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voorwoord

Onlangs las ik het boekje ‘De toekomst wordt gebouwd’, opgesteld door
3TU.Bouw, een samenwerkingsverband van de drie technische universiteiten
in Nederland, in afstemming met de bouwsector. Deze publicatie bevat acht
richtinggevende thema’s voor de toekomstige Nationale Wetenschapsagenda.
Nederland is weliswaar het resultaat van een eeuwenlang bouwproces, maar
ons land is zéker nog niet af. De voortgaande ontwikkeling van samenleving
en technologie leidt tot een voortdurende transformatie van de fysieke
leefomgeving van de mens. Verschillende van de thema’s die 3TU.Bouw
definieert, passen goed bij Fugro, bijvoorbeeld: Smart Cities, Smart Mobility,
Intelligentie in de bouw en Klimaat-anticipatie & -adaptatie.
Na het lezen van het boekje realiseerde ik mij dat de toekomst niet zo ver weg
is. Nu al wordt Fugro betrokken bij projecten die verband houden met deze
thema’s. Zo heeft de verdichting van de steden als gevolg dat er steeds vaker
ondergronds wordt gebouwd. Ook leidt dit tot meer hoogbouw, transitie van
bestaande gebouwen en aandacht voor omgevingsbeïnvloeding tijdens het
bouwproces. Een andere ontwikkeling is dat mobile mapping wordt ingezet
om zeer nauwkeurig de bebouwde omgeving in beeld te brengen, bijvoorbeeld
voor de toepassing van onbemande voertuigen. Ook kan worden gedacht
aan het grootschalig toepassen van Geo-ICT om datastromen te verwerken,
te interpreteren en realtime te visualiseren. En wat te denken van klimaat
veranderingen die nu al effect hebben op het ontwerp van dijklichamen en die
de risico’s op droogstand van houten palen in oude stadscentra vergroten.
Kortom: het is een uitstekend initiatief om na te denken over de veranderende
bouwomgeving in de toekomst. Hoe moeten we daarmee omgaan, hoe kunnen we erop anticiperen en vooral: hoe kan Nederland als gidsland fungeren?
De toekomst is echter niet ver weg: voor een deel staan we er al middenin.
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Samen bezig met het
ontwerpen van Nederland
NLingenieurs klaar voor de toekomst

Dit jaar leggen zowel voorzitter Ed Nijpels als directeur Paul Oortwijn hun bestuursfuncties bij branchevereniging NLingenieurs neer.
De positie van de ingenieur is aan het veranderen: Hoe zien zij de rol van de Nederlandse ingenieursbureaus, nu en in de toekomst?
‘Kijk om je heen’, valt Ed Nijpels met de deur in huis: ‘Alles in
Nederland, in de publieke ruimte én binnenshuis, is bedacht,
ontworpen en gebouwd door ingenieurs. Nederlanders zijn zich
daar wat ons betreft nog te weinig van bewust: het belang van het
werk van de ingenieur mag best wat meer aandacht krijgen.’
Paul Oortwijn vult aan: ‘Dat is deels cultureel bepaald: Nederland
heeft van oudsher meer waardering voor handelsgeest dan voor
creatieve geesten en makers. Daarnaast is ons land natuurlijk
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redelijk ‘af’: je kunt je voorstellen dat in landen waar nog veel moet
worden ontwikkeld en gebouwd, de waardering voor de mensen die
dat opbouwwerk doen, hoog is. Dat betekent tegelijkertijd dat er
voor Nederlandse ingenieursbureaus veel kansen liggen in het
buitenland, zowel voor het uitvoeren van projecten als het aantrekken van medewerkers. En die kansen grijpen ze steeds vaker.’
Nijpels: ‘Veel Nederlandse ingenieursbureaus zijn in het buitenland
inmiddels bekender dan in ‘eigen’ land: onze vijf grootste leden, zijn

qua personeelsomvang buiten Nederland groter dan daarbinnen. Fugro is al decennia een voorbeeld van de internationalisering van geotechniek en survey in de markten van olie, gas en
infrastructuur. Maar ook de Nederlandse kennis van waterbouw
is natuurlijk een exportproduct met enorme potentie.’

De wereld om ons heen verandert steeds sneller: hoe moeten
ingenieursbureaus daarmee omgaan?
Nijpels: ‘Ingenieursbureaus staan midden in de maatschappij.
Om tijdig te kunnen meebewegen, moeten ze dus alert zijn op
de ontwikkelingen. Een voorbeeld is de veranderde manier van
aanbesteden. De tijd van exact voorgeschreven RAWbestekken is voorbij: steeds vaker geven opdrachtgevers meer
ruimte aan ingenieurs, en gelukkig maar. Opdrachten worden
integraler aanbesteed, vaak inclusief ontwerp, constructie,
bouw en onderhoud of exploitatie. Dat vergt van ingenieursbureaus een transitie richting de rol van integrale, risico
dragende adviseur.’

Best value procurement
Oortwijn: ‘Wij pleiten al jaren voor aanbesteden volgens het
principe van ‘best value procurement’ en zien dat opdracht
gevers dat ook steeds meer doen. Niet meer exact voorschrij-

ven wat een leverancier moet doen, maar je probleem voorleggen aan een adviseur die de verantwoordelijkheid neemt
voor een deel of het geheel. Dat betekent dat je als expert
precies moet weten wat je kunt en niet kunt: jij bent immers
ook aansprakelijk! Deskundigheid en betrouwbaarheid worden
dus nóg belangrijker dan vroeger.’
Nijpels: ‘Het betekent ook dat het niet meer draait om de
laagste prijs, maar om de meeste toegevoegde waarde. Als je
als opdrachtgever op deze manier in zee gaat met de beste
aanbieder, neemt de kwaliteit van het proces toe, waardoor
je winst behaalt in termen van planning en eindresultaat. De
praktijk toont aan dat er maar één weg is naar een goede prijs,
en dat is kiezen voor kwaliteit.’

Hoe belangrijk is de onafhankelijkheid van een ingenieurs
bureau?
Nijpels: ‘Ontzettend belangrijk: een opdrachtgever moet er
altijd van uit kunnen gaan dat hij het beste advies krijgt, los
van mogelijke andere belangen. Een ingenieur moet onafhankelijk zijn eigen afwegingen kunnen maken, alleen op basis
van feiten en vakmanschap. Wat mij betreft is een ingenieur
per definitie onafhankelijk.’
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Oortwijn: ‘Het gaat in de kern om de persoonlijke integriteit die je
hebt als adviseur. NLingenieurs heeft altijd veel aandacht besteed
aan onafhankelijkheid en integriteit, omdat daarin volgens ons de
kern van dit vak ligt. Op ondernemingsniveau vertaalt persoonlijke
integriteit zich in transparantie: wees als bedrijf altijd eerlijk over
verbindingen, eigendomsverhoudingen en verplichtingen. In onze
eigen praktijk hanteren wij heldere criteria voor onafhankelijkheid:
elk lid van NLingenieurs moet onderworpen zijn aan de ‘tucht van
de markt’. Met andere woorden: je mag niet overeind worden gehouden door een ander bedrijf. Minimaal 50% van de omzet moet
vrij op de markt in concurrentie worden verkregen.’
Nijpels: ‘Dat neemt niet weg dat je je kunt voorstellen dat een
ingenieursbureau vanuit de bedrijfsvoering überhaupt zo onafhankelijk mogelijk wil zijn, om geen markten en potentiële klanten uit
te sluiten. Dat streven vind ik heel begrijpelijk.’

Hoe moet het verder met de Nederlandse ingenieur?
Oortwijn: ‘Projecten worden groter en de markt wordt steeds internationaler. Daar kunnen ingenieursbureaus dus op inspelen door
meer te gaan samenwerken; binnen de eigen sector én met andere
vormgevers, zoals architecten. Bij NLingenieurs proberen we daar
de randvoorwaarden voor te scheppen of te verbeteren.’
Nijpels: ‘Wij hebben de afgelopen jaren bewust gebouwd aan een
meer zichtbare positie van de ingenieur. Zoals ik al eerder zei:
ingenieurs zijn belangrijk voor de opbouw en ontwikkeling van een

Nijpels (r) en Oortwijn: ‘Onafhankelijkheid is ontzettend belangrijk’.
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land, en moeten dus aanwezig zijn in het hart van de samenleving.
Wij nemen steeds vaker onze verantwoordelijkheid door deel te
nemen aan maatschappelijke discussies, zoals rondom het
Energieakkoord, de Crisis- en Herstelwet en de Omgevingswet.’
Oortwijn: ‘Om dezelfde redenen hebben wij ook hard gewerkt
aan een update van de organisatiestructuur van NLingenieurs.
Ook zoeken we de samenwerking met andere ‘vormgevers’ van
Nederland op, zoals de architecten, de stedenbouwkundigen en de
landschapsarchitecten. We trekken zelfs fysiek bij hen in, in een
gedeeld kantoor in Amsterdam. Volgens ons is dit een logische
ontwikkeling: we zijn allemaal ingenieurs, die dingen ontwerpen en
maken. We werken binnen dezelfde keten en hebben elkaar hard
nodig: samen zijn we bezig met het ontwerpen van Nederland.’
Nijpels: ‘Onze droom is een federatie van ‘ontwerpend Nederland’,
bijvoorbeeld met een grote clustering van kennisinstituten, startups en gevestigde bedrijven, een ‘Engineering Valley’, zo je wilt.
De randvoorwaarden voor de eerste stap zijn er nu, maar Paul en ik
gaan dat niet meer doen, dat mogen onze leden en onze opvolgers
bepalen. Wij wensen hen veel wijsheid toe!’

‘De weg naar een
goede prijs loopt via het
kiezen voor kwaliteit’

kort nieuws

Certificering

GeoRiskPortal
Afgelopen mei lanceerde Fugro het GeoRiskPortal. Met deze
innovatie is het mogelijk om geo-data beter te ontsluiten, te
analyseren en te visualiseren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld
aannemers – maar ook bestuurders, consultants en
bewoners – ieder op hun eigen niveau realtime inzicht krijgen
in de effecten en risico’s van projecten zoals bouwputten,
waterkeringen en infraprojecten.
Het portaal is geschikt voor het verwerken van grote
hoeveelheden data (big data), sensor observaties en crowd
sensing (verzamelde observaties door omwonenden) levert
belangrijke informatie voor besluitnemers. Met behulp van
datavisualisatie wordt deze informatie op begrijpelijke wijze
aan de gebruiker getoond.

V.l.n.r: Martin Eijkenboom (RPS). Theo Wieleman (Gasunie) en
Peter Nelemans (Fugro GeoServices).

Fugro en Gasunie
De combinatie Fugro GeoServices, RPS en onderaannemer
MUG Ingenieursbureau gaat de komende drie jaar samen
werken met de Nederlandse Gasunie. Het betreft een
raamovereenkomst voor ingenieursdiensten voor bodemen grondzaken. De samenwerking werd maandag 1 juni
2015 officieel bekrachtigd met een ondertekening op het
hoofdkantoor van het gasbedrijf in Groningen.

Al vele jaren is Fugro GeoServices gecertificeerd voor de
kwaliteitsnorm NEN-ISO-9001:2008 en de veiligheidsnormen
VCA**2008/5.1 en VCA-BTR:2004. Omdat kwaliteit en
veiligheid bij Fugro hoog in het vaandel staan, wordt het
managementsysteem van Fugro GeoServices tweemaal per
jaar onder de loep genomen. Eén keer door een interne auditor
en één keer door een externe auditor. Het certificaat is drie
jaar geldig en daarna volgt een her-certificeringsaudit. In
april 2015 heeft een dergelijke her-certificeringsaudit voor de
genoemde normen plaatsgevonden. Op basis van bevindingen
van de externe auditor is het certificaat wederom vernieuwd.
Daarnaast voldoet het managementsysteem van Fugro
GeoServices aan ISO14001 en CO 2 -Prestatieladder (niveau 5)
m.b.t. milieuzorg en CO 2 -emissiereductie. Voor specifieke
werkzaamheden beschikt Fugro GeoServices over de
certificeringen voor de BRL2100/2101 (mechanisch boren),
BRL12000/12010 (Bemalingsadviezen) en NEN-EN-ISO/
IEC17025 voor het Laboratorium voor Infra-en Geotechniek.

Fugro luidt gong Beursplein 5
Ter gelegenheid van Wereld Waterdag 2015 is Fugro, samen
met het Netherlands Water Partnership (NWP), gevraagd
de handelsdag van de Amsterdamse beurs te openen. Op
maandagochtend 16 maart jl., stipt om 9.00 uur, sloeg
toen Remon Pot namens Fugro op de gong, waarmee de
handelsdag kon beginnen.
De Amsterdamse beurs is de oudste beurs ter wereld en
een begrip in binnen- en buitenland. Sinds 2007 maakt de
Amsterdamse beurs onderdeel uit van de grootste beurs
ter wereld: NYSE Euronext. Een aantal jaren geleden is de
gongslag, een eeuwenoude traditie op de beurs, in ere hersteld.
Het openen van de handelsdag vindt plaats door (inter)
nationale prominente gasten die de beurs daarvoor persoonlijk
benadert. Vele ministers, staatssecretarissen, captains of
industry, beroemde sporters en andere bekende personen en
organisaties hebben deze eervolle handeling al verricht, en
Fugro is er dan ook trots op hiervoor gevraagd te zijn.

Fugro Safety Day
Eind 2014 is de eerste Fugro Veiligheidsdag in Nederland
gehouden, met als doel om alle betrokkenen extra te
motiveren en de veiligheidsbewustwording binnen Fugro een
flinke boost te geven. Er was gekozen voor een interactief
format vanuit het hoofdkantoor in Leidschendam, dat live
werd uitgezonden naar alle Nederlandse Fugro-kantoren. In
totaal namen zo’n 300 medewerkers deel aan de discussies
in het programma. Een panel met onder andere Fugro-CEO
Paul van Riel beantwoordde vragen over HSSE bij Fugro. De
kennis van de medewerkers over de ‘Gouden Regels’ werd
getest via een quiz, die werd gewonnen door Kasper van der
Helm. Op 29 april 2015 kreeg hij de bronzen SAM (Safety
Always Matters) overhandigd van Nick Spijkers, Regional HSSE
Manager ONGE.
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DRIVE-MAP-laserdata in de foto geprojecteerd.

Boompaspoort en DRIVE-MAP
Snel en veilig bomen langs wegen in kaart brengen

Bomen langs de weg: soms zijn ze functioneel, als windscherm, soms alleen esthetisch. Eén ding is zeker: er staan overal ter wereld
heel wat bomen langs wegen, en ze moeten allemaal onderhouden worden. Hoe pak je dat planmatig aan?
Bomen langs de weg vormen onderdeel van die weg en dus heeft
elke boomeigenaar een zorgplicht. Concreet houdt dit in: controle
en onderhoud (snoeien). Goed beheer start met een inventarisatie:
hoeveel bomen telt het areaal, en in welke staat bevinden ze zich?

Een tweede informatiecategorie richt zich op de locatie van de
boom; langs welke weg staat de boom, in welk wegvak, is sprake
van gevaar voor weggebruikers? En tot slot: wat is de exacte
positie van de boom in coördinaten?

Boompaspoort

50.000 bomen gescand

Elke boom heeft een boompaspoort. Hierin staat belangrijke
informatie, zoals bijvoorbeeld soort, conditie, hoogte, stam- en
kroondiameter, groeifase en eventuele schade aan de boom
(scheuren, klimplanten, zwammen, insecten, sterfte). Op basis van
deze gegevens kunnen maatregelen gepland worden.

In opdracht van BSI Bomenservice heeft Fugro een kleine
50.000 bomen ingemeten langs de grote en kleinere wegen in
de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De boominspectie
zelf is door medewerkers van bomenspecialist BSI uitgevoerd.
Maar om te weten wélke bomen beoordeeld moeten worden,

8
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moet eerst bekend zijn waar ze staan. En daar heeft het
DRIVE-MAP-concept van Fugro bij geholpen.

DRIVE-MAP
Metingen direct onder een boom leveren geen nauwkeurige
positiebepaling op. De boom zelf blokkeert namelijk (deels)
het GPS-signaal. Statisch meten vanaf de weg is gezien de
veiligheid en het aantal bomen geen optie. Een mooie klus
dus voor DRIVE-MAP: rijdend in een meetauto wordt de
omgeving – en daarmee de bomenrij langs een weg –
gescand. In acht dagen tijd is zo op veilige en efficiënte
wijze ruim 750 km aan wegen ingemeten.

Uit de laserdata zijn vervolgens de bomen gekarteerd en met
hoge precisie in coördinaten vastgelegd. Het resultaat is een
kaart met alle bomen erop, zodat BSI het benodigde veldwerk
gericht kan uitvoeren. Bijkomend voordeel: door het DRIVEMAP-systeem zijn elke 5 m foto’s gemaakt, waardoor het
areaal aan bomen ook volledig in beeld is gebracht. Hierdoor
is naverkenning van afstand mogelijk. Naast de exacte locatie
kunnen met door Fugro ontwikkelde software ook de dimensies van de boom worden bepaald, zoals kroonhoogte, stamen kroondiameter.

Meer informatie:
Rikkert Wienia, 070 317 0758, r.wienia@fugro.nl

Boomlocaties uit de puntenwolk gekarteerd.

Uit de laserdata zijn de boomdimensies te bepalen.

FUGRO INFO nr 2 juli 2015

9

Opinie

‘Betrek geotechnici én vaklui
integraal bij een project’
Ing. Ton Groeneweg, NVAF

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF) pleit al langere tijd voor meer aandacht voor faalkosten in de
ondergrond. Van voorzitter Ton Groeneweg is bekend dat hij weleens heeft verzucht: ‘We kunnen naar de maan reizen, maar nog
geen millimeter in de grond kijken.’ Niet iedereen bij Fugro zal het daarmee eens zijn, maar herkenbaar is zijn pleidooi wel.
‘Ik bedoel dat natuurlijk overdrachtelijk’, vertelt Groeneweg: ‘Het
is inderdaad gelukkig zo dat bedrijven zoals Fugro enorm veel
instrumenten en knowhow hebben ontwikkeld om te onderzoeken
wat zich precies in de ondergrond bevindt. Op die manier bezien
kun je best een stukje in de bodem ‘kijken’. Maar het blijft vaak
bij puntmetingen: je onderzoekt alleen een aantal locaties in een
gebied waar je wilt gaan bouwen. Daartussenin ga je uit van extrapolatie en aannames: er blijven dus vaak restrisico’s aanwezig,
zoals onverwachte stroomgeulen of andere afzettingen.’
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De aandacht voor faalkosten neemt de afgelopen jaren wel toe;
waaraan wijt u dat?
Groeneweg: ‘Een studie van hoogleraar funderingskunde Frits
van Tol toonde in 2007 aan dat zo’n 25% van de bouwkosten kan
bestaan uit faalkosten. Je moet dan denken aan zaken die – vroeg
of laat – anders uitpakken dan eerder gedacht, door snellere of
grotere zettingen, lekkage, schade aan de omgeving, bezwijken
van palen, enzovoort. Dit inzicht leidde tot het nationale werk
programma Geo-Impuls, waaraan ook de NVAF deelnam. Binnen
dit onlangs afgesloten traject hebben zo’n 30 partijen uit de

grond-, weg- en waterbouwsector hulpmiddelen ontwikkeld
waarmee grote en kleine bouwprojecten volgens planning en
binnen budget kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is de rode
draad georisicomanagement, ofwel: het managen van risico’s
in de ondergrond.’

Wat heeft Geo-Impuls opgeleverd?
Groeneweg: ‘Belangrijkste conclusie is volgens mij dat geotechnici én funderingsbedrijven eerder en langer in een project betrokken moeten zijn. Dus niet alleen in het voortraject,
maar ook in de constructie-, de bouw- en de onderhoudsfase.
Opdrachtgevers zouden aanbestedingen meer het karakter
moeten geven van een marktconsultatie. Dan kan men met
name de uitvoerders van het werk – dus onder andere de heibedrijven – laten meedenken over hoe het project kan worden
uitgevoerd en wat daarvoor nodig is.’
Wat moet er volgens u nog meer verbeteren?
Groeneweg: ‘Een belangrijk tweede punt vloeit eigenlijk voort
uit het voorgaande: communicatie tussen alle betrokken
partijen. Het is enorm belangrijk dat je naar elkaar luistert en
elkaar verstaat. Iedereen brengt zijn eigen knowhow in en met
die totale kennis kun je met z’n allen je voordeel doen. Erken
elkaars expertise en geef alle betrokkenen een plek in een
project: vlieg het integraal aan, in plaats van ‘ieder voor zich’.
Een derde pijnpunt is volgens ons het lage prijsniveau van de
afgelopen jaren. Door grote nadruk te leggen op de laagste
prijs in de uitvoering, nemen risico’s toe, terwijl ze noch door
de opdrachtgever, noch door de opdrachtnemer zijn afgedekt.
En als het dan misgaat, begint het schuiven met de schuldvraag. Probleem daarbij is dat de schuld vaak terechtkomt bij
een kleinere onderaannemer, die marginaal verdient aan zijn
werk, maar die wel enorme risico’s moet opvangen.’

er is een groeiende behoefte aan innovatieve, duurzame
methoden, om enkele ontwikkelingen te noemen. Er worden
steeds vaker eisen aan ons werk gesteld vanuit het oogpunt
van duurzaamheid en omgevingsmanagement: heien moet
sneller, stiller, met minder CO2 -uitstoot en met minder impact
op de omgeving.’
‘De NVAF treedt op als belangenbehartiger van 65 uitvoerende bedrijven die zich bezighouden met funderingen,
injectie en verankering. De vereniging heeft werkgroepen
op het gebied van opleidingen, normalisatie, arbo-zaken en
Europese regelgeving. Wij zien het als ons doel om denkers en
doeners bij elkaar te brengen, om zo kennis te delen en over
en weer begrip te kweken. Daarom kennen wij sinds kort ook
een geassocieerd lidmaatschap, bijvoorbeeld voor leveranciers van producten en materieel voor onze branche. Maar
ook ingenieursbureaus zoals Fugro zijn van harte welkom.
Want uiteindelijk kunnen we alleen samen de faalkosten in de
ondergrond terugdringen!’

Is dit een onderwerp waarvoor de NVAF zich als branche
vereniging hard maakt? ‘Dat klopt’, aldus Groeneweg: ‘Zonder
beter prijsniveau komt er van terugdringen van faalkosten in
de bodem niet veel terecht. Het probleem is dat funderings
bedrijven door de dure machines en apparatuur hoge vaste
kapitaallasten hebben. De neiging ontstaat dan om de machines in ieder geval maar aan de slag te houden, zelfs al levert
het nauwelijks iets op. Samen met de opdrachtgevers moeten
we zien uit die spiraal te komen, daar hebben we allemaal
belang bij.’
Wat zijn andere issues die spelen voor deze sector?
Groeneweg: ‘De markt is volop in beweging; rollen en
contractvormen veranderen, Europese regels worden strenger,

‘Zonder beter prijsniveau komt er weinig
terecht van terugdringen van faalkosten’
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Monitoring offshore
windturbines bespaart kosten
Periodieke en permanente controle via instrumentatie

De monopile-fundering is momenteel het meest gebruikte funderingstype bij offshore windturbines. Voor het verkrijgen en behouden
van de benodigde vergunningen zijn regelmatige inspecties verplicht. Fugro heeft automatische monitoringsystemen ontwikkeld voor
periodieke of permanente ‘in situ’ controles. Dat bespaart kosten, want er is geen inzet nodig van dure offshore-teams.
De techniek van de monopile-fundering is niet nieuw, maar wordt
nu voor het eerst op grote schaal toegepast voor de fundatie van
‘single structures’. Een monopile-fundatie bestaat normaliter uit
een open stalen buispaal met een lengte tot 60 m, een diameter
tot 7 m en een massa van meer dan 600 ton. De buispaal wordt
offshore vanaf jack-up schepen geïnstalleerd door middel van
heien, waarbij wordt onderzocht of het intrillen van de buispalen
ook mogelijk is. Bovenop de buispaal wordt normaliter een
‘transition piece’ geïnstalleerd waarop de uiteindelijke windturbine wordt geïnstalleerd. Maar steeds vaker zien we nu
buispalen zonder transition piece.
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Nieuwe technieken valideren
De techniek voor deze funderingstypen ontwikkelt zich in een rap
tempo, waarbij continu innovaties in het proces worden aan
gebracht. Voor veel nieuwe technieken geldt dat deze in het veld
‘gevalideerd’ en periodiek gecontroleerd moeten worden.
Ook eisen de vergunningverlenende instanties regelmatige
inspecties van de funderingen om hun kwaliteit gedurende
de totale levensduur in de gaten te kunnen houden.

Reksensoren
Voor de fundering heeft Fugro een systeem ontwikkeld,
gebaseerd op het meten van de mechanische spanning in het

staal. Dit gebeurt aan de hand van reksensoren op de fundatie. Daarnaast kunnen deze reksensor-metingen worden
gebruikt om optredende vermoeiing in het staal ten gevolge
van de trillingen van de turbine vast te stellen. De sensoren
bestaan uit een folie waarop koperbanen zijn aangebracht
die zeer kleine veranderingen in µ kunnen meten: dit wordt
ook wel microrek genoemd. De sensoren worden afhankelijk
van de toepassing gelijmd of aangebracht door middel van
puntlassen. Deze installatie vindt meestal onshore plaats,
waarbij speciale maatregelen ervoor zorgen dat de sensoren de krachten, die optreden bij het offshore heien, kunnen
weerstaan.

Meer informatie:
Vincent Schuurmans, 070 311 1446, geomonitoring@fugro.nl
Erik Tieleman, +4917 611 00 6627, e.tieleman@fugro.de

Meten in M72-bouten
De verbinding tussen de monopile en het transition piece
bestaat vaak uit een flens met een boutverbinding. Zo’n 100
bouten met een doorsnede van meer dan 7 cm zorgen voor de
verbinding van de twee delen. Op verzoek van een van onze
opdrachtgevers heeft Fugro een systeem ontwikkeld om gedurende het aanbrengen van de bouten én in de gebruiksfase
de kracht in een selectie van de bouten te meten. Dit heeft
als doel om de noodzaak voor het periodiek ‘nadraaien’ (lees:
opnieuw aandraaien) van de bouten te minimaliseren.

Wanddikte-sensor
Ook de wanddikte van de monopiles moet periodiek worden
gecontroleerd. Onder invloed van zeebed-erosie en water
stromingen kan deze namelijk na verloop van tijd afnemen.
De periodieke controles werden gewoonlijk handmatig uitgevoerd, wat relatief duur is. Fugro heeft een sensorsysteem
ontwikkeld, gebaseerd op robot-technieken. Hiermee kan de
wanddikte van de buizen permanent worden gemeten, zowel
onder als boven de waterlijn.

Maatwerk
Voor iedere monitoring is er een breed pakket van diensten,
op basis van praktijkervaring met monitoring, een ervaren
support-afdeling en een lange geschiedenis van het realiseren
van offshore-projecten. Theoretische vragen worden omgezet
in praktisch toepasbare oplossingen, die onze medewerkers
‘in house’ ontwikkelen en uitvoeren. Fugro is daarbij niet
afhankelijk van vaste leveranciers. Indien geen kant-en-klare
oplossing voorhanden is, worden systemen vanaf de basis zelf
opgebouwd of aangepast.

Demobilisatie van offshore windmolen na instrumentatie-werkzaamheden.

FUGRO INFO nr 2 juli 2015 13

SITE-SPOT ook op z’n plek in
Iraakse woestijn
Optimaal gebruik laserscandata door webdienst SITE-SPOT

De Irakese Basrah Gas Company (BGC) wil gas, dat vrijkomt bij de olieproductie en nu meestal wordt afgefakkeld, gaan verzamelen en
economisch uitbaten. Hiertoe moeten tientallen installaties in het zuiden van Irak met elkaar worden verbonden met gasleidingen,
die uiteindelijk uitkomen in de havenstad Um Qasr. Fugro levert veel basisinformatie voor dit project.
Het is de bedoeling van BGC dat het gas in de toekomst wordt
gebruikt voor het opwekken van elektriciteit voor Irak. In Um Qasr
kan het gas worden opgeslagen en geschikt worden gemaakt
voor bijvoorbeeld export over zee. Er zijn, naast de gasleiding
die alle installaties aan elkaar verbindt, bij elke olie-installatie
kleine fabrieken nodig om het gas transportgereed te maken.
Hiervoor is (detail)kennis van de ondergrond nodig, maar ook van
de reeds bestaande objecten op de verschillende locaties. Door
omstandigheden, waaronder jaren van conflict en moeilijkheden
in Irak, is veel ‘as built’-informatie over installaties niet meer te
achterhalen.
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Rondkijken in de 3D-weergave
In 2014 kreeg Fugro van BGC voor drie jaar de opdracht voor het
uitvoeren van verschillende werkzaamheden in het zuiden van
Irak. Behalve geotechnisch onderzoek en het testen van constructies en materialen, ging het vooral om topografische survey van
de potentiële trajecten van de leidingen. Fugro heeft de bestaande
plants met 3D-scans in beeld gebracht, om daarmee eenvoudig
de benodigde aansluitingen te kunnen realiseren.
Vooral de door Fugro ontwikkelde webdienst SITE-SPOT biedt
hierbij enkele grote voordelen. Er is een dimensie toegevoegd

aan de traditionele verwerkingssoftware voor laserscans:
behalve een x-, y- en z-waarde krijgen de gescande pixels ook
een kleurcode. Daarmee wordt elk punt weergegeven in een
natuurgetrouwe kleur, waardoor de puntenwolk in een viewer
op een echte foto lijkt.
De 3D-weergave maakt bijzondere toepassingen mogelijk,
onder andere doordat je de data kunt manipuleren vóór het
wordt gemodelleerd. Zo is het niet meer noodzakelijk om
eerst álle laserdata te modelleren, maar kan op basis van
waarneming in de 3D-weergave een selectie worden gemaakt,
bijvoorbeeld van een leiding of enkele afsluiters. Dit gericht en
specifiek modelleren bespaart veel tijd en dus geld.

Cross sections
Voor millimeternauwkeurigheid is het modelleren van de data
nodig, maar binnen de ruwe data zijn metingen mogelijk op
centimeterniveau. Voor veel toepassingen is dat voldoende,
bijvoorbeeld als men alleen even de breedte van een tracé
of de diameter van een leiding wil weten. Of als er dwarsdoorsneden van installaties nodig zijn om de brandweer een
overzicht te geven van welke stoffen in een fabriek door welke
leidingen lopen. Deze complexe doorsneden moeten uiteraard
altijd up-to-date zijn. Dit is in de praktijk een enorme opgave:
als er ergens één leiding bijkomt, moeten alle doorsneden
worden bijgewerkt. Fugro heeft nu een applicatie ontwikkeld,
waarmee vanuit de 3D-modellen automatisch doorsneden
worden gemaakt van een gekozen gebied.

berekend hoeveel pijpleidingen in een bepaalde periode
moeten worden onderhouden. Uiteindelijk kan dit worden
uitgebreid tot een beheersysteem van een complete site.

Datamanagement
Door de laserdata op een slimme manier te bewerken en
vooral goed georganiseerd ter beschikking te stellen, maakt
Fugro het mogelijk om voor nieuwbouw en renovatie, beheer
en onderhoud, inspectie, turnaround en QHSE gebruik te
maken van één bron-database. De ruwe data is zonder plugin eenvoudig en snel via een webbrowser beschikbaar voor
iedereen die is geautoriseerd: eigen managers, maar bijvoorbeeld ook externe ingenieurs of aannemers. Deze efficiënte
manier van werken draagt bij aan de veiligheid, bespaart tijd
en geld en komt de kwaliteit ten goede.

Meer informatie:
Diego Naessens, +971 561 753 978,
d.naessens@fugrome.com
Iris Janssen-Valen, 076 543 1850,
i.janssen-valen@fugro.nl

Veiligheid
Nog een belangrijk voordeel van de panoramafoto’s is dat er
– na inwinning van de ruwe data – geen noodzaak is om mensen naar een locatie te sturen: gezien de veiligheidssituatie
in Irak geen overbodige luxe. Maar ook heel praktisch: reizen
naar Irak is niet eenvoudig. Daarnaast liggen de installaties
verspreid in een groot en ontoegankelijk woestijngebied.
Doordat Fugro de laserdata via internet aanbiedt, hoeven er
minder mensen ter plekke te werken, wat de veiligheid ten
goede komt. Ook andere partijen, zoals contractors die installaties moeten beheren en onderhouden, doen hier hun voordeel mee. Zo kan via een speciaal ontwikkeld logaritme via de
laserdata worden berekend hoeveel steigermateriaal nodig is
voor de vervanging van een onderdeel van een olie-installatie.
Ook kan met SITE-SPOT bijvoorbeeld eenvoudig worden
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‘Klant heeft steeds meer met
één Fugro te maken’
Integrale oplossingen, ook voor grote internationale projecten

Fugro heeft de kennis en ervaring van alle werkbedrijven gebundeld in disciplines, de zogeheten ‘service lines’. Voor de opdrachtgever
heeft dit enkele grote voordelen: zo is alle specialistische kennis wereldwijd beschikbaar via één vaste contactpersoon. Maar er is meer…
De markt voor bouwprojecten evolueert snel, vooral internationaal
gezien. Projecten worden groter en vaker Europees aanbesteed.
Ook willen opdrachtgevers vaak integrale oplossingen, waardoor
adviseurs eerder in het traject ‘aan boord’ komen.

bedrijven in o.a. Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Litouwen, Albanië, Oostenrijk, Rusland en Turkije. Daarnaast
zijn er twee joint ventures met lokale bedrijven in Azerbeidzjan en
Kazachstan.

Daarom organiseert Fugro de kennis en capaciteit internationaal
in zogeheten regionale servicelijnen: geo-consultancy, waterconsultancy, sondeeronderzoek, booronderzoek, geo-informatie,
geophysics, near shore, en monitoring & testing. De werkvelden
of divisies van Fugro offshore en onshore – geotechniek, survey
en subsea – zijn regionaal gebundeld: Noord- & Zuid-Amerika,
Afrika, Midden-Oosten & India, Azië & Stille Oceaan, en Europa &
Kaspisch gebied.

‘Global knowledge, local business’

Als Regional Director Europe & Caspian is Mark Pehlig verantwoordelijk voor de onshore geotechnische activiteiten van de Fugro-

Pehlig: ‘Specifieke kennis voor een servicelijn bevindt zich soms
in het ene, soms in het andere land. Onze landenmanagers en
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Pehlig: ‘Het is de bedoeling om de per regio aanwezige kennis en
ervaring actief te ontwikkelen en aan te bieden in de betrokken
landen. Zo kunnen we de expertise op het gebied van aard
bevingsbestendig bouwen van onze Turkse zustermaatschappij
goed inzetten bij complexe vraagstukken in bijvoorbeeld Groningen. Andersom kan Nederlandse waterkennis interessant zijn voor
projecten in Oost-Europa.’

servicelijn-managers zorgen ervoor dat alle benodigde kennis
en ervaring wordt gedeeld en op de juiste plek en het juiste
moment bij elkaar komen. Deze bundeling van kennis zorgt er
ook voor dat specialistische kennis beter wordt uitgewisseld
en bij verschillende projecten wordt betrokken.’
‘Een voorbeeld zijn enkele projecten die onze Hongaarse werkmaatschappij uitvoert voor de bouw van kerncentrales. Daar
kunnen we nu ook de expertise van Fugro-bedrijven uit andere
landen aanbieden, waardoor we de opdrachtgever over de
volle breedte kunnen helpen.’

Dat betekent dus een integraler aanbod aan jullie opdrachtgevers?
Pehlig: ‘Dat klopt, we bieden onze diensten gecentraliseerder en integraler aan. Dat sluit aan bij de wensen van onze
opdrachtgevers: voor de technische zaken willen ze graag een
specialist aan tafel, en dat kunnen wij uiteraard bieden. Maar
voor de contractuele en commerciële onderwerpen wil men
liever één gesprekspartner hebben, die alle disciplines
vertegenwoordigt: ook dat behoort tot de mogelijkheden.’

Veel capaciteit
Een groot voordeel van het bundelen van alle slagkracht in
een regio is de grote capaciteit die snel kan worden gemobiliseerd als dat nodig is. Pehlig: ‘Er lopen nu in Engeland bijvoorbeeld enkele grote geotechnische projecten op railgebied die
veel capaciteit vragen. Je ziet dan dat er snel medewerkers
vanuit andere landen voor een bepaalde periode naar Engeland worden gehaald. Het blijft voor een groot deel lokale

business: je hebt altijd een kantoor en lokale mensen ter plekke nodig. Maar je kunt dat aanvullen met eigen medewerkers
of kennis en technologie uit andere landen. Daardoor bied je
de klant een goede en snelle oplossing en bespaar je kosten,
omdat je niet extern hoeft in te huren. Voor onze mede
werkers biedt dit nieuwe uitdagingen en dus mogelijkheden.
Daarmee stimuleert deze aanpak ook de kennisontwikkeling
als totaal en daarmee ons innovatievermogen als ingenieursbureau. Ik vind het een uitdaging om dit verder te brengen.’

Welke ontwikkelingen voorzie je in de markt de komende
jaren?
Pehlig: ‘Internationalisering is voorlopig de grote trend. Wij
zoeken in ons gebied actief naar ‘witte vlekken’ waar we
marktpotentie zien, zoals momenteel Turkije en Spanje. We
onderscheiden ons door onze eigenzinnige positie als geoconsultant. Daarbij onderzoeken we ook of we met andere
Nederlandse ingenieursbureaus kunnen samenwerken. Door
onze netwerken aan elkaar te koppelen, kunnen we samen
projecten uitvoeren die je afzonderlijk misschien niet goed
aankunt. Overigens geldt dat natuurlijk ook voor de grote
ingenieursbureaus en bouwbedrijven uit andere landen: door
de markt nauwgezet te volgen, weten we waar interessante
projecten beginnen of lopen. Grote, internationale opdrachtgevers kunnen we daarbij de schaalvoordelen bieden van het
grote internationale en onafhankelijke ingenieursbureau dat
Fugro is, gecombineerd met de specialistische lokale kennis van onze medewerkers in de verschillende landen. Die
krachtenbundeling zien we als een belangrijke succesfactor
voor de toekomst.’
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Optimale waterbalans
voor bedrijven

Water Resource Survey als waarborg voor investeringen
Voldoende schoon water wordt steeds schaarser. Bedrijven overal ter wereld willen hun watervoorziening financieel verantwoord en
duurzaam inrichten, maar lopen daarbij op tegen problemen op het gebied van milieu en regelgeving. Een Water Resource Survey (WRS)
kan dan helpen de juiste waterstrategie te kiezen en investeringen te onderbouwen.
Milieu-consultant en duurzaamheids-specialist Aqua-Terra Nova
heeft jarenlange ervaring op het gebied van waterzuivering en
waterbeschikbaarheid voor tuinbouw en industrie. Fugro bezit
wereldwijde expertise van de bodem, geologie en geohydrologie.
De combinatie van deze twee disciplines leidde in 2014 tot het
ontwikkelen van de Water Resource Survey (WRS) voor bedrijven.
Dit instrument geeft aan hoe de (glas)tuinbouw en agro-foodbedrijven, maar ook andere industrieën, beperkt beschikbare
hoeveelheden zoet water op duurzame wijze optimaal kunnen
benutten. De WRS bestaat uit twee fasen: een quick scan en een
gedetailleerde uitwerking; de haalbaarheidsstudie.

Water Resource Survey
Aad Wubben, directeur van Aqua-Terra Nova, vertelt over het
concept achter de WRS: ‘Je zou het hier soms niet zeggen, maar
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zoet water is eigenlijk een heel schaars goed. Neerslag valt niet
keurig verdeeld door het hele jaar in gelijke mate over de gehele
wereld, maar juist in pieken, afgewisseld door perioden van
droogte. Dit patroon wordt daarnaast door de klimaatverandering
steeds grilliger. Veel bedrijven, zowel in de landbouw als in de
industrie, zijn voor hun productie afhankelijk van een constante
en continue stroom van schoon zoet water. Zelfs in Nederland
kan een tuinder niet genoeg neerslag opvangen voor het eigen
gebruik. Er valt hier jaarlijks zo’n 700 mm, terwijl een tuinbouwbedrijf tussen de 1.000 en 1.200 mm nodig heeft. Zelfs met een
groot opslagbassin kan een tuinder met neerslag slechts in 50%
van zijn waterbehoefte voorzien.’
Lies van Geest, technisch-strategisch adviseur van Aqua-Terra
Nova, vult hem aan: ‘In het buitenland is dat percentage nog
lager, met name omdat de neerslagpieken en -dalen extremer en

grilliger zijn. En er zijn twee grote nadelen aan het gedurende
langere tijd opslaan van water in bassins: de kwaliteit gaat
achteruit omdat het stilstaat, plus: het verdampt. Wij zijn dus
verder gaan kijken naar alternatieve en innovatieve methoden
waarmee bedrijven hun waterbehoefte op een duurzame
manier kunnen invullen. Daarbij bekijken we een locatie
integraal: klimaat, weer, omgeving, ondergrond, bedrijfs
voering, wet- en regelgeving, enzovoort.’

aanwezigheid van grondwater in kaart te brengen, maar ook
om de mogelijkheden voor opslag in de aquifer te bepalen. Er
bleek hier een ondergrondse breuk aanwezig, die als ondergrondse ‘dam’ zou kunnen fungeren om het grondwater in het
gebied te houden. Maar zo’n breuk kan er als ‘waterval’ juist
ook voor zorgen dat het grondwater versneld wegstroomt,
waardoor ondergrondse wateropslag niet interessant is. Dat
zal nader onderzocht moeten worden.’

AquaReUse

Van Geest: ‘Zoals in veel landen, is men in Mexico gewend om
alleen maar aan grondwater te denken; vaak is het oppervlaktewater al te veel vervuild om nog te kunnen gebruiken
en regenwater wordt vaak ‘vergeten’. Daardoor wordt er veel
meer grondwater opgepompt dan wordt aangevuld. Dat heeft
enkele ernstige gevolgen: daling van de grondwaterstand,
verzilting van de bronnen en vervuiling van het grondwater
vanuit het oppervlaktewater. Dan is het nog slechts een
kwestie van tijd voor je die problemen als bedrijf en als maatschappij op je bordje krijgt.’

Wubben: ‘Veel tuinbouwbedrijven hebben sinds eind 20ste
eeuw eigen grondwaterinstallaties met ontzilting. Hierbij
filteren ze via osmose het zout uit het opgepompte grond
water en lozen het overblijvende pekelwater – brijn geheten –
in de bodem. Hieraan verbindt de overheid steeds strengere
vergunningseisen, waardoor dit op langere termijn geen
duurzame oplossing is. Mede naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben wij een alternatieve aanpak ontwikkeld: het
AquaReUse system. Hiermee kunnen bedrijven door een combinatie van bronnen (neerslag, grondwater, effluent van een
RWZI, industrieel en huishoudelijk afvalwater) via biologische
zuivering, recycling, re-use en opslag in de bodem duurzaam
voorzien in hun waterbehoefte.’

Mondiale waterschaarste
Een WRS 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. De combinatie van de kennis
van beide bedrijven geeft een uniek integraal beeld van de
onder- en bovengrondse mogelijkheden, zodat een duurzame
climate proof watervoorziening kan worden gerealiseerd.

Wubben: ‘Onze integrale oplossing voor Querétaro leidt tot
een reductie van grondwatergebruik van 50% tot 70%, door
slimmer om te gaan met de beschikbare waterstromen. Dit
heeft de aandacht van andere projectontwikkelaars en water
beheerders in Mexico getrokken: nog dit jaar gaan we daar
enkele andere projecten uitvoeren, zowel in de agrosector, als
voor industriële bedrijven.’

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

Agropark Mexico
Fugro en Aqua-Terra Nova voeren deze ‘scans’ overal ter
wereld uit, zoals onlangs in Mexico, voor Agropark Querétaro. Hier, 150 km ten noordwesten van Mexico City, ligt een
bestaand Agropark met onder andere 111 ha aan kassen, dat
de eigenaar wil uitbreiden met 250 ha. Door grootschalige
onttrekkingen in dit gebied, is het grondwaterpeil de afgelopen jaren al zo’n 21 m gedaald en elk jaar zakt het 70 cm
verder. Dus vóór er grootschalig wordt geïnvesteerd, moet er
zekerheid zijn omtrent de waterbalans.

Geohydrologisch onderzoek
Volkert Lubbers onderzocht voor Fugro de locatie in Mexico:
‘We doen dat om verschillende redenen: niet alleen om de

‘Als je duurzaam wilt telen of
produceren, is een WRS onmisbaar’
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Etteke Roebroeks wint met
Fugro BestGraduates 2015
BestGraduates is een exclusieve recruitment game voor afstuderende universitaire studenten. Via dit spel kan universitair talent
in contact komen met een selecte groep Nederlandse topbedrijven waaronder Shell, PwC, Philips en BCG. Fugro deed dit jaar
voor de tweede keer mee, en sleepte dankzij Etteke Roebroeks, student Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft,
de eerste prijs in de wacht.
BestGraduates biedt bedrijven de mogelijkheid om zich te profileren onder high potentials. Ambitieuze afstudeerders die aan deze
competitie meedoen, moeten wel wat in huis hebben. Minimaal
een 7,5 op hun cijferlijst en enkele interessante extra-curriculaire
activiteiten.
Niet alleen van de afstudeerders wordt wat gevraagd tijdens deze
game. Ook de deelnemende bedrijven moeten tot de top behoren.
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Fugro is een van de twaalf bedrijven die dit jaar meededen aan de
jaarlijkse competitie.

Topstudenten
Fugro koos, net als de andere elf bedrijven, uit 1.500 potentiële
deelnemers maximaal 36 excellente studenten. Zij werden uitgenodigd voor een interview tijdens de Nationale Carrièrebeurs.
Daarna volgde de tweede selectieronde: de zogenaamde Inhouse-

dag bij de deelnemende bedrijven. Op deze dag leerden de
bedrijven de topstudenten beter kennen. En andersom!
‘Ik kende Fugro natuurlijk wel van naam. Ook zag ik op de
website projecten die aansluiten bij mijn studie. Ik had het
gevoel dat ik meer van dit bedrijf wilde weten. Andere bedrijven hadden mij wel uitgenodigd voor een interview tijdens de
Carrièrebeurs, maar Fugro niet. Gelukkig kent BestGraduates
de mogelijkheid van een wildcard. Door mijn enthousiasme
te laten zien voor Fugro is het me gelukt om deze te bemachtigen. Na het interview koos Fugro mij als een van de twaalf
afstudeerders die door mochten naar de volgende ronde’,
vertelt Etteke Roebroeks (24) die BestGraduates vooral zag als
kans tot kennismaking met een aantal topbedrijven.

Van wildcard naar finale
Met de wildcard ging Etteke naar de Inhouse-dag van Fugro.
‘Hier maakte ik kennis met het bedrijf, het werkveld, de
verschillende disciplines, werkzaamheden en projecten. Maar
je kon ook spreken met medewerkers van verschillende afdelingen en mensen van de Raad van Bestuur. Zo proef je ook de
sfeer en de heersende cultuur.’
Naast kennismaking had de Inhouse-dag ook een competitief
element. Etteke blonk hier zodanig uit, dat Fugro zich graag
door haar wilde laten vertegenwoordigen tijdens de finale
van BestGraduates. Tijdens de finale nam Etteke het namens
Fugro op tegen elf andere high potentials. ‘In vier ronden
werden we, onder toeziend oog van medewerkers van de bedrijven en een aantal experts, onderworpen aan verschillende
assessments. De sfeer was heel open; het was vooral een
leuke en leerzame dag. Maar als je dan toch zo dichtbij bent,
wil je natuurlijk wél winnen!’
En dat deed Etteke! Als ‘BestGraduate 2015’ won ze 10.000
euro. ‘Ik heb een deel van de geldprijs overgemaakt naar
Stichting AAP en het Rode Kruis. En ik ga alle finalisten trakteren op een etentje. Daarnaast ga ik het gebruiken voor een
reis na mijn afstuderen. Maar nu eerst mijn Fugro-prijs verzilveren. Ik mag een paar dagen meelopen met Mark Heine, lid
van de Raad van Bestuur van Fugro. Ik zal hem volgen tijdens
zijn werkzaamheden in binnen- en buitenland.’

Roebroeks: ‘Meekijken met Raad van Bestuur’.

En de hamvraag: heeft Fugro zich volgens jou goed geprofileerd tijdens BestGraduates? ‘Ja, ik was al geïnteresseerd,
maar na dit avontuur staat Fugro hoog op mijn lijst van
mogelijke werkgevers. Maar nu eerst: afstuderen!’
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Maatwerk bij Markkanaaldijken
Onderzoek naar veiligheid regionale keringen

De dijken langs het Markkanaal in Brabant moeten, net als alle andere regionale waterkeringen, periodiek worden getoetst. Met het oog
op toekomstige overdracht van het beheer van Rijkswaterstaat naar Waterschap Brabantse Delta gebeurde dit onlangs extra nauwkeurig
en gedetailleerd.
In 1905 is ten noorden van Breda het 6 km lange Markkanaal
gegraven, als verbinding tussen de rivier de Mark en het Wilhelminakanaal. Bij een hoge waterafvoer op de Mark, na een periode
met veel regenbuien, kan het waterpeil in het Markkanaal, dat in
1975 voor het laatst werd verbreed, flink stijgen. De Markkanaaldijken, die het achterland in zo’n geval tegen overstroming moeten
beschermen, worden nu beheerd door Rijkswaterstaat. Op termijn
zullen deze dijken onder de verantwoordelijkheid van Waterschap
Brabantse Delta gaan vallen. De Markkanaaldijken moeten als
regionale waterkering worden getoetst aan de hand van de
recentelijk vastgestelde normen. Om de toestand van de dijken
zorgvuldig te kunnen vastleggen, heeft Fugro hier uiteenlopende
onderzoeken verricht.
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Visuele inspectie
Er is begonnen met een dijkinspectie, waarbij vooral is gelet op
lokale afwijkingen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van
de dijk, zoals erosie of verzakkingen. Hierbij is de systematiek van
de Inspectiewijzer Waterkeringen van STOWA gevolgd.
Een belangrijk aandachtspunt vormen de vele bomen op de dijk.
Deze bomen geven het kanaal weliswaar een mooie landschappelijke uitstraling, maar kunnen nadelig zijn voor de veiligheid van de
dijk. Als bomen omvallen, kan een ontgrondingskuil ontstaan die
een verzwakking in de dijk vormt. De standplaats en gezondheid
van de bomen zijn daarom zeer relevant.

‘Via oppervlaktedetectie controleren of de
bodem vrij is van ‘bommen en granaten’

Grondonderzoek op maat

Risicoanalyses

Vervolgens is grondonderzoek uitgevoerd om inzicht te
krijgen in de opbouw en ondergrond van de dijk. Hiertoe is
een maatwerkplan opgesteld, waarin rekening is gehouden
met informatie uit oude bestekstekeningen. Ook bestaande
gegevens van boringen en sonderingen bij Rijkswaterstaat en
uit het Fugro-archief zijn hierin meegenomen.

Als derde stap heeft Fugro verschillende risicoanalyses uitgevoerd. Zo is berekend wat de risico’s voor de dijkveiligheid zijn
van de diverse typen begroeiing. Verder is onderzocht of lekkage van een gas- of waterleiding kan leiden tot beschadiging
van de dijk. Speciale aandacht ging uit naar de 20 m diepe
zandwinput, net binnendijks van de waterkering. Verweking
van zandlagen in het onderwatertalud van de put zou immers
kunnen leiden tot afkalving van de dijk. Deze risicoanalyses
hebben nuttige informatie opgeleverd voor de toetsing en de
beheeroverdracht van de Markkanaaldijken.

Bommen en granaten
Op deze plek bestaat een verhoogd risico op het vinden van
conventionele explosieven. Op 3 november 1944 vond hier
namelijk de Slag bij het Markkanaal plaats. Poolse troepen,
die naar het noorden oprukten, raakten slaags met het
Duitse leger. Tijdens het grondonderzoek werd Fugro daarom
bijgestaan door een specialistisch bureau dat door middel van
oppervlaktedetectie controleerde of de bodem bij de boor- en
sondeerlocaties vrij was van ‘bommen en granaten’.

Meer informatie:
Werner Halter, 030 602 8175, w.halter@fugro.nl
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kort nieuws

verborgen kosten bouwkavels in kaart

Team Fugro wint wedstrijd ‘Doe en durf!’
‘De Nederlandse samenleving kent grote sociaaleconomische vraagstukken op het gebied van duurzaamheid,
privacy, veiligheid, verstedelijking, etc. Maar o.a. door
voorzichtigheid en risicoanalyses blijven grootsche,
innovatieve oplossingen zoals de Deltawerken en de
Afsluitdijken uit. Doodzonde! De ingenieursbranche moet
wakker worden! Kortom: het wordt weer tijd voor het Doen en
Durven!’
Met deze woorden lanceerde NLingenieurs ‘Doe en Durf’,
een competitie voor jonge ingenieurs. Opdracht aan de
deelnemers: verzin een innovatief idee voor de Olympische
Spelen van 2028 in Nederland. Naast Fugro namen ook
RHDHV, Antea Group, Grontmij en Mott MacDonald de
handschoen op. Op de wedstrijddag bij de TU Twente
presenteerden de teams hun pitches aan een deskundige jury
onder leiding van de voorzitter van NLingenieurs, Ed Nijpels.
Team Fugro koos voor het creëren van draagvlak bij de
Nederlandse burgers en politiek voor zo‘n mega-bouwopgave.
Het Fugro-team liet zien dat georisico’s met GeoRiskPortal
tijdens de bouw realtime kunnen worden gevisualiseerd
via smartphone, tablet of pc. Door eenduidige kleurcodes
op kaartmateriaal wordt het inzicht in de risico’s veel beter
overgebracht aan de bouwdirectie, dan met de gebruikelijke
stapels rapporten. Hierdoor kunnen beter afgewogen keuzes
gemaakt worden, wat door tijdig ingrijpen zal leiden tot
reductie van de faalkosten.
De jury beoordeelde het winnende idee van Team Fugro als
zeer kansrijk voor verdere toepassing, goed haalbaar en met
spin-off-mogelijkheden naar het buitenland.
De directie van Fugro GeoServices feliciteert de teamleden
en waardeert het dat zij het hebben aangedurfd om aan deze
challenge mee te doen.

Om een beter beeld te krijgen van de werkelijke
grondprijzen hebben de ingenieursbureaus Archicom
en Fugro een gecombineerde database ontwikkeld van
logistieke locaties en bouwkavels en eventuele extra
bouwkosten waarmee een koper rekening moet houden.
Het gaat daarbij om de meerkosten die nodig zijn om
een locatie qua draagkracht geschikt te maken voor het
gewenste gebruik.
Zo kan de draagkracht van de ondergrond lokaal sterk
verschillen, met als gevolg dat er bijvoorbeeld extra
funderingspalen nodig zijn. Aanpassingen kunnen leiden
tot extra bouwkosten van € 40 per m2. Bij een logistiek
pand van 25.000 m2 betekent dit een extra kostenpost van
€ 1 miljoen. Kosten die letterlijk in de bodem verdwijnen,
maar niet altijd verdisconteerd zijn in de vraagprijs van de
grond. En: makkelijk te besparen kosten, als blijkt dat er
in de directe nabijheid niet of minder diep geheid hoeft te
worden…
Voor meer informatie over de onderzoeksopzet, de
onderbouwing onderzoeksresultaten en funderingswijze:
www.bouwgrond.nl.

Bijeenkomst onshore windenergie
Op 17 april jl. kwamen initiatiefnemers, project
ontwikkelaars, aannemers en toeleveranciers in de
onshore windenergiesector naar Fugro in Nieuwegein
voor een ‘stoomcursus’ geotechniek, en een workshop
over kraanopstelplaatsen. Het was de tweede Fugrobijeenkomst over onshore wind, na een workshop in
2014 waarin geotechnische aspecten rondom onshore
windparken in algemene zin aan bod kwamen.
Het programma werd verzorgd door Fugro GeoServices,
Huesker Geotextiel, kraanbedrijf Peinemann, wegenbouwer
Road-62 en RWE Innogy Windpower. Er werd vooral
aandacht besteed aan geotechnische aspecten die aan
de orde zijn bij het ontwerp van kraanopstelplaatsen en
de infrastructuur die nodig is voor de aan- en afvoer van
materialen.

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

Kalender 2015

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

ISGSR

Geotechniekdag

Waterbouwdag

13 t/m 16 oktober 2015

3 november 2015

10 november 2015

WTC – Rotterdam

Chassé theater – Breda

De Doelen – Rotterdam

www.kivi.nl/isgsr2015

www.geotechniekdag.nl

www.waterbouwdag.nl
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