinatie met een klein invloedsgebied. Met de gangbare
theorieën is de werking van DSI niet te verklaren of te

voorspellen. Om op dit gebied meer kennis te ontwikkelen,
hebben vijf bronbemalers (vier Nederlandse en een Duitse)
samen met Fugro in 2011 een stichting opgericht. Het doel
zit verpakt in de naam: Onderzoek en Ontwikkeling van
Duurzame InfiltratieTechnieken, ofwel O2DIT.
De onderzoekingen van O2DIT zijn medio 2014 in
een stroomversnelling geraakt door subsidie van
technologiestichting STW. Bij het STW-onderzoek, dat
past binnen de Topsector Water, zijn ook de Universiteit
Utrecht en de Technische Universiteit Delft betrokken.
Er wordt onderzocht hoe zo’n grote hoeveelheid water
in een specifiek infiltratiepunt kan worden opgenomen,
terwijl het bijbehorende invloedsgebied ook nog eens
veel kleiner is dan kan worden voorspeld met de
gebruikelijke theorie.

HPT-sondeertechniek
In het kader van dit onderzoek heeft Fugro onlangs
HPT-sonderingen uitgevoerd in een DSI-proefveld
in Duitsland. HPT of Hydraulic Profiling Tool is een
sondeertechniek die geohydrologische eigenschappen
van de bodem over de gehele sondeerdiepte in beeld
brengt en die Fugro dit jaar heeft geïntroduceerd op de
Nederlandse markt.

uitgevoerd met behulp van een filter-conus. Bij deze
testen wordt de absolute in situ doorlatendheid gemeten
met een filter, waaraan drukvariaties worden opgelegd.
Door HPT te combineren met slugtesten kan de
relatieve doorlatendheid uit de HPT-sondering worden
vertaald naar een absolute waarde.
De combinatie van HPT-sondeertechniek met milieu,
waterspannings- en geleidbaarheidssonderingen
biedt een schat aan bodeminformatie die is gekoppeld
aan de diepte. De gegevens kunnen worden
gebruikt voor geohydrologische, geotechnische en
waterbouwkundige vraagstukken en het opstellen van
3D-bodemmodellen.
Het toepassen van DSI met een HPT-vooronderzoek
geeft nieuwe mogelijkheden voor het infiltreren van grote
hoeveelheden water, zonder (of met geringe) nadelige
effecten voor de omgeving. Dit heeft in korte tijd al
geleid tot een flink aantal opdrachten van onder andere
waterschappen, zowel op het land als vanaf het water.

Meer informatie:
Barbara Snacken, 070 311 1433, b.snacken@fugro.nl
Volkert Lubbers, 070 311 1224, v.lubbers@fugro.nl

Bij een HPT-sondering worden de conusweerstand,
de plaatselijke mantelwrijving en de waterspanning
geregistreerd. Tijdens het sonderen wordt continu water
met een constant debiet in de bodem geïnjecteerd.
Tegelijkertijd wordt de daarbij optredende injectiedruk
geregistreerd. De hoeveelheid geïnfiltreerd water,
gedeeld door de gemeten injectiedruk, geeft een
relatieve waarde voor de waterdoorlatendheid van de
grondlaag die wordt gepasseerd.
Met deze sondeertechniek is het mogelijk om de variatie
in de relatieve doorlatendheid van de bodem inzichtelijk
te maken. HPT kan daarom beter inzicht geven in de
geohydrologische bodemeigenschappen rondom een
DSI-infiltratiepunt.

In situ pneumatic slugtesten
Aanvullend op de HPT-sonderingen zijn in het proefveld
op een aantal dieptes in situ pneumatic slugtesten

In situ pneumatic slugtest-opstelling in de sondeerwagen.
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Aqua-Terra Nova en Fugro ontwikkelen Water Resource Survey

Optimale waterstrategie voor bedrijven
Voldoende schoon water is een schaars goed. Bedrijven overal ter wereld willen hun watervoorziening duurzaam
en financieel verantwoord inrichten, maar lopen daarbij op tegen problemen op het gebied van milieu en
regelgeving. Een Water Resource Survey kan dan helpen de juiste waterstrategie te kiezen.
De bedrijfsvoering van veel ondernemingen – en met name
water-grootverbruikers zoals de (glas)tuinbouw, agrofoodbedrijven en andere industrieën – gaat min of meer
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uit van onbeperkte beschikbaarheid van zoet water voor
productieprocessen. Toch is dat niet meer overal en altijd
vanzelfsprekend.

Waterschaarste
Problematische symptomen zoals dalende grond
waterpeilen, afnemende kwaliteit van beschikbaar water
door verzilting en vervuiling, of opdrogende rivieren en
meren komen steeds vaker voor. In sommige gebieden
is grondwateronttrekking alleen nog toegestaan voor
de drinkwatervoorziening. Ook zijn inmiddels vele
voorbeelden bekend van misinvesteringen, juridische
procedures en ecologische calamiteiten. Daarnaast
vraagt de afzetmarkt om meer duurzaamheid bij de
productie. Bedrijven overal ter wereld zullen steeds vaker
een visie moeten ontwikkelen op hun watergebruik: ze
krijgen kortom behoefte aan een waterstrategie.
Milieuconsultant en duurzaamheidsspecialist AquaTerra Nova heeft jarenlange ervaring op het snijvlak
van water en tuinbouw, met name op het gebied
van waterzuivering en -beschikbaarheid. Fugro bezit
wereldwijde expertise van de bodem, geologie en
geohydrologie. De combinatie van deze twee disciplines
heeft geleid tot het ontwikkelen van de Water Resource
Survey (WRS) voor bedrijven.
Dit instrument geeft aan hoe de glastuinbouw en agrofoodbedrijven, maar ook andere industrieën, beperkt
beschikbare hoeveelheden zoet water op duurzame
wijze optimaal kunnen benutten. De WRS bestaat uit
twee fasen: een quickscan en (bij een positief resultaat)
een gedetailleerde uitwerking; de haalbaarheidsstudie.
Een Water Resource Survey brengt per potentiële
waterbron zaken in kaart, zoals beschikbaarheid,
kwaliteit, (her)winning, opslag, benodigde zuivering
en bijhorende investeringen. Dit gebeurt bij voorkeur
vooraf, maar een WRS kan ook bij uitbreiding van
bestaande activiteiten worden opgesteld.

Duurzaam en verantwoord
Met een WRS kan de watervoorziening duurzaam en
financieel verantwoord worden ingericht en kunnen
bedrijven hun waterstrategie voor de middellange
termijn bepalen. Voor het vinden en benutten van
geschikte waterbronnen is specifieke kennis en
ervaring nodig, die binnen het samenwerkingsverband
ruimschoots beschikbaar is.

Directeur Aad Wubben (links) van Aqua-Terra Nova en algemeen
directeur van Fugro GeoServices Mark Pehlig (rechts) bij de
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Aqua-Terra Nova en Fugro GeoServices zijn van
plan vaker samen op te trekken en hun krachten te
bundelen. Op 16 juli 2014 is daarom een overeenkomst
getekend waarmee beide bedrijven hun samenwerking
officieel hebben bekrachtigd.

Meer informatie:
Volkert Lubbers, 070 311 1224, v.lubbers@fugro.nl

Aqua-Terra Nova
Aqua-Terra Nova houdt zich bezig met milieuconsultancy, watermanagement en ruimtelijke
ordening. Het bedrijf levert advies en doet
onderzoek in de sectoren Water, Ruimte,
Milieu en Ecologie voor verduurzamings- en
ontwikkelingsprojecten in de groene en de
bebouwde omgeving.
Binnen de agrarische sector vervult AquaTerra Nova een belangrijke rol bij het
ontwikkelen en realiseren van innovatieve
verduurzamingsconcepten bij watergebruik.
Door het slim toepassen en combineren van
watertechnologische innovaties streeft het bedrijf
naar de verduurzaming van watersystemen.
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Infiltratieproef XL geeft inzicht in veiligheid dijken

Hoe snel verzadigt de zeedijk
bij hoog water?
In het kader van het project LiveDijk XL is afgelopen september een serie infiltratieproeven uitgevoerd op de
buitenberm van de Ommelanderzeedijk in Groningen. De opdrachtgevers Stichting FloodControl IJkdijk en
waterschap Noorderzijlvest willen hierdoor meer kennis vergaren over hóe water een dijk binnendringt.
Voor het beoordelen van de dijkveiligheid is het niet alleen
belangrijk te weten hoe hoog het water tegen de dijk kan
staan, maar ook hóe het water de dijk binnendringt. Dat
verhoogde grondwaterstanden in en onder de dijk de
veiligheid kunnen beïnvloeden, is bekend; maar hoe dit
precies werkt, nog niet. Tijd voor een praktijkproef dus. En
waar kan dat beter dan in de volledig geïnstrumenteerde
Ommelanderzeedijk bij Delfzijl, onderdeel van het project
LiveDijk XL?
De problematiek van de Ommelanderzeedijk wordt, zoals
bij veel van onze zeedijken, gekenmerkt door onzekerheid
over de grondwaterstand in de zandversterking achter de
oorspronkelijke zeedijk van klei.
Op de dijk was een proefopstelling gemaakt voor een
berm-infiltratieproef met een waterkolom van 1 m hoog.
Vervolgens is gekeken hoe snel het water door de kleilaag
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dringt die destijds op de zandversterking is aangebracht.
Zo werd een situatie nagebootst van extreem hoog water
en storm, die normaal niet vaak voorkomt, maar waartegen
de dijk wel bestand moet zijn. In deze proef kwam het water
1 m hoger dan het waterpeil tijdens de Sint Nicolaasstorm
in 2013.

Standaardproef opgeschaald
De standaard proefopstelling voor een infiltratietest bestaat
uit één of twee ringen met een diameter tussen de 0,2 en
0,6 m. Voor een nauwkeuriger en realistischer bepaling
van de infiltratiecapaciteit van de bodem heeft Fugro deze
standaard flink opgeschaald.
Door gebruik te maken van een binnenbak (0,5 x 0,5 m) en
een buitenbak (1,0 x 1,0 m), kon deze worden uitgevoerd
op een relatief groot oppervlak: vandaar de naam
Infiltratieproef XL. Met een groter oppervlak wordt de

heterogeniteit in de bodem beter meegenomen. Ook
kunnen tot 10 x grotere vervallen, tot circa 1 m, worden
opgelegd dan bij de standaard infiltratieproef. Op basis
van de snelheid waarmee het water in de bakken zakt,
kan de infiltratiecapaciteit worden bepaald.

LiveDijk XL
Eerdere LiveDijk XL-sensormetingen hebben uitgewezen
dat de grondwaterstand in de dijk – ook tijdens zware
stormcondities – nauwelijks reageert op veranderingen
in de buitenwaterstand. De slecht doorlatende oude
kleidijk houdt het water buiten. Maar hoe zit dat tijdens
omstandigheden waarbij het water 1,5 tot 2 m hoger
tegen de dijk, bóven de oude kleidijk, kan komen te
staan?
De infiltratieproeven bleken zeer nuttig bij het vinden
van een antwoord op deze vraag. Op basis van de
proefondervindelijk vastgestelde infiltratiecapaciteit
en de duur van een hoog water is de toestroom van
water naar de zandkern en daarmee de verhoging
van de grondwaterstanden te bepalen. Dit maakt een
scherpere herbeoordeling van de dijk mogelijk.
Een geohydrologische schematisatie van het
systeem is één van de hoofdpunten binnen de
veiligheidsbeoordeling van grondlichamen zoals dijken.
Toepassing van de Infiltratieproef XL biedt daarom
meerwaarde bij vraagstukken waarbij infiltratie van
water en de voeding van grondwater van belang zijn.

Het uitvoeren van de infiltratieproef op de dijk.

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

Meer informatie:
Martin van der Meer, 030 602 8190, m.vdmeer@fugro.nl
Gert-Ruben van Goor, 030 602 8177, g.vgoor@fugro.nl
Scan de QR-code voor een filmpje van
de proef:
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Unieke methode voor afdichten wel in bouwputbodem

Wel gedicht op 16 m onder de grond
Bij een bouwproject is eerder dit jaar een probleem ontstaan met een water- en zandvoerende wel in een 13 m
diepe bouwput. Met een unieke bliksemactie ter plekke heeft Fugro gezorgd voor een oplossing, door vanuit een
sondeertruck cement-bentoniet te injecteren in de grond boven de wel.
Toen de wel ontstond, heeft de aannemer als eerste
noodoplossing een afvoerleiding aangebracht. Die leidde
het water naar een lager gelegen container, van waaruit het
werd weggepompt. Daarna is Fugro gevraagd met spoed
de oorzaak van dit probleem vast te stellen en met een meer
permanente oplossing te komen. Analyse van bestaande
sonderingen en het plaatsen van diepere peilbuizen leidden
tot de conclusie dat een klei/leemlaagje onder de bouwput
was opgebarsten.
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De peilbuizen gaven een waterdruk in dit pakket aan van
circa 10 m boven de bouwputbodem. Omdat de klei/leem
laag zeer dun is en niet overal op de locatie is aangetroffen,
was tevoren niet verwacht dat de waterdruk zo hoog zou
zijn. Door het opbarsten van deze laag stond de bouwkuip
in direct contact met een dieper gelegen watervoerend
zandpakket. Dit veroorzaakte een grote water- en
zandfontein die in eerste instantie niet kon worden gestopt.

‘Bentoniet injecteren met
een sondeertruck’

Snelle actie
Op basis van de analyse is een stappenplan opgesteld
om de wel permanent te kunnen dichten. Inmiddels
waren op het talud ook twee deepwells geplaatst,
waarvan de filters in het diepe watervoerend pakket
werden afgesteld, om zo de druk vanuit deze laag weg
te nemen. Allereerst is getest of deze deepwells de
druk vanuit het diepe watervoerend pakket voldoende
konden reduceren. Ook is in deze testfase het effect op
de omgeving bekeken.
Vervolgens zijn de beide deepwells op vol vermogen
aangezet, waardoor de wel na ongeveer 2,5 uur
pompen stopte. Daarna is ongeveer 2 m ten zuiden
van de wel een sondering uitgevoerd waarbij ook de
waterspanning is gemeten.

Vervolgens is de bodem vanaf ongeveer 15 m diepte
ook geïnjecteerd op 0,4 m ten zuiden en 0,5 m ten
noorden van de wel. Het meeste cement-bentoniet in
deze gaten is op 9 tot 12 m diepte geïnjecteerd:
bij elkaar ging het hier om 1.150 kg.
Om het uithardingsproces van het cement-bentoniet
niet te verstoren, zijn de beide deepwells nog zo’n
36 uur blijven pompen. Daarna zijn de pompen
langzamer gezet, om de cement-bentonietlaag niet in
één keer te belasten met de volledige waterdruk vanuit
het derde watervoerend pakket. Na enkele uren zijn
beide pompen volledig uitgeschakeld. Daarna is geen
welvorming meer opgetreden. Hiermee is een volledig
nieuwe methode voor het dichten van wellen onder
bouwputbodems in de praktijk ontwikkeld en meteen
met succes uitgevoerd.

Waterremmende laag
Doordat de wel zand meevoerde, was in de
sondering de oorspronkelijke klei/leemlaag nauwelijks
te onderscheiden. De gemeten waterspanning
suggereerde zelfs dat er helemaal geen laag met
waterremmend vermogen aanwezig was. Ter plekke is
toen besloten om het grondpakket vanaf 16 m diepte
– dit komt overeen met zo’n 26,5 m onder NAP – te
injecteren met cement-bentoniet, om zo op de juiste plek
een waterremmende laag te creëren. Hiervoor zijn vanuit
de Fugro-sondeertruck in hetzelfde gat sondeerstangen
met een verloren punt naar beneden gebracht.

Meer informatie:
Robin Lomulder, 050 575 1792, r.lomulder@fugro.nl

Vervolgens is met een pomp cement-bentoniet onder
druk de sondeerstangen ingepompt. De stangen zijn
langzaam omhooggetrokken om over de gehele hoogte
te kunnen injecteren.
Voor het injecteren van het eerste gat is 1.200 kg
cement-bentoniet gebruikt. Het meeste materiaal is
tussen 8 en 10 m diepte geïnjecteerd, omdat daar
de oorspronkelijke waterremmende lagen waren
aangetroffen. Gedurende het injecteren van dit eerste
gat zijn de onderwaterpompen geleidelijk minder hard
gezet, om te voorkomen dat ze te veel stroming in
het diepe watervoerend pakket zouden veroorzaken.
Hierdoor zou de net aangebrachte en nog vloeibare
laag cement-bentoniet zich kunnen verplaatsen.
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25 jaar Fugro Info
Dit jaar is de Fugro Info bezig aan zijn 25ste jaargang.
Bij een oplage van drie tot vier nummers per jaar
betekent dit bijna 100 geproduceerde magazines,
met bij elkaar meer dan 1.500 artikelen over
(nieuwe) meetmethoden, innovatieve oplossingen en
succesvolle projecten.
Fugro Info wil de lezers op de hoogte houden van actuele
ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie en
geotechniek in de brede zin, in begrijpelijke taal, informatief,
zonder te technisch te worden.

Innovatieve projecten
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Het huidige blad Fugro Info is voortgekomen uit het
relatiemagazine Inpark Info – een geesteskind van Fugro
Inpark directeur Hil Blees, die dit jaar overleed. In 1995
veranderde de naam officieel in Fugro Info, toen het blad een
gezamenlijke publicatie van de Nederlandse bedrijven werd.
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Behalve aan innovatieve projecten wordt inhoudelijk
aandacht besteed aan kennisontwikkeling over
meetmethoden en andere relevante onderwerpen. Dit
gebeurt bijvoorbeeld via de vaste rubriek Opinie, waarin
wetenschappers, beleidsmakers of opinieleiders een
vrij podium krijgen om hun visie op een zelfgekozen
onderwerp te geven.
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In de loop der jaren werd de vormgeving steeds verder
aangepast aan de corporate huisstijl van Fugro. De omvang
van het blad is gaandeweg toegenomen van 8 pagina’s
tot 24 of 28 pagina’s tegenwoordig. Ook is de oplage
gestegen tot rond de 10.000 gedrukte en bijna 2.000 digitaal
verzonden exemplaren. Het concept, de inhoud en de
uitstraling slaat aan, getuige de vele reacties die het blad
oplevert: Fugro is dan ook zeer trots op dit magazine.

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

Kalender 2015

Fugro GeoServices is de komende periode vertegenwoordigd op de volgende beurs:

De Nationale Carrièrebeurs
20 en 21 maart 2015, Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl
Aan- of afmelding voor toezending van de gratis papieren of digitale versie van Fugro Info: redactie@fugro.nl
Correspondentie-adres:
Fugro GeoServices
Postbus 63,
2260 AB Leidschendam
T 070 311 1333
E info@fugro.nl
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