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Kwaliteitsstempel Fugro belangrijk voor hoogheemraadschap

‘Wij gaan voor de mooiste
dijk van Nederland’
De Markermeerdijken zijn het meest complexe project binnen de dijkversterkingsopgave van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Binnen de opdracht – ‘sober, robuust, doelmatig’ – bleek
ruimte voor enkele innovatieve concepten, zoals dijken op veen, groene oeverdijken en de mogelijke
uitbesteding van het langjarig onderhoud. Fugro is intensief betrokken bij het Deltares-praktijkonderzoek
‘Dijken op Veen’.
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) verbetert de dijken en duinen in Noord-Holland
over een totale lengte van 120 km, in samenwerking
met onder andere de provincie en Rijkswaterstaat.
Deze versterkingen zijn nodig om de dijken toekomst
bestendig te maken. Eén van de waterkeringen die
worden aangepakt, is de Markermeerdijk, die zorgt
voor droge voeten voor ruim 1,2 miljoen NoordHollanders. Voor deze primaire dijk geldt een norm
van 1:10.000, wat betekent dat de dijk een waterstand
moet kunnen keren waarvan de kans dat hij optreedt,
1:10.000 per jaar is.
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Van het totale traject van 47 km tussen Hoorn en
Amsterdam is bij de vorige toetsingsronde in 2006
zo’n 33 km dijk afgekeurd, omdat de stabiliteit en/of
de hoogte onvoldoende zijn. Op bijna alle afgekeurde
secties is vooral de binnenwaartse stabiliteit het
probleem: de dijk is dan tijdens hoogwater aan de
landzijde niet stabiel. Aanvullend daarop is op sommige
secties de dijk niet hoog genoeg. In een aantal gevallen
is de bekleding niet sterk genoeg.
Projectmanager Hoogwaterbeschermingsprogramma
van HHNK Bert Kappe is verantwoordelijk voor de

voortgang van het project: ‘Tussen 2006 en 2014 is al
veel werk verricht. Het hoogheemraadschap heeft de dijk
tussen Hoorn en Amsterdam opgedeeld in 24 secties.
Fugro heeft onderzoek gedaan en onder meer gerekend
aan modellen met maatgevende omstandigheden, zoals
extreme neerslag of een langdurige hoogwaterstand
op het Markermeer. Daarnaast hebben we veel
overleg gevoerd met alle betrokkenen in het gebied,
zowel gemeenten, als inwoners, bedrijven en boeren.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot vijf basisvarianten
voor de versterkingen: een binnendijkse versterking,
een buitendijkse versterking, een combinatie van
binnen- en buitenwaartse versterking, een oeverdijk

of een constructieve maatregel zoals bijvoorbeeld
een diepwand. Bij de uiteindelijke keuze per dijksectie
hebben we rekening gehouden met verschillende
belangen, zoals het woon- en leefmilieu, natuur,
landschap, cultuurhistorie, recreatie en kosten voor
aanleg, onderhoud en beheer. Een integrale aanpak dus,
wat dit project interessant en tegelijk complex maakt.’

Veen sterker dan gedacht
Op verschillende locaties langs en op de dijk onderzoekt
Fugro de bodem met behulp van grondboringen en
sonderingen. Verder worden in het laboratorium veel
proeven op veenmonsters uitgevoerd. Dit gebeurt
volgens de nieuwe methode van het project Dijken op
veen. HHNK laat dit onderzoek naar de sterkte van het
veen onder de Markermeerdijken uitvoeren om met
het aangepaste rekenmodel dijkprofielen te kunnen
berekenen die rekening houden met de sterkte van
veen. In de dijkenwereld bestaat veel interesse voor dit
onderzoek, omdat het grote gevolgen kan hebben voor
de toetsing van bestaande en de aanleg van nieuwe
dijken op een veenondergrond.
Peter Nelemans, projectmanager Markermeerdijken
bij Fugro: ‘Veel van de dijken in dit gebied zijn
gebouwd op veen, dat is afgezet op een ondergrond
van oude stroomgeulen. Vanuit voortschrijdende
kennisontwikkeling in de grondmechanica is de indruk
ontstaan dat dijken op veen sterker zijn dan tot nu toe
werd aangenomen. Deltares heeft dat gegeven omgezet
in een methode, waarmee Fugro de nodige boringen
en sonderingen heeft verricht. Het vernieuwende zit
hem vooral in het feit dat de theorie altijd uitging van
een gedraineerde langetermijnsituatie, terwijl het hier
in werkelijkheid meestal gaat om met water verzadigd
veen. Dat zou betekenen dat je er een andere
rekenmethode op los kunt laten, met waarschijnlijk
andere uitkomsten. Eind 2014 is de rekenmethode klaar
en de verwachtingen zijn positief: waarschijnlijk kan een
grotere sterkte van het veen meegenomen worden in
de ontwerpberekeningen van de Markermeerdijken.’

Bert Kappe: ‘Nieuwe technieken en oer-Hollandse waarden.’

Kappe: ‘Dat is voor ons belangrijk, omdat sommige
delen van de Markermeerdijken mogelijk minder zwaar
hoeven worden versterkt. Voor omwonenden betekent
dat dan minder ernstige ingrepen in hun leefomgeving
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Kappe: ‘De oeverdijken bieden allerlei kansen voor
de ontwikkeling van natuur en recreatie. Bij Hoorn
heeft dit bijvoorbeeld geleid tot de inpassing van een
stadsstrand, een wens die de gemeente al langer
koesterde en die nu eigenlijk zonder meerkosten kon
worden opgenomen in het plan. Binnen onze integrale
aanpak kun je dus prima sectorale oplossingen
inpassen. Je kunt met oeverdijken trouwens heel ver
gaan; we hebben al verdergaande varianten ontwikkeld
waarbij langs de oevers van het Markermeer een soort
Biesbosch ontstaat. Prachtig vind ik dat!’

Beheer uitbesteden

en dus minder overlast. Maar het gaat bij dijkversterking
natuurlijk ook altijd over veiligheid, dus we moeten wel
exact weten waar we aan toe zijn. Daarom hebben we
Fugro gevraagd het grondonderzoek te doen: we willen
ook graag hún kwaliteitsstempel op dit onderzoek.’

Innovatieve oeverdijken
Eén van de andere innovatieve onderdelen van het
dijkversterkingsprogramma betreft de uitvoeringsvariant
‘oeverdijken’, aldus Kappe. ‘Omdat we de dijkversterking
integraal aanvliegen, hebben we nadrukkelijk ook
gekeken naar andere manieren voor het vergroten
van de veiligheid. In samenwerking met onder andere
landschapsarchitecten zijn onder de noemer ‘Kans
voor veiligheid en natuur’ ontwerpen gemaakt voor
oeverdijken: vooroevers waarbij je vóór de bestaande
dijk een nieuwe dijk aanlegt. Ook hiervoor heeft Fugro
grondonderzoek verricht. Uiteindelijk bestaat 30% van
de voorkeursvariant van HHNK uit oeverdijken; bij elkaar
zo’n 10 km.’
Een oeverdijk kent een andere opbouw dan een
traditionele dijk: in plaats van hoog en smal is hij juist
laag en breed. Aan de buitenzijde loopt de oeverdijk
geleidelijk op, zodat zich rondom de waterlijn een
oeverzone kan ontwikkelen. In het dwarsprofiel bestaat
een oeverdijk uit drie onderdelen: het waterkerende
deel, het deel dat de golfoploop remt en het deel dat de
erosie tegengaat.
4
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Op dit moment wordt parallel gewerkt aan de
planstudie, de inspraakprocedure en het betrekken van
de markt bij het proces. Vooral van dat laatste verwacht
Kappe veel: ‘Wij willen het doel van deze operatie
– de veiligheidsoplossing – vermarkten en binnen een
alliantiemodel de innovatiekracht van de markt ten volle
gebruiken. Wij staan open voor suggesties vanuit het
bedrijfsleven. Dat kan zelfs de vorm krijgen van een
design, construct & maintenance-contract waarbij
wij voor 30 jaar ook het beheer en onderhoud van
de nieuwe dijken uitbesteden. Maar we blijven
pragmatisch: voor het geval dat dat een brug te ver
zou blijken, houden we ook een oplossing van een
kleine serie RAW-bestekken achter de hand.’
Op weg naar wat hij noemt ‘de mooiste dijk van
Nederland’ wil Kappe aan de slag met nieuwe technieken
en oer-Hollandse waarden: ‘Samen met alle betrokken
partijen gaan we voor een veilige Markermeerdijk waar
iedereen trots op kan zijn. Het is daarbij essentieel om
alle belangen in het gebied te erkennen en te betrekken
bij de oplossingen. Voor mij is dit project geslaagd als
iedereen tevreden is; onze integrale en open aanpak is
erop gericht om dat te laten slagen. Eind 2014 moet
alles bij elkaar komen, zodat we het werk in 2015/2016
in de markt kunnen zetten. In 2021 moet deze mooie
dijk weer veilig zijn.’

‘Integraal aanvliegen,
sectoraal oplossen’

Bijdrage Fugro aan Dag van de Bouw

Kijkje in de keuken
Voor de negende Dag van de Bouw – dit jaar zaterdag 24 mei – gingen op 175 bouwlocaties de hekken
open. De dag was wederom een groot succes. Ruim 125.000 belangstellenden grepen deze gelegenheid
aan om een bouwplaats te bezoeken en een project van dichtbij te bekijken. Ook Fugro was van de partij.

In het kader van het programma ‘Ruimte voor de Rivier’
is Fugro betrokken bij de monitoring van de spoorbrug
tussen Nijmegen en Lent voor het project NASIN:
Nijmegen Aanpassing Spoorbrug i.v.m. Nevengeul.
Aannemer Van Hattum en Blankevoort moet hier de
pijlers van de spoorbrug versterken, in verband met de
toekomstige aanleg van een grote nevengeul. Fugro
voert gedurende het gehele bouwproces de monitoring
uit, om de effecten van de werkzaamheden op de brug
in kaart te brengen en zo risico’s te kunnen beheersen.
Op de Dag van de Bouw heeft Fugro op deze locatie
een kijkje in de keuken gegeven. Zo kon iedereen, groot
en klein, in een sondeerwagen klimmen en ook zelf eens
door een waterpastoestel kijken. Veel vrijwilligers waren
aanwezig om het een en ander uit te leggen. Veel mensen
stelden vragen en waren nieuwsgierig wat er allemaal bij
zo’n bouwproject komt kijken.

Top tien meest bezochte projecten
Naam project

Aantal
bezoekers

Noord/Zuidlijn Amsterdam

19.000

Avenue2 Maastricht

12.000

Spoorzone Delft

7.500

Onderwijspark Meppel

6.000

Markthal Rotterdam

5.000

Combiplan Nijverdal

3.600

Reinier de Graaf Delft

3.550

Sluiskiltunnel Terneuzen

3.200

Ruimte voor de Waal

2.700

Nasin Nijmegen

2.600

Minister-president Rutte opende de Dag van de Bouw
samen met de voorzitter van Bouwend Nederland,
Maxime Verhagen. ‘Vandaag is een dag om trots te zijn
op wat de Nederlandse bouw allemaal kan en presteert’,
aldus Rutte. ‘Goed dat er voor de bouwsector licht gloort
aan het einde van de tunnel. De laatste jaren waren zwaar.
Het lijkt erop dat we het dieptepunt zijn gepasseerd en
dat de sector vanaf nu ook weer kan gaan bouwen.’
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Opinie
Wouter Zomer, directeur FloodControl IJkdijk

‘Dijkbeheerders zijn aan zet’
Sinds 2 juni gaan de programma’s FloodControl en IJkdijk gezamenlijk door het leven. De directeur
Wouter Zomer over het waarom van deze stap en over de toekomst van dijkmonitoring in Nederland en
daarbuiten.
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FloodControl IJkdijk werkt aan innovatieve, kosten
besparende en kennisvergrotende systemen en
concepten voor het beheer, ontwerp en onderhoud van
dijken. Het slim toepassen van monitoring leidt tot meer
kennis over de actuele situatie van dijken, en beter en
eenvoudiger uitvoerbaar beheer. Daarnaast kan het via
betere prioritering leiden tot uitgestelde investeringen
en flinke kostenbesparingen voor waterbeheerders in
Nederland en daarbuiten.

Daarnaast bestaat het programma FloodControl, dat
zich meer richt op voorspellen hoe dijken zich gaan
gedragen en welke maatregelen je dan kunt nemen in
beheer en bij calamiteiten. ‘FloodControl ging eigenlijk
verder waar IJkdijk ophield. Dus is het eigenlijk niet meer
dan logisch dat we nu samen optrekken. Temeer daar
er ook al een flinke overlap is in de betrokken partners,
waaronder Fugro’, aldus Wouter Zomer, directeur van
de nieuwe organisatie FloodControl IJkdijk.

Stichting IJkdijk houdt zich al geruime tijd bezig
met kennis over het monitoren en meten van dijken.

Innovatieve sensoring-technieken
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Even terug naar het begin. Ongeveer 10 jaar geleden

‘Meer aandacht voor informatievoorziening
bij waterveiligheid’

vonden in korte tijd drie calamiteiten plaats bij dijken,
die zo op het oog in orde waren: in Wilnis, Terbregge en
Stein. Waterschap Hunze en Aa’s, TNO, de Noordelijke
Ontwikkelings Maatschappij en de Stichting IDL
hebben toen het initiatief genomen om te onderzoeken
of moderne sensoring-technieken een bijdrage konden
leveren aan betere kennis over onze dijken. Zomer:
‘Omdat men het toen niet meteen in een echte dijk
wilde proberen, is eerst in Groningen een proefdijk
aangelegd. Dat resulteerde uiteindelijk in de Stichting
IJkdijk, met ruwweg vier programmaonderdelen:
validatie-experimenten, LiveDijken, LiveDijk XL en het
Dijk Data Service Center.’

Is het buitenland de toekomst voor deze sector?
Zomer: ‘Uiteindelijk wel: Nederland heeft als klein land
vooral veel buitenland, zoals minister Luns lang geleden
al fijntjes opmerkte. Maar de komende jaren zijn er
ook in Nederland nog voldoende ontwikkelingen te
verwachten. Binnen onze zogeheten ‘Gouden Driehoek’
werken overheden, kennisinstituten en bedrijven zoals
Fugro steeds nauwer samen, door nog meer te focussen
op hun eigen doelen. Met als stip op de horizon: ‘Safety
as a service’: daaronder verstaan we zaken zoals
kennis, ontzorgen, waterveiligheid, dienstverlening en
nieuwe manieren van dijkversterking.’

Informatievoorziening
Hij vervolgt: ‘Het doel was dat de betrokken marktpartijen
na afronding van het IJkdijk-programma volledig
gevalideerde systemen op het gebied van sensor
technologie kunnen leveren aan waterbeheerders over
de hele wereld. Dat is nu in de praktijk al het geval.
Alleen blijken sommige dijkbeheerders in Nederland
nog wat huiverig om de nieuwe technieken in te zetten.
Jammer, want de bedrijven hebben veel tijd en geld
geïnvesteerd om vanuit laboratoriumsituaties naar
real scale toepassingen te komen. Om het voor hen
interessant te houden, moet er nu wel een markt voor
deze producten ontstaan. Anders zal een bedrijf zich in
de toekomst wel twee keer bedenken voor hij weer zijn
nek uitsteekt.’
‘Bijkomende reden waarom met name de Nederlandse
dijkbeheerders nu aan zet zijn, is dat potentiële
buitenlandse klanten altijd eisen dat dit soort
innovatieve technologie op een binnenlandse markt zijn
waarde heeft bewezen. Voor de BV Nederland ligt er
in het buitenland een enorm marktpotentieel, dat we
kunnen gaan aanboren als de bedrijven nog een klein
steuntje in de rug krijgen. De dijkbeheerders zijn nu dus
aan zet. Gelukkig nemen de beheerders ook deel in
FloodControl IJkdijk, dus ik heb het volste vertrouwen
dat men dat oppakt. Je ziet nu bijvoorbeeld dat een
groot aantal waterschappen bezig is met het opstarten
van dijkmonitoringsprojecten.’

‘We richten ons op drie sporen: Dijksterkte en
monitoring (LiveDijken), Belastingen en voorspellingen
(stresstesten), Gevolgen en beslissingen (de beheerder in
control door data-interpretatie). Dit laatste is gekoppeld
aan de beleidsvoornemens van Rijkwaterstaat en
de waterschappen om de beheerder ‘in control’ te
krijgen. De rode draad die hier overal doorheen loopt,
is informatievoorziening. Er is de afgelopen jaren in
het waterveiligheidsdomein veel kennis ontwikkeld
en vastgelegd over faalmechanismen, maar de
informatievoorziening is daarbij achtergebleven. Er is
een gigantische hoeveelheid relevante informatie over
de ondergrond die niet of nauwelijks wordt gebruikt
bij het beheer of de toetsing van de dijken. Doordat
de computers sterker zijn geworden en de modellen
sneller, zie je dat nu de toegankelijkheid van deze kennis
verbetert, waardoor de integratie van de verschillende
informatiestromen makkelijker wordt. In onze visie zal
dat uiteindelijk leiden tot ‘safety as a service’.’
‘Er kan een grote kwaliteitssprong worden gemaakt
bij het betrouwbaar inschatten van de veiligheid van
bestaande dijken door beter gebruik te maken van
de bestaande informatie en technologieën. Juist
de zekerheid over de juistheid van beslissingen kan
toenemen en daar draait het bij waterveiligheid eigenlijk
altijd om.’
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Maatgevend glijvlak langs verankerde damwand met erosiekrater.

Nieuwste technieken ingezet voor dijkversterking Zuid-Holland

Damwand in dijk doorgerekend in 3D
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bereidt waterschap Hollandse Delta een
dijkversterking voor langs de westelijke oever van het Spui, tussen de Zuid-Hollandse Eilanden VoornePutten en de Hoeksche Waard. Een aantal lokale omstandigheden maakte dit een uitdagende klus.
Bij het dijkdorp Hekelingen, onder de rook van
Spijkenisse op Voorne-Putten, moet over een lengte
van 450 m een dijkversterking met verankerde stalen
damwanden komen. Het voordeel van zo’n wand is
dat hij weinig ruimte in beslag neemt ten opzichte van
een klassieke dijk van klei met brede steunbermen.
Hierdoor kan in dit geval de bebouwing achter de dijk
blijven staan. Bovendien zijn geen dure aanpassingen
8
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nodig aan leidingen en aan de fundering van een
hoogspanningsmast. Fugro heeft de damwand
gedimensioneerd volgens de laatste inzichten, waarbij
innovatieve oplossingen moesten worden gevonden
voor enkele technische uitdagingen.
Om de stabiliteit van de dijk te verbeteren wordt de
damwand in het binnentalud geplaatst. De krachten en

vervormingen in de damwand en de stabiliteit van de
dijk zijn gesimuleerd met het eindige-elementenmodel
Plaxis. De damwandberekeningen zijn uitgevoerd
conform het ontwerprapport ‘Stabiliteitsschermen in
primaire waterkeringen’. Hierin is een nieuwe reken
methodiek beschreven, die Deltares in samenwerking
met onder andere Fugro heeft ontwikkeld.

Infrastructuur in de dijk
Een bijzondere uitdaging vormt de aanwezigheid in dit
dijktraject van de uitstroomconstructie van poldergemaal
De Volharding en vier grote leidingkruisingen. Deze
leidingen staan onder hoge druk en kunnen een ge
vaarlijke inhoud bevatten. Op deze plekken wordt de
damwand over circa 10 m onderbroken, maar zo’n
opening vormt natuurlijk wel een zwakke plek in de
constructie.

Lekkende leidingen?
Bovendien moet rekening worden gehouden
met mogelijke lekkage van een leiding, waardoor
een erosiekrater kan ontstaan. Dit moet worden
gecompenseerd door de damwanden meteen náást
de opening zwaarder uit te voeren. Fugro heeft het
ingewikkelde krachtenspel in deze damwanden
gesimuleerd met driedimensionale Plaxis-berekeningen.
Met een technische variantenstudie is de optimale

configuratie van ankers en damwandprofielen
bepaald.
De damwanden worden verankerd om de
vervormingen te beperken. Het ontwerp van ankers in
een dijklichaam vergt speciale aandacht, omdat deze op
lange termijn worden belast door zakkende grond. Dit
kan zware ankers noodzakelijk maken, die vervolgens
weer leiden tot dikkere en langere damwanden. Door
de ankerconfiguratie slim te kiezen, heeft Fugro het
nadelige effect van zakkende grond zo minimaal
mogelijk gemaakt.

Corrosievoorspelling
Damwanden in dijken moeten minimaal 100 jaar
meegaan. De corrosie van de stalen damwand
gedurende deze periode wordt gecompenseerd door
de damwandprofielen extra zwaar uit te voeren. Het
is dus van belang om vooraf een goede inschatting
te maken van de verwachte corrosie. Fugro heeft
daarbij gebruikgemaakt van de laatste inzichten uit
een recentelijk uitgevoerd corrosieonderzoek van het
Expertise Netwerk Waterveiligheid.

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

Binnenkant van de Spuidijk bij Hekelingen.
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Beeld van de onderzochte vloer op basis van de laserscandata.

Nieuwe toepassing bestaande technologie

3D-laserscanner meet vlakheid
van bedrijfsvloeren
Met behulp van een 3D-laserscanner (LiDAR) heeft Fugro in samenwerking met bouwtechnisch
adviesbureau ABT enkele grote bedrijfsvloeren in een distributiecentrum gescand, met als doel de
vlakheid te bepalen. De grote voordelen van deze methode zijn de nauwkeurigheid en de snelheid van
inwinnen.
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De 3D-laserscanner wordt normaliter voornamelijk
gebruikt om objecten te meten. Denk aan gebouwen,
pijpleidingen, staalconstructies, enzovoort. Maar
ook voor grote oppervlakten kan deze techniek een
interessante optie zijn.

laser of waterpastoestel en een meetbaak, en wordt
er zo elke 25 cm een punt gemeten in het wielspoor
van de heftruck. Dit is erg arbeidsintensief en minder
betrouwbaar, doordat wordt gemeten met een raster
van 25 cm.

De eerste vloer die op deze wijze gemeten is, betrof
een distributiecentrum waar de vlakheid van de
gangpaden beoordeeld moest worden. Door de
inzet van de laserscanner kon op locatie een aantal
van deze paden snel en secuur worden ingemeten.
Normaal wordt dit uitgevoerd met behulp van een

Minder dan 1 mm marge
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De puntdichtheid waarmee de laserscanner meet, is
vele malen hoger. Zo kan uiteindelijk een consistent
meetpuntenveld worden gegenereerd van bijvoorbeeld
1 cm. Op die manier kan een gangpad volledig – tot
op iedere centimeter – in kaart worden gebracht.

Bovenaanzicht onderzochte vloer.

De samengevoegde scans worden relatief op
hoogte ingepast op basis van een aantal tijdelijke
referentiepunten. De hoogte van deze punten is eerder
al onafhankelijk in hoogte bepaald door middel van een
digitale waterpassing. De laserdata heeft hierdoor een
hoogtenauwkeurigheid met een marge van minder dan
1 mm.

Vanwege de gewenste nauwkeurigheid is bij de
meetopzet slechts gebruikgemaakt van een beperkt
bereik van de laserscanner. Door de laserscanner
te verplaatsen en delen van de vloer en de nabije
omgeving met ‘overlap’ te meten, ontstaat toch een
totaal overzichtsbeeld. Dit vertaalt zich uiteindelijk in
een 3D-puntenwolk model van het gehele gangpad.

Bij een tweede project ging het om een hal waar
meerdere paden met een lengte van ongeveer 60 m
moesten worden gemeten. ABT heeft de scandata
vervolgens vertaald in een slijpplan. Het uiteindelijke
doel is een geheel vlakke vloer, waarop machines of
stellingen direct zijn te installeren.

Meer informatie:
Marc Dalstra, 076 543 1867, m.dalstra@fugro.nl
Nico Harlaar, 026 364 3643, n.harlaar@fugro.nl
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Funderingsonderzoek Pulitzer Hotel

Aan de Amsterdamse grachten…
Grote hotels of hotelketens wisselen regelmatig van eigenaar; vaak gaat het daarbij om internationale
investeringsmaatschappijen. In 2013 werd Fugro in dit kader benaderd door een adviesbureau voor
een ‘due diligence’-onderzoek naar de fundering van het Pulitzer Hotel in hartje Amsterdam, tussen de
Prinsengracht en de Keizersgracht.
Het huidige Pulitzer Hotel is in 1970 tot stand gekomen
door de verbouw van veertien grachtenpanden, waarin
tot die tijd de Technische Unie was gevestigd. Het ging
om panden aan de Prinsengracht, de Reestraat en de
Keizersgracht. In 1979, 1983, 1985 en 1987 zijn hieraan
nog diverse panden toegevoegd. Bij het merendeel van
deze huizen gaat het nog om de originele bouw van
begin 17de eeuw, kort na de eerste uitleg (1612) van de
Amsterdamse Grachtengordel.
12
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In verband met een mogelijke aankoop door een
buitenlandse investeerder wilde men ook de kwaliteit
van de funderingen van het Pulitzer-complex boven
water krijgen. Omdat hiervoor slechts één maand
beschikbaar was, was het alleen mogelijk om een
zogeheten ‘fase 1-onderzoek’ uit te voeren. Dit
bestaat in hoofdzaak uit archiefonderzoek, lintvoeg- en
vloerwaterpassingen en visuele inspecties.

Het archiefonderzoek toonde aan dat de funderingen
bij diverse panden in verschillende perioden waren
hersteld. Zo lijken de panden Reestraat 2-6 op het oog
originele panden uit de 17de eeuw. In werkelijkheid
zijn ze in 1967 gesloopt en op een nieuwe fundering
steen voor steen herbouwd. Bij enkele andere
panden bleek de fundering zo’n 50 jaar geleden te
zijn hersteld, nadat ernstige funderingsproblemen
waren vastgesteld.

Dertig jaar oude meetbouten
Opvallend was dat alle aanwezige sonderingen
en paaladviezen waren uitgevoerd door De Waal
Ingenieursbureau, een geotechnisch bedrijf dat
sinds begin jaren 90 tot de Fugro-groep behoort. De
sonderingen zijn daardoor nog steeds beschikbaar in het
digitale archief van Fugro. Ook konden de nog aanwezige
meetbouten van De Waal uit de jaren 80 opnieuw worden
gebruikt, zodat een goed beeld ontstond van zakkingen
van panden die niet waren hersteld.
Door de combinatie van de diverse onderzoeken
ontstond uiteindelijk een lijst van panden met
betrouwbare
(herstelde)
funderingen,
minder
betrouwbare panden (niet hersteld, maar nog geen
uiterlijke gebreken) en onbetrouwbare panden. Bij
deze laatste categorie moet er rekening mee worden

gehouden dat de fundering op korte termijn
moet worden hersteld.
Deze conclusies met een prijsindicatie van
funderingsherstel zijn door de opdrachtgever mee
genomen in de prijsonderhandelingen, die uiteindelijk
resulteerden in de aankoop van het hotel.

Uitgebreid vervolgonderzoek
Eind 2013 is Fugro benaderd voor een vervolgonderzoek
naar de funderingen, in verband met een ingrijpende
renovatie en restyling van het hotel door de nieuwe
eigenaar. Hiervoor zijn inspectieputten uitgevoerd bij de
voorhuizen van de onbetrouwbare panden en zijn de
meetbouten uitgebreid tot het gehele hotelcomplex.
Uit de funderingsinspecties bleek inderdaad dat er
zeer ernstige problemen waren met de 17de eeuwse
funderingen. Momenteel loopt een onderzoek naar
de staat van de achterhuizen van de desbetreffende
panden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afgewogen
oordeel over welke panden moeten worden hersteld
om de impact op het hotel zo veel mogelijk te beperken.

Meer informatie:
Ariën Heddes, 020 506 1942, a.heddes@fugro.nl
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Gedegen onderzoek bij rioolvervanging loont

Gemeente laat riool ‘relinen’
in plaats van vervangen
Steeds meer gemeenten kiezen – vóór ze riolen gaan vervangen – voor een zorgvuldige risicoanalyse.
Fugro maakt de (ondiepe) ondergrond, de kwetsbaarheid van de bebouwing en effecten van de aanleg
op de omgeving inzichtelijk. Deze aanpak kan soms leiden tot verrassende resultaten, zoals onlangs in
de gemeente Woudrichem.

Het gemengde betonriool uit 1957 onder de Adriaan
van Alkmaarstraat, nét buiten de historische kern
van Woudrichem, is volgens de gemeente niet meer
waterdicht en aan vervanging toe. Op dit terrein, dat
pal achter de Merwededijk ligt, moeten op termijn ook
nieuwe woningen komen. Daarom heeft de gemeente
Fugro gevraagd grond- en laboratoriumonderzoek uit
te voeren en een bemalings- en drainageadvies op te
stellen, inclusief een risicoanalyse.

Oude stroomgeulen
Van het gebied is bekend dat de bodemopbouw er sterk
kan variëren. Plaatselijk kunnen ondiepe zandlagen
(oude stroomgeulen) voorkomen in de deklaag, die
verder bestaat uit slappe klei- en veenlagen. Om
inzicht te krijgen in de variatie van de bodemopbouw
en de grondwaterstanden, is eerst grondonderzoek
uitgevoerd.

14
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Hoog water op de rivier
De projectlocatie ligt langs de primaire waterkering, op
een afstand van 150 tot 250 m van de Merwede. De
waterstand op deze rivier heeft daarom invloed op de
grondwaterstand in de wijk. Om hier een beter beeld
van te krijgen, zijn onder andere diepe en ondiepe
peilbuizen geïnstalleerd, die gedurende één jaar worden
gemonitord met dataloggers. Hieruit bleek dat bij hoog
water op de rivier de stijghoogte – de grondwaterstand
in de onderliggende zandlaag – kan oplopen tot bijna
1 m boven maaiveld!

Funderingen op staal
Uit de resultaten van een terreininspectie en diverse
hoogtemetingen lijken de woningen op staal
gefundeerd, wat later door archiefonderzoek werd
bevestigd. Een deel van het projectgebied ligt binnen
de beschermingszone van de primaire waterkering van
W aterschap Rivierenland, wat voor de uitvoering een
streng eisenpakket met zich meebrengt.

‘Risicoanalyse leidt tot
heroverwegen rioolvervanging’

Tijdelijke grondwaterstandsverlaging

Uitvoeringsadvies

Voor het vervangen van het riool heeft Fugro de effecten
als gevolg van de ontgraving en bemaling met behulp
van berekeningen bepaald. Hierbij is gekeken naar
zettingen door tijdelijke grondwaterstandsverlaging
en het opbarsten van de rioolsleufbodem. Ook
het effect van het vervangen van een ‘lek’ riool op
de grondwaterstand is bekeken. Door vervanging
van een lek riool door een waterdicht riool kunnen
grondwaterstanden stijgen. Verder is de invloedszone
van de ontgraving dicht bij op staal gefundeerde
woningen onderzocht.

Voor het deel van de rioolvervanging dicht bij de
bebouwing is vanwege de risico’s geadviseerd om
sleufbekisting toe te passen. De stijghoogte in het
watervoerend pakket moet worden gemonitord. Bij
(te) hoge stijghoogten kan op enkele locaties niet
worden ontgraven. Ook is monitoring voorgesteld om
eventuele schade als gevolg van zettingen door de
tijdelijke bemaling te kunnen achterhalen. Hiervoor
is een bouwkundige foto-opname van de woningen,
het plaatsen en meten van hoogteboutjes en het
opnemen van grondwaterstanden voorgesteld. Om
de grondwaterstanden te kunnen beheersen moet
drainage worden aangebracht.

De toplaag is beperkt watervoerend: het invloedsgebied
van de bemaling is berekend op 10 tot 35 m. Als gevolg
van de bemaling zijn zakkingen berekend van maximaal
10 mm, die voor schade kunnen zorgen aan de op staal
gefundeerde bebouwing. Bij hoge waterstanden op de
Merwede is de waterdruk in onderliggende zandlagen
plaatselijk groter dan het gewicht van de bovenliggende
grond tijdens het ontgraven van de rioolsleuven. De
bodem van de rioolsleuf kan dus opbarsten. Daarbij kan
het graven van een rioolsleuf leiden tot verzakkingen
van op staal gefundeerde objecten door een afname
van draagkracht of instabiliteit van het talud.
Verder wordt een beperkt effect verwacht van de
stijging van de grondwaterstand door het vervangen
van de lekke riolering. Uit de meetgegevens blijkt dat
de ontwatering in natte perioden beperkt is.

‘Relinen’ in plaats van vervangen
Op basis van de risico’s en de vele maatregelen die nodig
zijn voor de uitvoering van het werk, heeft de gemeente de
vervanging heroverwogen. De diameters en het afschot
van de huidige riolering voldoen nog. De gemeente besluit
af te zien van rioolvervanging, maar laat het riool relinen.
Relinen is een volwaardige rioolreconstructiemethode
met – in dit geval – aanzienlijk minder risico’s.
Op voldoende afstand van de woningen wordt drainage
aangebracht om de grondwaterstand te kunnen
beheersen en grondwater af te voeren.

Meer informatie:
Mark de Kwaadsteniet, 0184 620 700,
m.dkwaadsteniet@fugro.nl
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Grondonderzoek in complexe industriële omgeving

Sonderen en boren op kousenvoeten
Via een speciaal project – Refinery Off-Gases of ROG – wil Total de waardevolle koolwaterstoffen in het
gasnetwerk van haar raffinaderij in Antwerpen beter gaan benutten. Daarvoor moet er ook een nieuwe
installatie worden toegevoegd aan het bestaande complex. En dat betekent: grondonderzoek, maar dan
wel heel voorzichtig!
In Antwerpen staat de meest complexe raffinaderij
van de Total Groep. Die in 31 bedrijfsunits jaarlijks
17 miljoen ton ruwe olie verwerkt tot brandstoffen en
basisproducten voor de petrochemie. Het complex
omvat ook petrochemische fabrieken waar monomeren
en polymeren worden geproduceerd.
Momenteel worden restgassen van het raffinageproces
alleen gebruikt als stookgas voor verschillende ovens.
Maar deze off-gases – in het Nederlands: afgassen –
bevatten nog waardevolle componenten, die beter kunnen
worden ingezet dan puur als goedkope brandstof. Daarom
komt er naast de bestaande stoomkraakinstallatie een
nieuwe ROG-eenheid. Deze unit zuivert de afgassen en
scheidt de niet-waardevolle componenten af.
De ROG-eenheid bestaat uit drie onderdelen: een
voorbehandelingstrein voor de verzadigde afgassen,
een voorbehandelingstrein voor de onverzadigde
afgassen en een gemeenschappelijk gedeelte ter
ondersteuning voor de beide treinen, waaronder het
gesloten koelwatersysteem, de ethyleen- en propyleenkoelsystemen en de regeneratie-faciliteiten.
Om ruimte te maken voor de nieuwe installatie zijn
verschillende bestaande opslagtanks gesloopt. Ook
moet er een brug worden aangelegd over bestaande
leidingtracés. Fugro verzorgt voor dit project het
grondonderzoek, inclusief laboratoriumonderzoek
16
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en de funderingsadviezen. Het project is momenteel
in volle gang. Er is – in twee fasen – grondonderzoek
uitgevoerd. Een derde onderzoeksfase volgt wanneer
de laatste tank is gesloopt.
Tot nu toe zijn verschillende boringen en tientallen
sonderingen met waterspanningsmetingen uitgevoerd
onder complexe omstandigheden. Naast de strenge
veiligheidseisen die gelden op een petrochemische
installatie, waren de onderzoekslocaties zelf slecht
bereikbaar door bestaande (resten van) bebouwing.
Om de relatieve doorlatendheid van de bodem te bepalen
is een hydraulic profiling test (HPT) gedaan. Ook is er een
seismische sondering uitgevoerd waarbij de seismische
golfsnelheden in de bodem zijn gemeten om de dynamische
in-situ eigenschappen van de bodem te bepalen. In fase
drie volgen nog verschillende sonderingen, een HPT-test
en een ERT-test volgens de Wenner-methode.
Op basis van het veldwerkonderzoek heeft Fugro
voorlopige adviezen opgesteld voor de paalfunderingen
van de diverse installaties en de brug over het
leidingtracé. In het voorontwerp is de opdrachtgever
Total uitgegaan van Fundex-, Omega- en Micropalen,
gebaseerd op de Belgische codes en regelgeving.

Meer informatie:
Reinier van der Weij, 070 311 5349, r.vdweij@fugro.nl

Rijkswaterstaat en Fugro tekenen Raamovereenkomst Geo-informatie

Geo-informatiepartners
samen lerend voorwaarts
Medio april heeft Rijkswaterstaat voor drie jaar een Raamovereenkomst Geo-informatie gesloten met
enkele partijen, waaronder Fugro GeoServices. Na een uitgebreide selectieronde is Fugro gevraagd deel
te nemen aan twee percelen van de raamoverkomst: ‘Generieke Geo-informatie’ en ‘GIS-Dienstverlening’.
Rijkswaterstaat is als uitvoeringsorganisatie van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu belast met de
bescherming van Nederland tegen overstromingen, de
zorg voor voldoende zoet water en het beheer van de
Nederlandse verkeers- en waterwegen. Om deze taken
goed te kunnen uitvoeren, is betrouwbare, complete en
actuele geo-informatie essentieel. Deze geo-informatie
bestaat uit topografische en ruimtelijke beschrijvingen
van de eigendommen van Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat wil met deze raamovereenkomst de
totale geo-informatievoorziening conform één beleid,
efficiënt, uniform en transparant gaan beheren en ver
antwoorden. Er is dan ook veel aandacht besteed aan
de inkadering en invulling van de rollen en verplichtingen
van de opdrachtgever en de opdrachtnemers, onder
het motto ‘Samen lerend voorwaarts’.

Generieke Geo-informatie
Bij het perceel Generieke Geo-informatie gaat het
om topografische en/of ruimtelijke beschrijvingen van
Rijkswaterstaat-objecten, al dan niet aangevuld met
administratieve gegevens. De geo-informatie wordt
ingewonnen in het kader van centraal gecoördineerde
(monitor)programma’s én op projectbasis.

Binnen dit contract zal Fugro verschillende werk
zaamheden gaan uitvoeren over de volledige breedte
van het geo-informatieve spectrum: van voorbereiden,
inwinnen, valideren en verwerken van gegevens, via
leveren van geo-informatieproducten en bewerken op
gegevensbestanden tot advisering.

GIS-dienstverlening
Het perceel GIS-dienstverlening bestaat uit het leveren
van op zichzelf staande producten en werkzaamheden
op het gebied van Geografische Informatiesystemen
(GIS). Het gaat hierbij om:
- Dataverwerking en -analyse met een GIS;
- Kaartproductie en datapresentatie met een GIS;
- Ontsluiting (Services & Geo-websites);
- GIS-advisering.
Hierbij ligt de focus op het via GIS-analyses ontlenen
en presenteren van informatie uit veelal bestaande
(geo-)bestanden, al dan niet aangevuld met overige
gegevens. Een deel van de werkzaamheden bevat
GIS-dienstverlening voor het Netwerk Informatie
Systeem (NIS) van Rijkswaterstaat. Kwaliteit, levertijd
en betrouwbaarheid waren voor Rijkswaterstaat
belangrijke criteria bij de keuze voor deze vaste geoinformatiepartners.

Meer informatie:
Nienke Zeijlemaker (Rijkswaterstaat) en Ron Rozema
(Fugro GeoServices) ondertekenen de raamovereenkomst.

Jeroen Biermans, 026 369 8420, j.biermans@fugro.nl
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Project Verbreding A15

Redundante monitoring voor
Europa’s grootste hefbrug
De oude Botlekbrug bij Spijkenisse is smal en laag, en moet daarom vaak open: een groot knelpunt voor
spoorweg-, weg- en scheepvaartverkeer. Als onderdeel van het project Verbreding A15 komt hier een
nieuwe, veel grotere hefbrug. Om de zettingen onder de enorme pijlers te kunnen monitoren, heeft Fugro
sensoren aangebracht op 25 m onder de rivierbedding.
Het verkeer op de A15, een belangrijke verkeersader
in het Rotterdamse haven- en industriegebied, moet
beter doorstromen, zodat hier minder files ontstaan.
Naast verbreding van de weg, wordt dit bereikt door
het scheiden van de stromen doorgaand en afslaand
verkeer. Onderdeel hiervan is het vervangen van de
oude Botlekbrug, een druk knooppunt van spoor-,
weg- en scheepvaartverkeer. Behalve treinen en
lokaal verkeer maken vrachtwagens met gevaarlijke
stoffen gebruik van de brug, omdat zij niet door de
naastgelegen Botlektunnel in de A15 mogen.

18
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Hefbrug van wereldformaat
De nieuwe Botlekbrug wordt aanzienlijk groter
dan de huidige. De brug wordt breder, zodat het
scheepvaartverkeer van beide kanten tegelijk onder
de brug door kan varen. Bovendien wordt hij hoger,
waardoor de brug minder vaak open hoeft. De
nieuwe Botlekbrug wordt zelfs de hoogste hefbrug
van Europa, met pijlers van meer dan 31 m hoog en
twee brugdekken die 5.000 ton per stuk wegen. Net
als in de huidige situatie zal het vrachtverkeer met
gevaarlijke stoffen over de nieuwe brug rijden, en niet
door de Botlektunnel. Ook het intensieve treinverkeer

‘Specifiek voor Fugro gekozen’

op de Havenspoorlijn/Betuweroute maakt gebruik van
de brug. De werkzaamheden aan de brug zijn eind
2011 gestart. In 2012 is de bouw van de beide stalen
hefbruggen en de beweegbare dekken – die elk de
afmeting hebben van een voetbalveld − begonnen. Het
werk duurt tot begin 2015; begin 2016 zal de nieuwe
Botlekbrug volledig open zijn en de oude Botlekbrug
worden gesloopt.

Op staal gefundeerd
De nieuwe brug heeft drie grote pijlers met elk twee
torens, die op staal zijn gefundeerd. Hiertoe zijn drie
grote bouwkuipen (100 x 30 m) in de rivier de Oude
Maas gemaakt, pal naast de oude Botlekbrug. Hieruit
zijn de slappe bodemlagen weggebaggerd tot aan een
zandlaag op zo’n 50 m onder NAP, 25 m onder de
rivierbedding.
Marco Verbaten, projectleider Maatvoering en moni
toring van de aannemerscombinatie A-Lanes A15 Civil,
is onder andere verantwoordelijk voor de monitoring van
de fundering: ‘Monitoring is een essentieel onderdeel
van dit project; wij willen onder andere inzicht in de
verschilzettingen onder de pijlers. De bodemopbouw
op deze plek kent zand- en kleilagen, die mogelijk
ongelijke zakkingen gaan vertonen na de belasting
door het enorme gewicht van de brug. Daarom hebben
we Fugro gevraagd op de vier hoekpunten van elke

kuip, tot 25 m ónder de pijlers, extensometers aan
te brengen, nog vóór het beton werd gestort. Omdat
de sensoren daarna gedurende decennia hun werk
moeten blijven doen zonder dat we er ooit nog bij
kunnen, is gezocht naar een zeer robuuste oplossing.
Er is daarbij gebruikgemaakt van zware offshore kabels,
die speciaal voor deze klus op maat zijn gemaakt, en
sensoren die normaliter worden toegepast bij het boren
in rotsen. We hebben specifiek voor Fugro gekozen,
omdat ze ruime ervaring hebben in dit soort klussen en
beschikken over de aanvullende kennis die nodig was
voor het maatwerk bij dit project.’
Vincent Schuurmans was voor Fugro betrokken bij de
uitvoering: ‘Om de kabels 25 m in de ondergrond te
kunnen krijgen, hebben we geboord vanaf een traverse
op de damwand boven de bouwput. Aan elke kabel is
een ketting bevestigd met om de 5 m een anker en een
sensor, die is verbonden met een datalogger op de rand
van de bouwkuip. De extensometers zijn voorzien van
gemodificeerde grondankers om ze in het boorgat op
hun plek te houden. Om het extra uitdagend te maken
was er steeds maar een zeer beperkt tijdvenster voor
onze werkzaamheden: bij de eerste kuip bijvoorbeeld
24 uur voor de complete installatie van twee kabels,
dus inclusief boren en grouten. Er moest daarna zo’n
15.000 m3 beton worden gestort, dus dan zijn de dingen
strak gepland…’
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Verbaten: ‘Behalve deze extensometers zijn ook
zakbaken op de bouwkuipen geplaatst die we met total
stations volautomatisch meten. De meetgegevens die
we op deze manier hebben ingewonnen, komen overeen
met wat de extensometers aangaven. In de kelders
van de pijlers zijn verder inclinometers aangebracht;
deze gyroscopen moeten eventuele scheefzettingen
meten. Deze redundantie van meetinformatie is
nodig om er zeker van te zijn dat we niets missen. De
zettingen zijn tot nu toe overigens aanzienlijk minder
dan eerder werd verwacht, dus dat is goed nieuws.’

Meer informatie:
Vincent Schuurmans, 070 311 1446,
geomonitoring@fugro.nl

Project Verbreding A15
Het gehele project Verbreding A15 omvat naast
capaciteitsuitbreiding ook het beheer van de A15
tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt
Vaanplein voor 25 jaar. Daarbij gaat het om circa
37 kilometer inclusief technische installaties, de
bruggen en viaducten, en twee wegtunnels: de
Botlektunnel en de Thomassentunnel. Het project
is de grootste opdracht uit de geschiedenis van
Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed en
wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie
A-Lanes A15 − een samenwerking tussen Ballast
Nedam, John Laing, Strabag en Strukton.

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

Kalender 2014

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

Innotrans 2014

Funderingsdag

Waterbouwdag

23 t/m 26 september 2014

2 oktober 2014

13 november 2014

Messe, Berlijn - Duitsland

Congrescentrum FIGI, Zeist

De Doelen, Rotterdam

www.innotrans.de

www.funderingsdag.nl

www.waterbouwdag.nl
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