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ÉÉN INGANG VOOR
AL UW VRAGEN
Als onafhankelijk serviceprovider biedt Fugro meerwaarde door de combinatie van lokale aanwezigheid en wereldwijde expertise. In 2016 is Fugro begonnen met project Evolution, op weg
naar een matrixorganisatie. Deze reorganisatie moet ons in staat stellen om straks overal ter
wereld als één organisatie te opereren. Daarbij zijn drie strategische doelen benoemd: client
focus, delivery excellence en innovatie.

voorwoord

Peter Nelemans
Country Director Fugro NL Land

De reden voor deze grote stap is dat Fugro – nog méér dan al het geval was – wil aansluiten
bij de wensen van zijn opdrachtgevers. Door te kiezen voor dezelfde eenduidige structuur over
de hele wereld is het voor opdrachtgevers eenvoudiger Fugro te benaderen. De ontwikkelingen
in de markt gaan snel – zeker internationaal – en daar moet een adviseur zoals Fugro op in
kunnen spelen. Door optimaal gebruik te maken van de schaalvoordelen van een mondiale
organisatie kan de slagkracht op het gebied van innovatie enorm worden vergroot, waar
klanten overal ter wereld van kunnen profiteren.
De missie van Fugro is om wereldleider te zijn op het gebied van geo-intelligence en asset
integrity-oplossingen voor de hele levenscyclus van duurzame constructies en waardevolle
assets, op land én op zee. Opdrachtgevers moeten efficiënt en effectief toegang krijgen tot de
beschikbare kennis en expertise binnen de gehele organisatie. Daarbij heeft Fugro als één van
de weinige adviseurs ter wereld ‘Triple A-service’ in één hand: op het gebied van acquisitie van
data, analyse én advies.
Fugro kent wereldwijd vijf regio’s, waar nu bij elk bedrijf dezelfde structuur wordt ingevoerd. Er
zijn nog maar twee divisies: Land en Marine. Elke divisie kent drie dezelfde Business Lines: Site
Characterisation, Asset Integrity en Consulting. Over deze Business Lines liggen regionaal georganiseerde Servicelijnen met diensten en producten. Op drie plaatsen in de wereld zijn Regional
Innovation Centres opgericht, waaronder in Nederland. Per land wordt gestreefd naar het vormen
van één organisatie. Voor Nederland heeft dat geleid tot een fusie tussen Fugro RailData, Fugro
Geospatial en Fugro GeoServices tot Fugro NL Land, waarover verderop in deze Fugro Info meer.
Het belang van de opdrachtgever staat bij al deze ontwikkelingen voorop: Team Fugro staat
letterlijk voor één adres, één ingang tot een wereld van kennis, techniek en innovatie op het
gebied van site characterisation, asset integrity en consulting.
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INNOVATIE: KLANTWENSEN CENTRAAL

INTEGRALE MARKTBENADERING

Vanaf januari 2017 beschikt Fugro wereldwijd over
drie regionale innovatiecentra voor asset integrity.
Een daarvan is gevestigd in Leidschendam en voorziet
de Fugro-organisatie van oplossingen die zijn gericht
op verschillende markten, zoals rail, wegen, infra en
de olie- en gasindustrie. In de One Fugro-businessstrategie staat innovatie voorop.

Hogere eisen in een dynamische projectomgeving
betekenen dat Fugro nóg alerter is op nieuwe
ontwikkelingen op technisch gebied. Dat vraagt om
een organisatie die in staat is om vragen of wensen
van opdrachtgevers optimaal te koppelen aan de
meest relevante technische mogelijkheden.

BEOORDELINGSFRAMEWORK
DIJKENINFORMATIE

MONITORING ROTTERDAMSEBAAN

7

Betrouwbare en actuele informatie is een belangrijke
voorwaarde voor het succes van Nederland op
het gebied van waterveiligheid. Het nieuwe
beoordelingsframework dijkeninformatie richt zich
op de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van
informatie over de veiligheid van
een waterkering.

24

14

Den Haag heeft over enkele jaren een Rotterdamse
baan: een toegangsweg van zo’n 4 km, die de
Centrumring van de Hofstad verbindt met de snelwegen
bij Ypenburg. Omdat de weg voor een groot deel wordt
aangelegd in dichtbebouwd gebied, krijgt monitoring
voor, tijdens en na de bouw veel aandacht.
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Fugro NL Land

‘WIJ BRENGEN RISICO’S IN BEELD’
De ontwikkeling van Fugro tot een matrixorganisatie heeft ook in Nederland gevolgen. De afzonderlijke Fugro-bedrijven Fugro RailData,
Fugro Geospatial en Fugro GeoServices gaan verder als één geïntegreerd bedrijf: Fugro NL Land. Het directieteam van dit nieuwe bedrijf
bestaat uit Peter Nelemans en Huug Haasnoot.
Fugro wil marktleider zijn op het gebied van geo-intelligence en
asset integrity-oplossingen voor de hele levenscyclus van duurzame constructies en waardevolle assets, op land én op zee. Om
het voor opdrachtgevers zo eenvoudig mogelijk te maken efficiënt
en effectief toegang te krijgen tot de juiste kennis en expertise,
krijgt de organisatie wereldwijd een uniforme matrixvorm.
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De meerwaarde van Fugro zit in de combinatie van lokale aanwezigheid en wereldwijde expertise. Als onafhankelijke serviceprovider is Fugro betrokken bij alle fasen van assetmanagement:
planning, bouw, beheer en sloop of buitengebruikstelling van een
asset. In al die fasen biedt Fugro ‘Triple A’-diensten: Acquisitie van
data, Analyse en Advies. In Nederland gebeurde dit al decennia,
vanuit vele, gespecialiseerde dochtermaatschappijen, die gaan-

deweg allemaal zijn opgegaan in wat nu Fugro NL Land
gaat heten. ‘Die schaalvergroting heeft een paar duidelijke
voordelen’, aldus Country Director Peter Nelemans. ‘Voorop
staat klantgerichtheid. In het verleden kwam het voor dat
een opdrachtgever klant was bij drie Fugro-bedrijven en dan
drie verschillende contactpersonen had, die apart van elkaar
langskwamen. Dat wordt nu echt anders. Per land is er nog
maar één Fugro-bedrijf en daar kun je als opdrachtgever met
ál je vragen terecht.’
Regional Director Asset Integrity Huug Haasnoot vult aan:
‘Bijkomend voordeel van de Team Fugro-strategie is dat –
wanneer een Nederlandse opdrachtgever een project in het
buitenland heeft – de aansturing blijft plaatsvinden vanuit
Nederland. Alle buitenlandse menskracht, equipment, kennis
en ervaring is dan beschikbaar, maar wel gewoon via de bekende contactpersonen. Daarnaast bundelen we onze innovatiekrachten in een regionaal innovatiecentrum. Het Regional
Innovation Centre Europe in Leidschendam is één van de drie
Fugro-innovatiecentra in de wereld. Hier komen de kennis en
ervaring van alle landen binnen een regio samen en wordt
voor eigen rekening en in opdracht van klanten onderzoek
uitgevoerd.’

ASSET INTEGRITY
Haasnoot: ‘Historisch gezien hebben we in Nederland
gedurende de vele decennia van ons bestaan enorm veel
kennis en ervaring opgedaan met het verzamelen van
gegevens en analyseren van informatie over nog te bouwen
of al bestaande assets. Daarbij gaat het niet alleen om
geotechnische en monitoringsgegevens van de ondergrond
en de objecten daarop en daarin, maar ook om bijvoorbeeld
laserscandata van wegen, rails en industriële objecten. In de
kern brengen wij voor onze opdrachtgevers risico’s in beeld.
Dit overkoepelende thema van ons werk sluit nauw aan
bij een belangrijke trend in de maatschappij: afnemende
risicobereidheid.’

onzekerheid en wij brengen dat in beeld, zodat een overwogen
beslissing kan worden genomen.’

KENNISDELING
Nelemans: ‘Je kunt Fugro NL Land zien als integrale probleem
oplosser op het gebied van site characterisation, asset
integrity en consulting. Onder deze drie Business Lines vallen
de Service Lines: voor een deel de vertrouwde onderwerpen,
zoals Sonderen, Boren, Laboratorium, Geomonitoring, maar
ook nieuwe onderwerpen zoals Power, Road en Rail. Doordat
de Business Lines overal ter wereld hetzelfde zijn en ook deze
Service Lines door de verschillende landen heen lopen, kunnen we indien nodig snel alle beschikbare apparatuur, kennis
en ervaring uit de hele Fugro-organisatie mobiliseren.’

ROAMES
Haasnoot: ‘Een actueel voorbeeld van internationale kennisdeling is de Roames-technology die in Australië is ontwikkeld
en die wij nu al vanuit Nederland in Europa kunnen toepassen.
Hiermee kunnen de beheerskosten van een elektriciteitsnetwerk met 20% worden verminderd. En andersom kan onze

‘Fugro biedt unieke
Triple A-service:
Acquisition,
Analytics en Advice’

Nelemans: ‘Men wil – op alle vlakken – risico’s het liefst
vermijden en op z’n minst kennen. Risico’s houden verborgen
kosten in. Van bouwprojecten is bijvoorbeeld bekend dat het
grootste deel van de faalkosten te maken heeft met ondergrondse en dus vaak verborgen risico’s. Iedereen die met het
beheer van infrastructurele of industriële assets te maken
heeft, wil de kosten uiteraard zo laag mogelijk houden. Dat
geldt voor opdrachtgevers die eigenaar zijn, maar door de
opkomst van DC&M-achtige contracten ook steeds meer voor
bouwers en beheerders zoals aannemers. Niemand houdt van
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Nelemans: ‘Per land nog maar één Fugro-bedrijf’.

Haasnoot: ‘Alle Fugro-kennis beschikbaar’.

state-of-the-art kennis van rail-assets worden geëxporteerd naar
de Verenigde Staten, Australië en India.’

daarmee onze klanten. Een mooi voorbeeld is de monitoring bij
de aanleg van de Rotterdamsebaan in Den Haag, waar wij geheel
automatisch dag in, dag uit de gegevens van onder andere 5.000
prisma’s en andere meetinstrumenten uitlezen, verzamelen en
analyseren. De opdrachtgever ziet al die informatie samengebald
in één eenvoudig dashboard met vijf alarmniveaus, van groen naar
rood, en kan als het moet razendsnel schakelen.’

Nelemans: ‘Kort gezegd groeien onze kennisbasis en onze slagkracht, bij een grotere efficiency en lagere kosten. En doordat we
ons volledig concentreren op het centraal stellen van de belangen
van de klant, komen deze voordelen volledig ten goede aan onze
opdrachtgevers. Bijkomend voordeel van de Team Fugro-aanpak
en de focus op innovatie is dat wij onze medewerkers een interessante propositie bieden, waardoor wij de beste mensen uit de
sector aan ons kunnen binden. In ons Regional Innovation Centre
Europe werken bijvoorbeeld zo’n 50 mensen – ongeveer 10% van
ons totale personeelsbestand in Nederland – permanent aan met
name ICT-gedreven innovaties.’
Haasnoot: ‘Een van de dingen die klanten in de praktijk gaan merken, is dat we alle verschillende userinterfaces die vanuit het verleden zijn gegroeid, gaan bundelen. Zo zijn er straks nog maar drie
uniforme portalen: GeoRiskPortal, SITE-SPOT en RILA Portal. En
aan de achterkant draait alles dan wereldwijd op één backbone.’

DATAMANAGEMENT
Nelemans: ‘Datamanagement wordt steeds belangrijker, mede
door de enorme hoeveelheden data die we verzamelen en die
geanalyseerd moeten worden, het liefst real time en 24/7. Zo koppelen wij datamanagement aan risicomanagement en ontzorgen

VEILIGHEID
Als wereldmarktleider heeft Fugro veiligheid altijd hoog in
het vaandel staan. Haasnoot: ‘Doordat werklocaties groter en
complexer worden, nemen ook de risico’s voor medewerkers toe.
Daarom wordt steeds meer aandacht gegeven aan de safety performance van alle betrokken medewerkers bij een project. Doordat
het veiligheidsbeleid van Fugro mondiaal en uniform wordt geregeld, zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat ze in alle gevallen
voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veilig werken.’

TRUSTED ADVISOR
Nelemans: ‘Samengevat biedt de Team Fugro-aanpak ons als
Fugro NL Land de mogelijkheid om op te treden als ‘trusted
advisor’ op het gebied van risicomanagement van constructies
en assets. Wij brengen risico’s in beeld. En daarbij kunnen we
onze opdrachtgevers het beste bieden wat er op de wereld is aan
mensen en kennis op het gebied van site characterisation, asset
integrity en consulting.’

‘Niemand houdt van
onzekerheid en wij lossen dat op!’
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Innovatie

KLANTWENSEN CENTRAAL
Vanaf januari 2017 beschikt Fugro wereldwijd over drie regionale innovatiecentra voor asset integrity. Een daarvan is gevestigd
in Leidschendam en voorziet de Fugro-organisatie van oplossingen die zijn gericht op verschillende markten, zoals Rail, Road,
Infra en de Olie- en Gasindustrie. In de Team Fugro-business-strategie staat innovatie voorop.
Fugro streeft ernaar om als onafhankelijke serviceprovider
wereldwijd de beste te zijn op het gebied van geo-intelligence
en asset integrity-oplossingen in de gehele levenscyclus van
duurzame constructies en waardevolle assets, zowel op land als
op zee. Daarbij opereert Fugro met lokale aanwezigheid en wereldwijde expertise onder de noemer ‘Team Fugro’ steeds meer
als één bedrijf, vanuit vijf Regional Operations Centres. Ook op
het gebied van innovatie worden de kennis en ervaring van de
gehele groep samengebracht, in regionale innovatiecentra.

REGIONAL INNOVATION CENTRE EUROPE (RICE)
Het Europese innovatiecentrum voor Asset Integrity is gevestigd in Leidschendam. De onderzoeken worden voor een
groot deel gefinancierd via Fugro Nederland, vanuit het besef
dat alleen door voorop te lopen, Fugro haar opdrachtgevers
steeds de beste oplossingen kan bieden. Hier werken zo’n 50
software-engineers, data-analytici en andere experts nauw
samen om producten zoals SITE-SPOT en het GeoRiskPortal
verder te ontwikkelen en in te richten naar de wensen van de

eindgebruikers. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld het
KLIC-WIN-team helemaal klaar voor de nieuwe wetgeving.
Naast onderzoek voor projecten van opdrachtgevers investeert Fugro ook in ‘vrij’ onderzoek, voor eigen rekening.

HACKATHONS
Daarnaast verdiepen de innovatiecentra zich in verschillende
actuele thema’s, zoals artificial intelligence, machine learning,
GIS en data-analytics. Om deze innovaties te stimuleren,
worden samen met interne en externe klanten hackathons
georganiseerd. Daarbij krijgen medewerkers de mogelijkheid
om in een week tijd een eigen idee of concept uit te werken
tot een werkend prototype.
Voorbeelden van hackathons zijn onder andere: het 3D
visualiseren van Ground Penetrating Radar en het in de cloud
processen van deze data, gebruikmakend van Fugro’s unieke
Roames-technologie.
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SITE-SPOT
Via de webapplicatie SITE-SPOT zorgt Fugro al enkele jaren voor
het ontsluiten van laserscandata en foto’s voor grote plants.
Deze applicatie beschikt over verschillende functionaliteiten en
mogelijkheden om de as-built situatie te vergelijken met de echte
wereld. Daarnaast zijn koppelingen gemaakt met andere applicaties, waardoor asset-informatie gemakkelijk kan worden bereikt.

De afgelopen periode heeft Fugro gewerkt aan een nieuwe layout
en aan de functionaliteit van de webapplicatie. Het kan daarbij
gaan om branchebrede functionaliteiten of specifieke vragen van
de wereldwijd groeiende groep klanten over de hele wereld, zoals
Owner Operators en EPC-contractors.

GEORISKPORTAL ONLINE
Fugro heeft een GeoRiskPortal ontwikkeld, dat online 24/7 inzicht
biedt in georisico’s en handelingsperspectief om tijdig bij te sturen
tijdens het realiseren van complexe infrastructuur. Slimme sensortechniek en analyse brengen projectrisico’s real time in beeld.
GeoRiskPortal biedt toegang tot een overzicht van real time monitoringsdata. Alle metingen uit het veld zijn overzichtelijk in kaart
gebracht en in één oogopslag vergelijkbaar met de prognoses.

8
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Onafhankelijke meetgegevens worden met enkele klikken inzichtelijk en ondersteunen besluitnemers én uitvoerders. Verificatie
van grondgedrag en constructieve elementen wordt ondersteund
door de inzet van geavanceerde sensortechnologie. GeoRiskPortal
ondersteunt bouwteams om aantoonbaar ‘in control’ te zijn.

ROAMES NETWERKBEHEER-TECHNOLOGIE
Het innovatiecentrum in Australië heeft enige tijd geleden de netwerkbeheer-technologie Roames ontwikkeld.
Hiermee kunnen bedrijven die een leidingnet beheren,
sneller en beter over grote afstanden bepalen waar
de infrastructuur niet meer functioneert en waar deze
bedreigd wordt. Roames wordt nu vooral toegepast in
de markt voor bovengrondse elektriciteitsleidingen. Zo
kon een opdrachtgever met behulp van deze techniek bij
recente overstromingen in noordoost Australië zeer snel
reageren op forse schade aan zijn elektriciteitsnetwerk.
Hierbij zaten meer dan 50.000 eindgebruikers in een
gebied van 120.000 km2 – dat is 3x zo groot als Nederland – zonder stroom. In korte tijd kon meer dan 2.000
km hoogspanningskabel worden beoordeeld op schade.
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RILA PORTAL
Speciaal voor railnetwerkbeheer met het RILA-systeem heeft
Fugro de gebruiksvriendelijke webbased RILA Portal ontwikkeld,
die toegang geeft tot alle benodigde informatie, zoals foto’s,
videobeelden, LiDAR-datasets. Ook bevat de portal uitgebreide
data-analysemogelijkheden voor beheren van het railnetwerk.
RILA Portal is bijzonder goed geschikt voor het visualiseren van
spoormetingen vóór en na onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast
kunnen de RILA Portal-gegevens voor vele andere spoorbeheertoepassingen worden gebruikt, zoals het bijhouden van geometrie,
het monitoren van veiligheid, het identificeren van railslijtage en
het controleren van de toestand van wissels en kruisingen. Maar
ook voor het bepalen van het reiscomfort en als input voor Bouw
Informatie Modellen (BIM).
RILA Portal biedt een totaaloplossing voor het managen van alle
spoor assets en brengt daarmee de risico’s in beeld voor spoor-

beheerders. Een ander groot voordeel van het portaal is dat als
een traject eenmaal met RILA is ingemeten en gefilmd, er geen
meetploeg meer het veld in hoeft te gaan voor een ‘vergeten’
object of een controlemeting. Dat betekent ook dat er geen buitendienststelling nodig is voor het meetwerk. Bovendien worden
de beheerbeslissingen genomen op basis van objectieve data,
waardoor subjectieve inschattingen minder zullen voorkomen. Dit
maakt het assetmanagement niet alleen betrouwbaarder, sneller
en goedkoper, maar vooral veiliger.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de resultaten van de voortdurende aandacht en energie die Fugro wereldwijd besteedt aan
innovatie. Niet als doel op zich, maar als ondersteuning van
de belofte dat de behoefte van de klant altijd centraal staat bij
het vinden van oplossingen op het gebied van asset integrity,
site characterisation en consulting.

GEORM
Het interactieve GeoRM-platform van het GeoRiskPortal integreert en combineert bodemonderzoek, real time monitoring,
modelresultaten en interpretaties. Bodemonderzoek is direct toegankelijk op een tablet of laptop. De data is opgenomen in een
datamanagementsysteem en wordt in een overzichtelijke interface gepresenteerd. Met deze applicatie is snelle en mobiele toegang
tot grondonderzoeksgegevens verzekerd. Zo kunnen geotechnische risico’s sneller herkend worden en geïnformeerde besluiten
plaatsvinden. Voor ontwerpers, bouwteams, geotechnici, omgevingsmanagers en besluitnemers is GeoRiskPortal hierdoor een krachtig
instrument om samen risico’s te identificeren, bij te sturen en projecten succesvol af te ronden.
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kort nieuws

GEBIEDSEIGEN GROND VOOR WATERKERINGEN

INNOVATION FAIR 12 SEPTEMBER 2017

De Inspectiedag Waterkeringen 2017, die STOWA en Rijkswaterstaat
op 23 maart jl. organiseerden in Burgers’ Zoo, stond in het teken
van ‘overbruggen’. Fugro was niet alleen inhoudelijk betrokken bij
enkele van de workshops, maar organiseerde ook een DGG-quiz:
Dijkversterking met Gebiedseigen Grond. Doel: aandacht vragen
voor het slimmer en vaker benutten van gebiedseigen grond in
waterkeringen.

Dit najaar organiseert Fugro weer een Innovation Fair, dit keer
in de Onderzeebootloods op het RDM-terrein in RotterdamHeijplaat. Tijdens de plenaire presentaties van Fugro-experts
en toonaangevende keynotespeakers komen zowel innovaties
op het gebied van Land als Marine aan de orde. Verder is er een
informatiemarkt met hands-on demo’s en informatie over de unieke,
state-of-the-art technologieën en oplossingen van Fugro, zoals fibre
optics, Roames, 3Direct.

De keringsbeheerders moesten vier grondmonsters goed in de
zanddriehoek plaatsen en twee vragen beantwoorden. Van de
40 inzenders slaagde er één in om de vier grondsoorten juist te
classificeren: Claudia van Ackooij van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden. Ze won hiermee een gebiedseigen taart.

ACTIEF GRONDWATERPEILBEHEER KAN
DROOGTESCHADE VOORKOMEN
Stedelijke gebieden met een slappe bodem zijn kwetsbaar voor
de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater.
Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade
voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren
op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs
financieel aantrekkelijk. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, uitgevoerd in
opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).
Een tekort aan grondwater in stedelijk gebied kan een enorme
kostenpost opleveren. Schattingen gaan uit van tientallen miljarden
euro’s in de periode tot 2050. Door klimaatverandering zal dit
bedrag verder stijgen, tenzij maatregelen worden genomen, zoals
actief grondwaterpeilbeheer. Fugro voerde dit onderzoek naar de
technische en financiële haalbaarheid van dit systeem samen uit
met Deltares en adviesbureau Wareco. Andere betrokken partijen zijn
het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
(KCAF), Waternet en Rijkswaterstaat.
Voor het complete onderzoek of een samenvatting
zie: https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/
nieuws/2017/grondwaterpeilbeheer/

DAMWANDPROEF
Dijkversterking kan op vele manieren. Als de traditionele methode,
een versterking in grond, niet mogelijk is – bijvoorbeeld op plekken
waar objecten in de dijk zorgen voor beperkte ruimte – is een
damwand een optie.

AMSTERDAM, SWECO EN FUGRO PARTNERS
BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

Fugro is betrokken bij een proef waarbij een damwand in een
aangelegde proefdijk tot bezwijken wordt gebracht. Met als doel:
meer kennis over het werkelijke vervormingsgedrag en de sterkte
van zo’n constructie in een dijk. Door ook een dijk zónder damwand
te laten bezwijken, ontstaat inzicht in het exacte verschil tussen
beide situaties. De damwandproef wordt eind 2017 – in nauwe
samenwerking met kennisinstituut Deltares en Waterschap
Vallei en Veluwe – uitgevoerd bij Eemdijk, in opdracht van de
Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit.

Ingenieursadviesbureaus Sweco en Fugro gaan de
gemeente Amsterdam civieltechnisch ondersteunen bij de
gebiedsontwikkelingen IJburg 2, Zeeburgereiland en Overamstel.
Amsterdam wil in de periode 2015-2025 minstens 50.000
woningen bouwen, in drie zeer verschillende gebieden. IJburg 2 is
een ontwikkelgebied uit nieuw opgespoten land, Overamstel is een
voormalig binnenstedelijk bedrijventerrein en het Zeeburgereiland
heeft vooral een industriële geschiedenis.
De ingenieursbureaus zijn al gestart met de voorbereiding van hun
werkzaamheden. De overeenkomst loopt tot april 2021 en heeft de
optie tot verlenging van viermaal één jaar.

Proefsituatie

Eindsituatie

C

MARKEN DUURZAAM BESCHERMD TEGEN
OVERSTROMINGEN
De bewoners van Marken moeten duurzaam beschermd worden
tegen overstromingen. Daarom wil Rijkswaterstaat de hoogte en de
stabiliteit van de dijken rond het karakteristieke eiland verbeteren.
Sweco onderzocht samen met Fugro in opdracht van Rijkswaterstaat
in 2015 en 2016 een aantal alternatieven voor het versterken van de
dijken. In de nu op te starten uitwerkingsfase werken Sweco en Fugro
het voorkeursalternatief verder uit. Daarna wordt een aannemer
geselecteerd om de dijkversterking uit te voeren.

A

B

A

Waterdruk op en in de dijk

B

Damwand

C

Watercontainer
Klei- en veenlaag
klei- en veenlaag
Zandlaag
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Interessante voordelen glasvezelsensoren

METEN MET FIBRE OPTICS
Fibre optics is een bekend fenomeen om nauwkeurig verschillende meetgegevens van verschillende sensoren gelijktijdig te verzamelen
en over lange afstanden te transporteren. Op basis van de ruim 10 jaar ervaring die Fugro heeft met fibre optics, is in huis inmiddels een
aantal interessante innovaties op dit gebied ontwikkeld.
Glasvezel staat bekend om de grote hoeveelheden informatie die
het kan verwerken: dat geldt niet alleen voor reguliere telecommunicatie, maar ook voor het inwinnen en versturen van grote
hoeveelheden meetdata.

BEWEZEN TECHNIEK
Een fibre optics meetsysteem van Fugro is gebaseerd op een zeer
stabiel en nauwkeurig optisch meetapparaat, de FAZ Box. Hieraan
kunnen tot vier glasvezelmeetkabels worden bevestigd, die elk
120 verschillende sensoren kunnen bevatten. Aan één FAZ Box
kunnen dus maximaal 480 sensoren zitten bij een meetfrequentie
van 1 kHz/s. Bij een lagere meetfrequentie kunnen nog meer sensoren simultaan worden uitgelezen. Met optische connectoren kan
tot 10 km kabel aan elkaar worden verbonden. Bijkomend voordeel
is de modulaire opbouw, met een variatie aan typen sensoren.
Desgewenst kunnen de sensoren worden hergebruikt aan een
nieuwe kabel.

VOORDELEN
De zeer dunne glasvezelkabel is bijzonder geschikt om toe te passen of in te bouwen in kleine ruimten, mee te storten in betonnen
palen of tunneldelen, enzovoort. De sensoren zijn inert en worden
dus niet aangetast door het milieu waarin ze worden toegepast.
Ook zijn ze gecompenseerd voor temperatuurverschillen. De sensoren bevatten geen bewegende delen (behalve druk- en trillingssensoren) en geen elektrische componenten. Ze kunnen worden
toegepast in explosiegevoelige ruimten, waar alleen vonkvrije
apparatuur is toegestaan. De sensoren gaan zo’n 30 jaar mee.

INNOVATIES
Fugro heeft de kennis in huis om fibre optic-oplossingen voor alle
mogelijke vraagstukken te ontwikkelen. Het Regional Innovation
Centre Europe van Fugro in Nootdorp heeft inmiddels speciale glasvezelsensoren ontworpen voor het meten van trillingen, hoekverdraaiingen (kanteling), buiging (microrek), geluid, temperatuur en druk.

UITEENLOPENDE TOEPASSINGEN
Zo heeft Fugro onlangs high precision lasersystemen ontwikkeld die zijn geoptimaliseerd voor het in milliseconden en zeer
nauwkeurig uitlezen van honderden sensoren op afstanden tot
10 km. Hierdoor is samenhangende datacollectie op grote schaal
mogelijk. Verder hebben de Fugro-onderzoekers verschillende
innovatieve meetoplossingen ontwikkeld, zoals een temperatuurgevoelige meetkabel voor industriële toepassingen, die bestand is
tegen temperaturen tot 300 ºC. Maar ook de inerte druksensoren,
versnellingsmeters en trillingsmeters kunnen eenvoudig en
efficiënter worden toegepast.

ONSHORE ÉN OFFSHORE
Fugro past fibre optics ook zelf toe op één van haar grote surveyschepen, de Fugro Pioneer. Hier worden de staat van het schip en
de motor gemonitord door een fibre optic-systeem dat trillingen,
druk, temperatuur en microrek in de gaten houdt. In een andere
pilot wordt de gasdruk in de tanks van een commerciële olietanker
in bedrijf continu gemonitord met fibre optics. Een actuele toepassing van fiber optics is verder het meten van microrek in funderingen van monopiles voor on- en offshore windturbines.
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UNIEKE NEDERLANDSE TOEPASSING IN SAMENWERKING MET BALLAST NEDAM
Eén van de laatste ontwikkelingen in Nederland is een
mondiaal unieke toepassing voor het monitoren van
verkeersbelasting van wegen. Samen met Ballast Nedam
als partner heeft Fugro speciale heavy duty sensorkabels
toegepast en daarnaast software ontwikkeld die de vervormingen meet die het verkeer veroorzaakt in het asfalt.
Proefprojecten op verschillende locaties waaronder wegen
waar Ballast Nedam het beheer en onderhoud uitvoert en
testen in het asfaltlaboratorium hebben tot goede resultaten geleid. Uit de meetgegevens kunnen verschillende, zeer
betrouwbare, grootheden worden afgeleid zoals: snelheid,
aslasten – en daarmee gewicht van het voertuig – of het
om een personen- of een vrachtauto gaat, en hoeveel assen deze dan heeft. Met enkele van deze systemen kan een
totaalbeeld van de verkeersstromen in een bepaald gebied
worden gegenereerd. De informatie wordt gebruikt bij
het vaststellen van onderhoudsprogramma’s en handhaving. Overbelading veroorzaakt grote schade aan wegen.
Daarnaast kunnen aannemers of wegbeheerders door op
deze manier te meten geld besparen op onderhoud. Ze
hebben immers een zeer betrouwbaar en actueel beeld
van de kwaliteit van het asfalt en komen dus nooit te
vroeg of te laat in actie voor herstelmaatregelen. Doordat
de fibre optic-sensoren dieper in het asfalt worden aangebracht dan reguliere elektrische meetkabels, zijn ze voor de
weggebruiker niet zichtbaar, minder gevoelig voor schade
en hoeft het systeem bij vervangen van het asfalt niet
opnieuw aangebracht te worden. Een reguliere vervanging
van traditionele systemen is bijvoorbeeld iedere 5 jaar. Het
systeem, ontwikkeld door Fugro en Ballast Nedam, heeft
een verwachte levensduur gelijk aan de wegconstructie
(onderbouw) van zo’n 40 jaar.

BRUGGEN EN TUNNELS
Deze techniek kan ook interessant zijn bij het monitoren van
tunnels of kwetsbare bruggen. Bij een brug met een maximale asdruk kunnen eventuele belastingen real time worden
vastgesteld, waarna de gewenste maatregelen kunnen
worden genomen. Fugro heeft onlangs meegerekend aan een
monitoringsproject van een brug in Londen, waarbij één fibre
optic-systeem de belasting van het brugdek door het verkeer
én de structurele sterkte van de brug monitort. Op die manier

FIBRE OPTICS HEEFT DE TOEKOMST
De FAZ Box produceert 1.000 lichtpulsen per seconde
en fungeert tegelijkertijd als een uitleesunit voor de
retoursignalen. Omdat er door dezelfde glasvezelkabel
licht van verschillende frequentie kan worden gestuurd
– lees: verschillende kleuren licht – kunnen verschillende grootheden (trillingen, kanteling, buiging, geluid,
temperatuur en druk) tegelijkertijd worden gemeten. Bij
een meetfrequentie van 1.000 Hz gebeurt dit met een
hele fijne nauwkeurigheid.
Een groot voordeel van glasvezel is verder dat er bij
metingen door een technische ontwikkeling nagenoeg
geen drift optreedt. Drift is een soort verouderingsproces
in een sensor, ten gevolge van elektrische invloeden. Bij
dit verschijnsel begint een sensor na verloop van tijd een
verschil aan te geven, terwijl er in feite niets gebeurt.

kun je een verband leggen tussen de belasting door het verkeer en het gedrag van de staalconstructie.

MEER INFORMATIE:
Martijn Louws, T +31 (0)70 31 11186, m.louws@fugro.com
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OPINIE

INTEGRALE MARKTBENADERING
BIEDT GROTE VOORDELEN
Fugro-adviseur zo vroeg mogelijk ‘aan tafel’

Hogere eisen in een dynamische projectomgeving betekenen dat Fugro nóg alerter is op nieuwe ontwikkelingen op technisch gebied. Dat
vraagt niet alleen om continue en forse investeringen in eigen research & development, maar ook om een organisatie die in staat is om
vragen of wensen van opdrachtgevers optimaal te koppelen aan de meest relevante technische mogelijkheden. Ton Berendsen, manager
van de afdeling Business Development van Fugro NL Land, geeft zijn visie op modern technisch adviseurschap.
Eind 2016 lanceerde Fugro een nieuwe strategie, onder het motto
‘Team Fugro’. Kern is dat – nóg meer dan al gebeurde – de behoefte van de opdrachtgevers centraal staat bij de dienstverlening.
Berendsen: ‘Het gaat erom dat onze adviezen, diensten of producten een probleem van een klant oplossen. Dat betekent: in een zo
vroeg mogelijk stadium aan tafel zitten, goed luisteren, vragen én
doorvragen, sparren en uiteraard een excellente en kostentechnisch interessante service bieden. We streven naar het aanbieden
van integrale oplossingen, die we in huis of samen met partners
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en opdrachtgevers ontwikkelen. Daarbij brengt Fugro zijn jarenlange, mondiaal opgebouwde kennis en ervaring in.’

MARKTTEAMS
Om de maatschappelijke uitdagingen bij opdrachtgevers optimale
service te kunnen bieden, heeft Fugro de knowhow rondom een
onderwerp samengebracht in multidisciplinaire marktteams.
Berendsen: ‘In die teams komt – naargelang de behoefte en de situatie – de juiste combinatie bijeen van medewerkers van afdelin-

gen zoals GeoConsulting, Geomonitoring en Water Consulting.
Voor Nederland zijn zeven teams gedefinieerd: Rail, Dijken,
Windenergie, Infrastructuur (nieuw), Infrastructuur (onderhoud), Natte kunstwerken (kanalen, grachten) en Aardbevingen. Hiermee wordt niet alleen ingespeeld op actuele thema’s
in een marktsegment, maar wordt er ook gericht nagedacht
over innovaties. De kennis voor deze teams kan uit Nederland
komen, maar juist ook uit andere landen.’
Het klinkt goed, maar wat is het voordeel voor jullie
opdrachtgevers?
Berendsen: ‘Fugro beschikt over een enorme pool aan
mensen en kennis. Veelal gaat het om grotere multidisciplinaire uitdagingen, waaromheen heel gericht een Triple A-team
– acquisitie, analyse, advies – kan functioneren. Zo kunnen
veel georisico’s vroegtijdig in kaart worden gebracht en kunnen onnodige kosten verderop in een ontwikkelings- of bouwtraject worden voorkomen. Immers geotechnische faalkosten
kunnen oplopen tot wel 25% van de totale bouwkosten.’

INTEGRAAL EN VROEGTIJDIG BETROKKEN
‘Een voorbeeld: het ontwikkelen van windenergieparken in Nederland is een lastig traject, waarbij stabiliteitsvraagstukken
om de hoek komen kijken, maar ook omgevingsmanagement.
Bij een windturbine is het kiezen van de juiste site dus een
zeer belangrijke fase van het totale project. Fugro kan vroeg in
zo’n proces een belangrijke rol vervullen voor de opdrachtgever, bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van georisico’s. Ook
hier zit een groot deel van de faalkosten van een bouwproject
in de ondergrond. Door de geotechnische kennis van Fugro
vanaf het begin van een project ‘mee te nemen’, kan een opdrachtgever veel tijd, kosten en ellende besparen. Juist doordat de Fugro-marktteams multidisciplinair zijn samengesteld,
ontstaat kruisbestuiving tussen verschillende werkvelden, wat
een integrale aanpak stimuleert.’
Berendsen vervolgt: ‘Daarnaast kan dan in een vroeg stadium
al gebruik worden gemaakt van bestaande kennis binnen de
gehele Fugro-groep. Zo heeft Fugro op de meeste locaties in
Nederland ooit al grondonderzoek uitgevoerd, waardoor die

gegevens al meteen gedeeld kunnen worden. Een actueel
voorbeeld hiervan is de kennis en ervaring die Fugro heeft
van dijklichamen, opgedaan door decennialang monitoren en
meten voor bijvoorbeeld waterschappen en Rijkswaterstaat.
Deze kennis blijkt nu heel relevant bij het onderzoeken van de
mogelijkheid van het plaatsen van windturbines op dijken.’

KENNISDELING
Het gaat daarbij niet alleen om kennis uit Nederland: ‘Als
mondiaal opererend bedrijf heeft Fugro dochterbedrijven in
zo’n 60 landen, elk met hun eigen specialisaties en specifieke
marktkennis. Die pool van knowhow en ervaring staat geheel
tot de beschikking van alle opdrachtgevers. Zo vliegen wij
voor het oplossen van vraagstukken rondom de gaswinning
in Groningen regelmatig aardbevingsexperts uit Turkije in.
Of gebruiken we de ervaring van onze Duitse collega’s met
instrumenteren en monitoren van monopiles en transition
pieces voor windturbines.’
Als marktleider op het gebied van geotechnische survey
neemt Fugro verder deel aan nationale en internationale innovatieprogramma’s. Berendsen: ‘Een recent voorbeeld daarvan
is ‘Shake the pile’, waarbij wordt onderzocht hoe trillingen in
monopiles van windturbines de structurele integriteit van de
constructie beïnvloeden, met als doel om ontwerpefficiency
door te voeren.

STEEDS MEER AANDACHT VOOR GEORISICO’S
Monitoring bij Nederlandse bouwprojecten wordt steeds belangrijker, omdat opdrachtgevers georisico’s inmiddels onderkennen en willen voorkomen. Zeker als het gaat om projecten
in drukbevolkte gebieden. Berendsen: ‘Fugro speelt daarop in
met geavanceerde methoden voor inwinning en presentatie
van relevante gegevens. Door Fugro vroegtijdig in een bouwof ontwikkelingstraject te betrekken, kan een opdrachtgever
georisico’s in kaart brengen en ondervangen. Daarmee worden
niet alleen kosten bespaard, maar stijgt ook de kwaliteit en de
reputatie van het project. En dat is toch waar het uiteindelijk
allemaal om gaat: samen een mooi werk maken!’

‘Integraal aanvliegen van projecten’
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Innovatie

DIGITALE MAQUETTE VAN
ROTTERDAM
Fugro bouwt mee aan het digitale stadsmodel Rotterdam 3D 2.0: een digitale maquette van de Maasstad. De gemeente wil het
hiermee voor ontwikkelende partijen én voor zichzelf eenvoudiger maken om de haalbaarheid en impact van bouwplannen te
controleren. Rotterdam 3D 2.0 is momenteel in ontwikkeling en wordt een belangrijke bron van geografische informatie over de stad.
In de wereld zijn vele initiatieven rondom de visualisaties
van steden in 3D, sommige al in een vergevorderd stadium.
Rotterdam doet het anders en kiest niet alleen voor 3Dvisualisatie van de stad, maar ook voor een object-georiënteerd
model. Dit betekent dat aan alle objecten administratieve gegevens gekoppeld worden, zoals bouwjaar, type leiding, ouderdom,
enzovoort. Zo kan een gebruiker in één oogopslag de relatie zien
tussen bovengrondse objecten en ondergrondse informatie.

OBJECT-GEORIËNTEERD
Rotterdam 3D 2.0 is een uniek project, waarbij verschillende bestaande 2D- en 3D-datasets (luchtfoto, hoogtebestand, enzovoort)
een realistisch 3D-beeld van de stad Rotterdam geven. Zo is er
altijd een koppeling tussen het 3D-model en de basisregistraties
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), maar bijvoorbeeld ook met het
beheersysteem buitenruimte.
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Topografische gegevens in 3D worden bijvoorbeeld gebruikt voor
assetmanagement, ruimtelijke ontwikkeling of het toetsen van
bestemmingsplannen. Het 3D-stadsmodel biedt legio voordelen
voor beheer en ontwikkeling van Rotterdam.
De omvang van de investering door de gemeente Rotterdam en de
veelheid van betrokken partijen en afdelingen maken dit tot een
bijzonder maar complex project, waarbij vooral het creëren van
draagvlak binnen de gemeente veel aandacht kreeg. Verschillende
afdelingen van Fugro hebben inhoudelijke input geleverd voor
het maken van het 3D-model. Ook voerde Fugro het projectmanagement uit voor deze tweede release en is er organisatorisch
meegedacht over het creëren van draagvlak bij de (toekomstige)
gebruikers. Het was juist deze combinatie van dienstverlening
waardoor de gemeente Rotterdam bij dit project voor Fugro koos.

SAMEN MET GEBRUIKERS ONTWIKKELD

OMGEVINGSWET

Het digitale stadsmodel wordt door Fugro samen met de
gebruikers vanuit verschillende onderdelen van gemeente
Rotterdam ontwikkeld. Rotterdam 3D 2.0 omvat alle objecten
in de buitenruimte in drie dimensies, zowel boven als onder
de grond. Denk aan gebouwen, bomen, lantaarnpalen, maaiveld, bouw-informatiemodellen, maar ook zaken als kabels,
leidingen, boomwortelvolume en rioleringen.

Rotterdam 3D 2.0 wordt als basismodel ontwikkeld en is
daarom bruikbaar in veel (werk)processen van gemeente
Rotterdam. Zo is deze goed bruikbaar voor visualisaties van de
stad in drie dimensies, maar ook voor ruimtelijke analyses als
zonnestudies, groene daken analyses, overstromingssimulaties en geluidsmodellen. Het 3D-model dient verder als basis
voor ontwerpwerkzaamheden als Bouw Informatie Modellen
(BIM) en Stadsontwikkelingsprojecten.

DIRECT INZICHT
Om tijdrovende procedures te voorkomen, wordt slim gebruikgemaakt van de nieuwste technologie. Dankzij het 3D-model
is het mogelijk in een paar muisklikken helderheid te krijgen
over de inpassing van een nieuw project in de omgeving en
bestaande regelgeving. Zo krijgen initiatiefnemers tijdens de
ontwerpfase direct de impact van hun scenario’s in beeld.
Steeds meer partijen maken plannen, die kunnen bijdragen
aan de ontwikkeling en economische groei van de stad.

FASERING

STARTPUNT NIEUWE PROCESSEN

MEER INFORMATIE:

Het model kan verschillende ontwikkelscenario’s voor dit
terrein real time visualiseren. Bovendien komt naar keuze de
impact van die scenario’s op verschillende omgevingsfactoren
direct in beeld. Zo kan het model in 3D de input leveren voor
berekeningen als gevolg van toegenomen verkeersintensiteit.

Selma Hafkamp, +31 (0)70 31 70734, s.hafkamp@fugro.com

De eerste fase van Rotterdam 3D 2.0 – voor interne actieve
gebruikers, zoals ruimtelijke ordening, ontwerp, kabels en
leidingen – is inmiddels geïmplementeerd. Zodra de gebouwen in 3D geactualiseerd zijn (naar verwachting in september
2017) zal een tweede uitrol plaatsvinden voor álle interne
gebruikers. Daarna zal Rotterdam 3D 2.0 ook voor externe
gebruikers beschikbaar worden.

Ook kan het schaduwen berekenen die de toekomstige gebouwen zullen werpen op hun omgeving. Verder toont het model
het aantal bomen dat als gevolg van het gekozen scenario
sneuvelt en de mate van vervuiling waarmee je als projectontwikkelaar op die specifieke locatie rekening moet houden.

EVOLUTIE VAN HET MODEL
Dit 3D-model heeft zijn waarde nu bewezen als proof of
concept, maar zal zich steeds verder ontwikkelen. In de toekomst kunnen ook de wettelijk vastgestelde kaders aan deze
slimme virtuele 3D-omgeving worden toegevoegd en rekent
het model op basis van location intelligence real time uit of
bij het voorgestelde scenario in enig opzicht limieten worden
overschreden.

OPEN DATA
Alle data in het 3D-model wordt ontsloten vanuit één webviewer en kan door iedereen worden geraadpleegd. Vanuit de
webviewer is het mogelijk een export te maken naar de meest
gangbare softwarepakketten. Zo kunnen gebruikers meteen
met de data uit het 3D-model aan de slag in hun favoriete
softwarepakket.

‘Gevolgen van
bouwplan direct inzichtelijk’

PRAKTIJKTOEPASSINGEN
Rotterdam 3D 2.0 vormt de basis voor vele toepassingen.
■ 
Schaduwanalyses,

die aangeven waar en wanneer
groei van mos ontstaat op bijvoorbeeld speelplaatsen,
of wat het effect is van zonlicht bij nieuwe gebouwen
ten opzichte van bestaande bebouwing.
■ 
Berekeningen van geluidvolumes: bij de aanleg van
een weg en het plaatsen van voorzieningen geven
deze exact aan welke geluidsniveaus waar verwacht
kunnen worden.
■ 
Ruimtereserveringen voor nieuwe ontwerpen: deze
maken het toekomstige (ondergrondse) ruimtebeslag
inzichtelijk, zodat de ruimte niet meer voor andere
objecten gebruikt kan worden.
■ 
De integratie van BIM-ontwerpen in het 3D-model.
Zo kan een nieuw ontwerp worden geplaatst in een
bestaande omgeving. Deze visuals kunnen vervolgens
gebruikt worden in de communicatie richting stake
holders of burgers.
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300 mm triaxiaal opstelling.

Innovatie

BIJZONDERE
LABORATORIUMPROEVEN
Doordat binnen de Fugro-groep steeds nauwer wordt samengewerkt op alle mogelijke terreinen, komen ook steeds nieuwe technieken
ter beschikking. Deze kruisbestuiving levert voordelen op voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Zo kan Nederlandse kennis
over funderen in slappe bodem worden geëxporteerd en buitenlandse kennis over steenachtige bodems hier worden toegepast voor het
dimensioneren van innovatieve funderingsconstructies.
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‘Nederland bouwt op grondlagen die
andere landen ongeschikt vinden’

Door haar ligging in de delta van enkele grote Europese
rivieren en de mede daardoor historisch bepaalde wisselende
bodemopbouw, beschikt Nederland over een uitzonderlijke
kennis van en ervaring met het bouwen in slappe bodems.
Tussen de grote rivieren en hun vele aftakkingen die ons land
verdelen, liggen de polders, ver onder zeeniveau en omringd
door boezemkades. En behalve tegen het rivierwater moeten
we ons ook continu tegen de zee verdedigen. Deze combinatie van omstandigheden heeft bovendien een bijzondere en
diverse bodemopbouw tot gevolg, met vooral in het westen
uitgestrekte veen- en slappe kleiafzettingen, waar veel van
onze dijken op gebouwd zijn. Nederland moet bouwen op
grondlagen die in andere landen als ongeschikt zouden worden afgedaan.

ZEER NAUWKEURIGE PROEVEN
Juist omdat de bodemlagen zo slap zijn, is het van belang om
de sterkteparameters zeer nauwkeurig in beeld te brengen.
Geotechnische ontwerpers in de ons omringende landen hebben meestal te maken met veel stabielere lagen. De laboratoriumproeven die zij uitvoeren, moeten daarom veel hogere
drukken registreren. De parameters, die zij daaruit afleiden
voor berekeningen, kunnen een factor 10 tot 100 hoger zijn
dan in Nederland. Dat betekent dat wij in een gebied moeten
meten dat op 1 tot 10% ligt ten opzichte van andere landen.
De nauwkeurigheid van de metingen is dus van een andere
orde.

DIRECT SIMPLE SHEAR (DSS)
De DSS-proef wordt uitgevoerd om de schuifsterkteeigenschappen van veen en klei te bepalen. Op basis
hiervan kan bijvoorbeeld het afschuifrisico van een
talud worden geanalyseerd. Bij een DSS-proef wordt een
cilindrisch monster via een bovenbelasting geconsolideerd en vervolgens zijdelings afgeschoven. De proef
wordt met name de laatste jaren binnen Nederland
veelvuldig ingezet bij dijktoetsingen in het kader van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Opvallend
hierbij zijn de lage normaalspanningen waaronder deze
proeven geregeld worden uitgevoerd, alsmede de relatief
lage schuifsterkten die gevonden worden voor de veenen (slappe) kleilagen. Hiertoe zijn de DSS-apparaten bij
Fugro speciaal uitgerust met drukopnemers met een
hogere nauwkeurigheid. Ten behoeve van een zo zuiver
mogelijk resultaat worden de apparaat-eigen weerstanden en de membraanweerstand van tevoren bepaald en
tijdens de uitwerking van de proef verdisconteerd in de
berekeningen.

STERKTEPARAMETERS DIJKENONDERZOEK
Tot de proeven die in Nederland worden gebruikt om
de sterkteparameters voor dijkenonderzoek te bepalen,
behoren de Direct Simple Shear-proef (DSS), de anisotroop
geconsolideerde ongedraineerde triaxiaal-proef (CAU) en
de Constant Rate of Strain-proef (CRS). Deltares heeft in
opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA) en Rijkswaterstaat protocollen opgesteld om de
eigenschappen van de bodemlagen zeer nauwkeurig te
meten met behulp van deze proeven. De apparatuur die we
hiervoor inzetten heeft een veel hogere nauwkeurigheid dan
‘normaal’ wordt geleverd. ‘Normaal’ omdat de apparatuur
niet in Nederland wordt geproduceerd. GDS, één van onze
leveranciers uit Groot-Brittannië heeft speciaal voor de
Nederlandse markt apparatuur ontwikkeld die de gewenste
nauwkeurigheid garandeert.
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CONSTANT RATE OF STRAIN (CRS)
CRS-proeven zijn ééndimensionale consolidatietesten, waarbij
een cilindrisch veen- of kleimonster als gevolg van een
constante verticale vervorming wordt samengedrukt. Hierbij
worden de verticale belasting en de waterspanning in het
monster gemeten. In tegenstelling tot de oedometerproef,
waarbij het monster door middel van het aanbrengen van
verschillende belastingtrappen wordt belast of ontlast, is
de CRS-proef een vervormingsgestuurde proef. Deze wijze
van belasten resulteert in een vloeiend verloop van het
last-zakkingsdiagram, op basis waarvan een nauwkeurige
analyse van de grensspanning kan worden uitgevoerd. Een
juiste bepaling van de grensspanning is van belang voor de
analyse van normaal, dan wel overgeconsolideerd gedrag van
de bodem.
De grensspanning vormt dan ook belangrijke informatie voor
het definiëren van de specificaties voor bijvoorbeeld DSS- of
triaxiaalproeven. CRS-proeven kunnen bij Fugro worden
uitgevoerd met zowel lage- als hoge-capaciteit drukopnemers
en omvatten doorgaans diverse fasen (belasting, ontlasting,
relaxatie, enzovoort). Om ook de kleinste deformaties tijdens
de uitvoer van de proef nauwkeurig te kunnen meten,
zijn de CRS-opstellingen uitgerust met aangepaste, hogenauwkeurigheid verplaatsingsopnemers.

De CRS-, DSS- en triaxiaalproeven worden, in combinatie met een
scala van andere geotechnische proeven, uitgevoerd en verwerkt
door een team van ervaren en enthousiaste laboratoriummedewerkers, in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers.

300 MM DIAMETER TRIAXIAALPROEVEN
Waar de Nederlandse Fugro-laboratoria zich richten op speciale
apparatuur om metingen aan slappe bodemlagen te kunnen
uitvoeren, hebben de Franse collega’s van het lab in Nanterre juist
geïnvesteerd in triaxiaalapparatuur om zeer hoge drukken te meten in oversized monsters. Zo is daar onlangs een unieke 300 mm
diameter en 600 mm hoge triaxiaalcel in gebruik genomen. Deze
opstelling wordt voornamelijk gebruikt voor proeven met krijt
(chalk), verweerde rots en sedimenten met een groot aandeel aan
grind en stenen. De eigenschappen van krijt liggen – afhankelijk
van de mate van verwering – tussen grond en rots in. Kalkbodems
komen veelvuldig voor langs de noordwestkust van Frankrijk en
de zuidoostkust van Engeland. Omdat hier de komende decennia
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veel near-shore windparken worden gebouwd, is goede kennis van
de sterkte-eigenschappen van deze bodemsoort essentieel. Met
de nieuwe, grote triaxiaalcel kunnen zowel statische als cyclische
proeven worden uitgevoerd. Met name de cyclische proeven geven
belangrijke informatie voor het ontwerp van funderingen voor
windmolens.
Door de grote diameter zijn de proeven ook geschikt om de inwendige wrijvingshoek van steenmengsels te bepalen. In Nederland
krijgt Fugro deze vraag regelmatig bij het toepassen van alternatieve materialen in ophogingen. Door samenwerking met het Franse
laboratorium kan deze eigenschap nu dus ook voor Nederlandse
projecten worden bepaald.

MEER INFORMATIE:
Wouter van der Weijst, +31 (0)70 31 11284,
w.vanderweijst@fugro.com
Shaun O’Hagan, +31 (0)26 36 43643, s.ohagan@fugro.com

‘In slappe bodems moet je zeer nauwkeurig meten’

ANISOTROOP GECONSOLIDEERDE
ONGEDRAINEERDE TRIAXIAALPROEF (CAU)
Triaxiaalproeven worden ingezet voor de bepaling van
effectieve schuifsterkteparameters van zand-, klei- of
veenlagen, die van belang zijn voor de modellering
van grondgedrag onder natuurlijke belastingen en bij
belastingverhogingen, bijvoorbeeld bij het ophogen van
dijken. Bij de triaxiaalproef wordt een cilindervormig
monster verticaal belast door het aanbrengen van een
constante verticale vervormingssnelheid tot het monster
bezwijkt. Hierbij kan het monster tevens horizontaal
vervormen.
Naast de verticale belasting worden de waterspanningen
in het monster en de volumeveranderingen gemeten.
Voorafgaand aan de afschuiffase vindt een consolidatiefase
plaats, die naar wens isotroop (alzijdig gelijke spanning)
of anisotroop (verticale spanning groter dan horizontale
spanning) kan worden uitgevoerd. Met name de laatste
jaren is sprake van een relatief grote vraag naar de
anisotrope triaxiaalproef. De reden hiervoor is dat een
anisotrope consolidatie een betere simulatie van de
condities in de bodem oplevert, waardoor realistischere
schuifsterkteparameters kunnen worden afgeleid.
Voor de diverse dijktoetsingen in het kader van het HWBP is
gekozen voor de anisotrope triaxiaalproef. Net als bij de DSSproef is het hierbij van belang dat de drukopnemers in de
triaxiaalapparatuur geschikt zijn om relatief lage spanningen
en spanningsverschillen voldoende nauwkeurig te kunnen
meten. Bij Fugro zijn voor deze anisotrope triaxiaalproeven
dan ook triaxiaalopstellingen beschikbaar, die zijn uitgerust
met speciale verschildrukopnemers. Hierbij wordt
gemeten (en gestuurd) op het verschil tussen de steun- en
consolidatiedruk in plaats van deze afzonderlijk te meten.
Omdat de ordegrootte van de verschildrukken aanzienlijk
kleiner is dan de ordegrootte van de afzonderlijke drukken,
hebben deze drukopnemers doorgaans een verlaagde
capaciteit en daardoor een zeer hoge nauwkeurigheid.
Dit leidt tot uiterst nauwkeurige metingen tijdens
de proefuitvoer en dit is van groot belang voor de
betrouwbaarheid van de uiteindelijke sterkteparameters, die
worden toegepast bij modellering.
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Aanleg Groene Oever Amsterdam

BOUWEN LANGS OUDE STROOMGEUL
De Groene Oever is een landaanwinning in het IJ, die in opdracht van de gemeente Amsterdam wordt aangelegd. Een aandachtspunt
bij het ontwerp is de zogeheten Oer-IJ-geul, gevuld met slappe grond die is afgezet in vroeger tijden. Omdat de landaanwinning precies
op de grens van deze geul ligt, is het belangrijk de stabiliteit van de grond te waarborgen. Daarvoor is goed inzicht in de bodemopbouw
noodzakelijk.
Het gebied tussen Amsterdam, Beverwijk, Castricum en Zaanstad
is de afgelopen 5.000 jaar enorm veranderd. Ooit was dit een
uitgestrekt getijdenlandschap met strandwallen, kwelders en
kreken. De meest noordwestelijke vertakking van de Rijn, het
Oer-IJ, stroomde erdoorheen en mondde tot het begin van onze
jaartelling bij Castricum uit in zee. Vanaf het moment dat stukken
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grond droogvielen, begonnen mensen er een bestaan op te
bouwen en activiteiten te ontplooien.

NIEUWE HUIZEN
En juist die menselijke activiteiten zijn nu direct de aanleiding voor
het onderzoek van Fugro. Aan de noordoever van het huidige IJ

wordt een nieuw stuk land aangelegd, ongeveer 200 meter
lang en 35 meter breed, met de naam Groene Oever. De
landaanwinning is nodig als aanvaarbescherming voor de
woningen die gebouwd worden langs de bestaande oever van
het IJ en wordt in de toekomst ingericht als park.

hoogte van 2 meter bestaande uit zand aangebracht. Dit dient
als tijdelijk extra gewicht om het zettingsproces verder te
versnellen. Met waterspanningsmeters wordt het afstromen
van het grondwater in de gaten gehouden.

PLAXIS STABILITEITSANALYSE

Interessante uitvoeringsaspecten zijn de maatregelen om de
stabiliteit van de landaanwinning te waarborgen. Om doorpersing van het zand in de slappe IJ-bodem te voorkomen, is
er een zogeheten wiependoek onder de landaanwinning aangebracht. Dit doek bestaat uit kruislings geplaatste wilgentakken, met daaronder een doek van geokunststof. Geocontainers
en geotubes gevuld met zand vormen een steunberm langs
de rand van de ophoging, zodat het zand niet zijdelings weg
kan vloeien en afschuiven van de zandaanvulling wordt
tegengegaan.

Het Oer-IJ heeft de bodem hier tot grote diepte uitgeslepen.
De draagkrachtige zandlagen zijn soms geheel verdwenen.
In een eerder stadium heeft Fugro daarom op deze locatie al
grondonderzoek uitgevoerd om de ligging van de Oer-IJ-geul
goed in beeld te brengen.
Verder zijn grondmonsters genomen en zijn de sterkte- en
stijfheidseigenschappen van het materiaal in beeld gebracht.
Vervolgens is er een zettings- en stabiliteitsanalyse uitgevoerd
voor het ontwerp van de landaanwinning. De oorspronkelijk
opgestelde stabiliteitsanalyse is geoptimaliseerd met behulp
van het geavanceerde eindige elementenprogramma Plaxis
2D. Ook is een monitoringsplan opgesteld, waarin werd geadviseerd om de zetting en stabiliteit van de landaanwinning in
de gaten te houden met behulp van zakbaken en waterspanningsmeters.

INTERPRETATIE MONITORINGSDATA
Fugro begeleidt de gemeente Amsterdam verder bij de interpretatie van de monitoringsdata, die door een andere partij
worden verzameld. Vanwege de zeer slappe bodem wordt
veel zetting verwacht. Daarom zijn zakbaken geplaatst om het
zettingsproces te monitoren. De voorspelde zetting blijkt goed
overeen te komen met het gemeten zettingsverloop.

WIEPENDOEK

Ondertussen is het aanbrengen van het zand voltooid. Nu
moet de bodem tot rust komen. Na verwijdering van het
overbodige zand kan naar verwachting de verdere nieuwbouw
in dit gebied medio 2018 starten.

MEER INFORMATIE:
Frans Seignette, +31 (0)20 50 61949, f.seignette@fugro.com
Robbert Drieman, +31 (0)20 50 61947, r.drieman@fugro.com

VERTICALE DRAINS
Vanaf het water zijn verticale drains in de ondergrond aangebracht om het grondwater weg te persen en daarmee het
zettingsproces te versnellen. Ook is een tijdelijke extra over-

‘Monitoring maakt
onderhoud efficiënter’

Vergelijking van de zakbaakmetingen met de vooraf voorspelde zettingen.
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Beoordelingsframework dijkeninformatie

IMPULS VOOR KWALITEIT VAN DATA
EN DIJKENINFORMATIE
Nederland loopt voorop op het gebied van waterveiligheid. De rol van de waterschappen, de systematische aanpak én de betrokkenheid
van vakkundige experts hebben geleid tot een hoog veiligheidsniveau, voor de primaire én de regionale waterkeringen. Maar een
belangrijke voorwaarde voor dit succes – betrouwbare en actuele informatie – mag wel wat meer aandacht krijgen. Daar is nu een nieuw
instrument voor: het beoordelingsframework dijkeninformatie.
Het beoordelingsframework dijkeninformatie brengt in beeld in
hoeverre de dijkveiligheid is onderbouwd met data en informatie.
Hiervoor wordt zowel de beschikbaarheid als betrouwbaarheid van
dijkeninformatie beoordeeld. De resultaten worden uitgedrukt in
een score, van 1 ster tot 5 sterren.

HOOGWATERBESCHERMINGSPROGRAMMA

Deze score geeft aan in hoeverre de dijkveiligheid in beeld is en in
welke mate deze voldoende is om efficiënte besluiten te kunnen
nemen. Dit is relevant voor kosteneffectief dijkbeheer, bij dijkversterkingen, bij de wettelijke beoordelingsopgave en voor calamitei-

Nederland heeft ongeveer 3.500 km primaire waterkering en
14.000 km regionale waterkering. De beheerders hiervan – Rijkswaterstaat en de waterschappen – brengen het veiligheidsniveau
in kaart via de verplichte periodieke beoordeling. De resultaten
van de beoordeling voor primaire keringen voeden het nationale
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tenzorg (bij dreigende overstromingen). Het is ook een voorwaarde
voor invulling van de zorgplicht: aantoonbaar de waterveiligheid
op orde hebben.

‘Maak van de best beveiligde delta ter
wereld ook de best geïnformeerde’

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbij worden zwakke
dijken versterkt, zodat ze er weer geruime tijd tegen kunnen.
Om deze keringen zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen
beheren en de waterveiligheid in Nederland als geheel te
bewaken, is goede informatie essentieel.

OVERSTROMINGSKANS EN ZORGPLICHT
In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet in het beter onderbouwen van het gedrag van onze keringen met behulp van
data. Bovendien zijn de mogelijkheden om dit mee te nemen
in het veiligheidsoordeel vergroot door de invoering van de
overstromingskans als norm, waarbij onzekerheden expliciet
kunnen worden gemaakt. Tegelijkertijd is de zorgplicht geïntroduceerd, waarbij van een beheerder wordt geëist dat hij
aantoonbaar in control is. Hij moet dus te allen tijde in beeld
hebben wat de staat van zijn waterkeringen is.

NIEUWE NORMERINGEN
De laatste jaren verandert er veel in de waterveiligheidssector. Per 1 januari 2017 gelden overstromingskansen als
nieuwe normering voor waterkeringen. Door de veranderingen
en de vele taken van een beheerder zijn vragen zoals ‘Hoeveel
data en informatie heb ik nodig? en ‘Wanneer is mijn data
op orde?’ niet eenvoudig te beantwoorden. Maar voor echt
doelmatig beheer van onze waterkeringen zijn die antwoorden wél nodig.
Ontwikkelingen op het gebied van data-analyse, IT en
sensortechnologie maken steeds duidelijker wat de kracht
van de juiste informatie kan zijn. Daarom is het beoordelingsframework niet alleen een manier om het goed omgaan
met informatie te stimuleren en bekrachtigen, het is ook
een aanzet om, naast de best beveiligde delta ter wereld te
zijn, de best geïnformeerde delta te worden. Het framework
ondersteunt de afweging over hoeveel informatie nodig is om
versterkingsopgaven efficiënt te realiseren.

VOORDELEN BEOORDELINGSFRAMEWORK
Er zijn verschillende effecten te verwachten van het beoordelingsframework dijkeninformatie. Zo zullen waterkeringbeheerders en veiligheidsregio’s bij calamiteiten sneller kunnen
beslissen op basis van een gedeeld en betrouwbaar beeld van
de situatie. Het aanvullende inzicht in de kwaliteit van informatie zal de waarde van bijvoorbeeld beoordelingsresultaten

Waarom is het op orde hebben van dijkeninformatie
van belang?
■ Negen miljoen Nederlanders zijn afhankelijk van de
kennis, inzet en betrokkenheid van de dijkbeheerders.
■ Onze dijken beschermen 1.800 miljard euro aan
investeringen.
■ Er is ongeveer 700 km primaire kering te versterken,
en een groot aantal kunstwerken.
■ Nederland investeert 362 miljoen euro per jaar in
dijkversterkingen (HWBP).
■ Klimaatverandering gaat ons voor nieuwe uitdagingen
stellen.
■ Er is grote efficiëntie te behalen door voorafgaand aan
versterkingsopgaven meer informatie in te winnen,
zodat passende ontwerpmaatregelen genomen kunnen worden.
■ Waterschappen en keringbeheerders werken samen
met de veiligheidsdriehoek en andere stakeholders.
■ De overstap naar de nieuwe normering en het nieuw
wettelijk ontwerp- en beoordelingsinstrumentarium
leidt tot andere wijze van beoordelen en ontwerpen.

vergroten, omdat de scope van versterkingsmaatregelen
sneller en nauwkeuriger te bepalen is. En het onderbouwen
van de kwaliteit van informatie leidt tot lagere risico’s, minder
verrassingen en lagere levenscycluskosten, met efficiënter
beoordelen, prioriteren en versterken als gevolg.
Het beoordelingsframework dijkeninformatie – door Fugro
opgesteld in samenwerking met HKV lijn in water, Rijks
waterstaat en Deltares – moet resulteren in een landelijke
kaart dijkeninformatie.

MEER INFORMATIE:
Remon Pot, +31 (0)30 60 28175, r.pot@fugro.com

‘Beheerder moet
aantoonbaar
in control zijn’
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Kraan van Basal staat recht achter de hoogwerker met landmeter.

Inzet op omgevingsmanagement bij Rotterdamsebaan

GOEDE MONITORING BEGINT VAAK
AAN DE KEUKENTAFEL
Den Haag krijgt straks even ten zuiden van de Utrechtsebaan een Rotterdamsebaan: een toegangsweg van zo’n 4 km, die de Centrumring
van de Hofstad verbindt met de snelwegen bij Ypenburg. Omdat de weg voor een groot deel wordt aangelegd in dichtbebouwd gebied,
krijgt monitoring voor, tijdens en na de bouw veel aandacht.
De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg. Vanaf
de A4 en A13 rijdt het verkeer straks onder knooppunt Ypenburg
door, richting de Vliet. Bij het familiepark Drievliet verdwijnt de
weg onder de grond en begint de Victory Boogie Woogietunnel. De
tunnel loopt onder Voorburg-West en de Binckhorst-haven door.
In de Binckhorst komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond
bij de Zonweg, waar de weg aansluit op de Binckhorstlaan en de
Mercuriusweg in Den Haag.
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OMGEVINGSBEÏNVLOEDING
De boortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met een uitwendige
diameter van circa 11 m en een lengte van 1.640 m. De tunnel
en de toerit in de Binckhorst bevinden zich in stedelijk gebied.
Zo kruist de tunnel onder andere verschillende woningen en
bedrijfsgebouwen. Naar verwachting hebben de werkzaamheden
invloed op de omgeving met een risico op schade aan bestaande
bebouwing. In het realisatiecontract van de Rotterdamsebaan zijn
daarom voor de aannemer eisen opgenomen voor de maximaal
toelaatbare verplaatsingen.

MONITORING
Om de prestaties van de aannemer te kunnen toetsen en
controleren, heeft de gemeente Den Haag na een aanbesteding Fugro gevraagd de omgevingsbeïnvloeding te monitoren
en aantoonbaar te maken. Door middel van een uitgebreid
meetnetwerk worden 24/7 metingen verricht, automatisch
verwerkt en gepresenteerd via een website. Daaraan is een signaleringsprotocol gekoppeld, waarbij overschrijdingen van de
afgesproken toleranties direct per sms of mail worden gemeld
aan de opdrachtgever en de aannemer. Specialisten hebben
via een webportal toegang tot de gegevens en kunnen een
analyse uitvoeren en een interpretatie maken van de situatie.
Installatie van een Robotic Total Station op de Binckhorst.

LANGS DE DEUREN IN DE BINCKHORST
Meteen na de gunning van de monitoring is Fugro begonnen met het verder detailleren en uitvoeren van de plannen
voor het gebied rondom de toerit in de Binckhorst. Als eerste
kwamen de omgevingsmanagers in actie om vergunningen en
toestemmingen te verzamelen bij alle bedrijven en eigenaren
van bedrijfspanden langs de Binckhorstlaan. Gewapend met
voorlichtingsmateriaal, visitekaartjes en toestemmingsformulieren gingen ze alle adressen af, om ‘aan de keukentafel’ de
monitoring en de werkzaamheden van Fugro toe te lichten.

OPTIMALISATIE BOUWPROCES
Na dit voorbereidende werk zijn in september 2016 de eerste
gaten geboord om meetapparatuur aan gevels te bevestigen.
De landmeters van Fugro hebben in zeven weken een solide
meetnetwerk opgebouwd van 13 Robotic Total Stations
en 650 prisma’s rondom de bouwkuip van de toerit in de
Binckhorst. Dit netwerk meet sinds eind oktober volcontinu
ieder uur. Via een website staan de meetgegevens 24/7 ter

beschikking voor de opdrachtgever: de gemeente Den Haag.
De gemeente en de aannemer gebruiken deze gegevens om
deformaties te signaleren en het bouwproces bij de toerit in
de Binckhorst te optimaliseren.

DE WOONWIJK IN
Na de installatie van de eerste fase zijn de omgevingsmanagers van Fugro verdergegaan met het verzamelen van alle
vergunningen en toestemmingen in het gebied boven de
boortunnel: de woningen in Voorburg-West en aan de Westvlietweg in Den Haag. In samenwerking met de gemeente
Den Haag heeft Fugro in het wijkcentrum bijeenkomsten
georganiseerd om bewoners te informeren over de werkzaamheden van Fugro en om toestemming te krijgen voor het
plaatsen van meetapparatuur.

OP NAAR HET BOREN
Sinds begin mei 2017 zijn landmeters van Fugro bezig met
het installeren van het meetnetwerk in dit gebied. De voorbereidende werkzaamheden worden – zoals gewenst door de
opdrachtgever – in september afgerond. Zo kan ruim vóór de
start van het boorproces begonnen worden met meten. Op
deze manier is er genoeg tijd om een goed beeld te krijgen
van de natuurlijke bewegingen van gebouwen en om de juiste
nulwaarden te bepalen voor die bebouwing. In januari 2018
begint het boorproces van de eerste tunnelbuis. In 2020 moeten de eerste auto’s over de Rotterdamsebaan rijden.

MEER INFORMATIE:
Richard Bun, +31 (0)70 31 70939,
r.bun@fugro.com
Jan Kees den Haan, +31 (0)70 31 11382,
j.denhaan@fugro.com
www.rotterdamsebaan.nl

‘Goed beeld van de natuurlijke
bewegingen van gebouwen’
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kort nieuws

YOUNG FUGRO PRESENTEERT:
CLIMATE CREDIT CITY
Young Fugro heeft de tweede plaats bemachtigd tijdens de
finale van de Doe & Durf competitie 2017. JongNLingenieurs
organiseert deze competitie om jonge ingenieurs te
stimuleren innovatieve ideeën aan te dragen voor actuele
vraagstukken binnen de branche. Het thema dit jaar: ‘Hoe
wordt de stedelijke omgeving klimaat-adaptief?’.
Young Fugro – Jordi Alders, Hylkje Meeboer, Michiel Prak,
Berry Schoenmaker en teammanager Ton Berendsen – kreeg
lovende kritiek van de jury vanwege de vernieuwende en
mediagenieke kwaliteiten van het ingediende concept
‘Climate Credit City’.
Volgens Young Fugro is het nemen van klimaat-adaptieve
maatregelen in stedelijke omgevingen geen technische,
maar vooral een sociale opgave. Al te vaak blijven
veelbelovende technische oplossingen op de tekentafel
liggen door gebrek aan draagkracht of financiële middelen.
Als oplossing voor dit probleem presenteert Young Fugro de
Climate Credit City.
De kracht van de Climate Credit City is dat het alle partijen
– van burger tot ingenieursbureau, van gemeente tot mkb –
betrekt in een proces waarin klimaat-adaptieve maatregelen
worden gestimuleerd. Het concept kent twee onderdelen:
een online platform voor informatie-uitwisseling tussen alle
betrokken partijen en een ruilmiddel om de interactie tussen
de partijen te stimuleren.
Door de combinatie van kennisuitwisseling, het aanbieden
van producten en diensten én het belonen van het
uitvoeren van maatregelen zet het Climate Credit Cityconcept een vliegwiel in werking. Burgers en bedrijven
die actief meedoen, kunnen credits sparen die ze weer
kunnen uitgeven bij andere deelnemers. Door middel van
sparen en ruilen worden klimaat-adaptieve maatregelen
deel van het algemeen bewustzijn en wordt toegang
gecreëerd tot duurzame producten voor een betere
wereld. Rotterdam en Nijmegen hebben al interesse
getoond in de Climate Credit City.
Meer informatie: Michiel Prak, m.prak@fugro.com

TRILLINGEN VAN DRAAIENDE WINDTURBINES
ONTRAFELD
Een in bedrijf zijnde windturbine wekt trillingen op in de
ondergrond. Indien een windturbine bij een dijk staat, dan
kunnen deze trillingen een negatief effect hebben op de
waterkerende veiligheid. Trillingen kunnen bijvoorbeeld
leiden tot verzakkingen of een lagere stabiliteit. Over deze
gebruikstrillingen was nog te weinig bekend, vooral de
langetermijneffecten waren onduidelijk. In opdracht van
Rijkswaterstaat is dit verschijnsel nu nader onderzocht.
Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en een
analyse van trillingsmetingen bij windturbines. Daarbij is de
relatie onderzocht tussen windsnelheid en trillingsintensiteit
in de grond. Er zijn aanbevelingen gedaan voor de
monitoring van gebruikstrillingen.
De belangrijkste aanbeveling is om vooraf een compleet
monitoringsplan op te stellen, waarin op een systematische
manier wordt beschreven hoe risico’s door een combinatie
van metingen en maatregelen worden gereduceerd. Verder
zijn er specifieke aanbevelingen gedaan voor de inrichting
van trillingsmetingen en andere monitoring bij windturbines.

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

Kalender 2017

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

AREMA ANNUAL CONFERENCE

EUROPEAN UTILITY WEEK

GEOTECHNIEKDAG

17 t/m 20 september 2017

3 t/m 5 oktober 2017

7 november 2017

Indianapolis, Indiana

RAI Amsterdam

Chassé Theater, Breda

www.arema.org

www.european-utility-week.com

www.geotechniekdag.nl
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