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Het begrip ‘consultant’ is relatief jong. Vroeger was men bijvoorbeeld ‘geotechnisch ingenieur’, een respectabel beroep. De ingenieur was vooral een rekenaar,
die de draagkracht van funderingen berekende en grondconstructies ontwierp.
Hoe anders is het tegenwoordig! Naast technische bagage moet de ingenieur
beschikken over een groot aantal andere competenties. De ingenieur moet vooral
in risico’s denken, rekening houden met de omgeving, in teamverband kunnen
werken en communicatief vaardig zijn. Want het is niet altijd vanzelfsprekend dat
de opdrachtgever of de omgeving zijn ontwerp zonder slag of stoot accepteert.
Om die reden is de functie ‘ingenieur’ de laatste jaren veranderd in ‘adviseur’ en
door de internationalisering wordt steeds vaker de naam ‘consultant’ gebruikt.
Je moet als consultant stevig in je schoenen staan, want de ‘omgeving’ is door alle
informatie op het internet vaak prima geïnformeerd. Er komen zelfs situaties voor
bij projecten waar ‘Bekende Nederlanders’ van zich laten horen, puur uit hoofde
van hun BN’erschap. En het merkwaardige is dat zij soms eerder worden geloofd
dan de consultant die veelal een universitaire opleiding in het betrokken vakgebied
heeft. Als consultant heb je meer dan ooit te maken met de omgeving. En moet je
dus aan omgevingsmanagement doen.
Ook beroepsmatig is het vak niet geheel zonder risico. Zo zijn in Italië enkele wetenschappers tot celstraffen veroordeeld, omdat zij de risico’s van een aardbeving
hebben onderschat. Ook in Nederland staan partijen regelmatig voor de rechter
vanwege discussies over uitgebrachte adviezen. Dat neemt niet weg dat de functie
van consultant er één is om trots op te zijn. Je moet sterk probleemoplossend kunnen werken en complexe situaties goed kunnen beoordelen, omdat veel projecten
steeds vaker in een bestaande omgeving worden gerealiseerd. Door die veelheid
van eisen is samenwerken in multidisciplinaire teams een vereiste. Het vak ‘consultant’ is uitdagend en onderscheidend als je al die disciplines goed beheerst.
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Stationsgebied Assen

De ingenieur van de toekomst

In het kader van het brede
infrastructuurprogramma FlorijnAs wordt het
stationsgebied in Assen integraal herontwikkeld.
Projectleider Rutger Hoekstra (Gemeente Assen)
en adviseur Geotechniek Harrie
Wiltinge (Fugro) vertellen meer over de
invulling van dit project.

In deze tijden van co-creatie en veranderende
rollen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers
kunnen Ingenieurs als geen ander vanuit de inhoud
de verbinding te vormen tussen vrijwel
alle ketenpartners.
Brancheorganisatie NLingenieurs
maakt zich hier sterk voor.

Seismiek en slib

Verkeerstraverse in Dieren

Fugro heeft een groot nearshore geotechnisch
en milieukundig grondonderzoeksproject
uitgevoerd voor de geplande nieuwe startbaan
in de wateren bij Hongkong International Airport.
Een extra uitdaging bij dit
onderzoek was de laag
slib op de zeebodem op de
onderzoekslocatie.

In het stationsgebied van het Gelderse dorp Dieren
is het druk in de ochtend- en avondspits, wanneer
zich veel voetgangers, fietsers en bussen bij het
doorgaande verkeer van de provinciale weg N 348
voegen. Een onveilige en ongezonde situatie waar
al decennia ontevredenheid over
bestaat. Maar daar komt nu
verandering in.

4

22

8

28

FUGRO INFO nr 1, maart 2016

3

Ontwerpen en bouwen op de
vierkante meter
Nieuw stationsgebied voor Assen

In het kader van het brede infrastructuurprogramma FlorijnAs wordt het stationsgebied in Assen integraal herontwikkeld. Vanuit
risicomanagement was een goed beeld van de ondergrond essentieel. Fugro deed onderzoek en adviseert tijdens de voorbereidingen en
de uitvoering.
Met het programma FlorijnAs investeert Assen in bereikbaarheid,
wonen, werken, toerisme en recreatie. Onder het motto ‘Groei door
verbinding’ moeten in totaal acht projecten op het gebied van
infrastructuur en gebiedsontwikkeling de stad klaarmaken voor
de toekomst. Het gaat niet alleen om infrastructurele verbeteringen en uitbreiding van het openbaar vervoer, maar ook om het
logischer op elkaar laten aansluiten van de verschillende stads
delen, meer woningen binnen de stadsgrenzen, het aantrekken van
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kennisintensieve bedrijven, water terugbrengen in het stadsbeeld
en het versterken van landschap en natuur.

Stationsgebied
Eén van de acht projecten, Stationsgebied, combineert een nieuw
station en de herinrichting van het Stationsplein met betere
verkeersdoorstroming voor openbaar vervoer, auto en fiets, en een
verbeterde toegankelijkheid van het stadscentrum vanuit de woon-

wijk Assen-Oost. Projectleider Rutger Hoekstra (gemeente
Assen) en adviseur Geotechniek Harrie Wiltinge (Fugro)
vertellen meer over de invulling van dit project.
Hoekstra: ‘In het stationsgebied komen diverse belangen en
uitdagingen bij elkaar. Het is er druk door de verschillende
verkeersstromen: bussen, treinen, doorgaand autoverkeer,
bestemmingsverkeer, fietsers en voetgangers. Doordat Assen
aan de oostzijde geen ringweg heeft, gaat veel doorgaand
verkeer door de stad, over de Stadsboulevard langs het
station. Tegelijkertijd vormt het spoor een barrière voor
verkeersstromen van en naar Assen-Oost. Ook ligt het projectgebied deels in een drinkwaterbeschermingsgebied en grenst
het aan landgoed Overcingel; een beschermd natuurmonument, midden in de stad.’

diepte ligt een opvallend vast gepakte zandlaag. Daaronder,
tussen 10 en 15 m onder de projectlocatie, bevindt zich een
laag potklei, die in dikte varieert van 4 tot 10 m. Deze laag
sluit het derde watervoerende pakket af, dat wordt gebruikt
voor de drinkwaterwinning. Al met al dus wel een bodem
opbouw die risico’s met zich meebrengt bij bouwactiviteiten.’

Drukte in de ondergrond
Op basis van het eerste masterplan uit 2011 is een variantenstudie uitgevoerd. Dit resulteerde in 2012 in een stedenbouwkundig plan, dat onder andere uitging van een verkeerstunnel,
een nieuwe perrontunnel en een grote ondergrondse fietsen
kelder met daarboven een nieuw station. Allemaal in een
klein gebied, waar al een grote parkeerkelder (tegenover het
station) en een fietstunnel (onder het spoor) aanwezig zijn:
ontwerpen en bouwen op de vierkante meter dus. Dit was ook

Wiltinge: ‘Vanuit eerdere projecten en onderzoeken is
bekend dat de bodemopbouw onder het centrum van Assen
wisselend is. In de bodem komen de voor Noord-Nederland
kenmerkende overgeconsolideerde grondsoorten zand, leem
en op dieper gelegen niveau potklei voor. Op ongeveer 4 m

‘Sleutelwoorden voor
dit project: integrale
samenwerking!’

De werkzaamheden voor de tijdelijke voorzieningen voor de nieuwbouw zijn begonnen.
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het moment dat Fugro betrokken raakte bij het
project. Hoe ging dat?
Hoekstra: ‘Project Stationsgebied staat niet op zichzelf. Allereerst
is er project Stadsboulevard: de doorgaande route voor auto
verkeer aan de oostzijde van Assen en daarmee de ruggengraat
van de FlorijnAs. Ten zuiden van de stationslocatie wordt binnen
het project Assen aan de Aa gewerkt aan beekherstel. Ook wordt
in dit deel van de stad een nieuwe auto- en fietstunnel aangelegd
onder het spoor, ter ontsluiting van Assen-Oost. Omdat binnen
programma FlorijnAs risicogestuurd wordt gewerkt, hebben we
een risico-top tien opgesteld. Wat bleek: vijf van de tien grootste
risico’s waren bodemgerelateerd. Er was dus wel wat ‘reden tot
zorg’, zoals wij dat noemen.’

adviseren over vervolgstappen. Daarom zijn we op zoek gegaan
naar een stevige adviseur die dit soort trajecten breed kan aanvliegen, kan meedenken én waar nodig zelf initiatief neemt. Daarbij
kwam Fugro als beste uit de bus.’

Polderconstructie potklei

Meedenken

Wiltinge: ‘Op basis van het stedenbouwkundig plan hebben wij
historische gegevens verzameld, geotechnisch en geohydrologisch
veldonderzoek en laboratoriumonderzoek uitgevoerd, een 3Dondergrondmodel ontwikkeld en op basis daarvan verschillende
adviezen opgesteld. Met het oog op de aanbesteding van de autotunnel hebben wij een variantenstudie uitgevoerd voor de aanleg.
Daarbij zijn de voor- en nadelen van verschillende bouwmethodieken geanalyseerd, in het licht van de bijzondere omstandigheden
op deze locatie.’

Hij vervolgt: ‘Om de juiste beheersmaatregelen te kunnen nemen,
moet je exact weten welke risico’s er zich in de ondergrond bevinden. Je wilt immers niet halverwege voor verrassingen komen te
staan. Maar naast gedegen veldwerk, gaat het ook om het kunnen
vertalen van meetdata naar een 3D-model van de ondergrond, het
interpreteren van gegevens en op basis daarvan integraal

‘Onze conclusie was dat voor de tunnel een gesloten bouwkuip
nodig was, met wanden die trillingsarm moesten worden aangebracht. Vanwege de beperkte ruimte hebben we geadviseerd de
bouw van tunnel en kelder te combineren. De aanwezige potklei
bleek geschikt om als onderafdichting van de bouwkuip te dienen.
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De bouw van een ondergrondmodel is specialistisch werk. De initiële
ondergrondmodellering op basis van ‘harde’ data (digitale boor- en
sondeergegevens) kan worden geoptimaliseerd met ‘zachte’ data:
historische kaarten, geologische kaarten en speciale technieken, zoals grondradar en/of geofysische metingen. Het model is opgebouwd
rondom verschillende grondonderzoekspunten. Hierbij geldt: hoe
meer, hoe beter. Elke afzonderlijke grondsoort heeft een eigen kleur.
Op elk gewenst punt in het model kan een snede worden gemaakt,
die input vormt voor onder meer geotechnische en geohydrologische
adviezen. Verder kan voor de opdrachtgever visueel inzichtelijk worden gemaakt waar risico’s en kansen liggen voor het project. Data
uit het 3D-model wordt geïntegreerd in een GIS, zodat met software
voor het berekenen van bijvoorbeeld zettingen, stabiliteit of funderingen een uniforme geometrie kan worden gebruikt.

±

Risicobeheersing door 3D-ondergrondmodel
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Andere voordelen van een 3D-ondergrondmodel: snel 2D-lengteof breedteprofielen maken; direct inzicht in de bodemopbouw;
toekomstbestendig door uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe
meetdata; betere controle op berekeningen en kwaliteit. Een 3Dgrondmodel vormt als het ware een uniforme basis voor de samenwerking tussen verschillende partijen die aan een project werken.
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Harrie Wiltinge (l.) en Rutger Hoekstra: ‘Alles hangt hier met alles samen’.

Risico-top tien: 50% bodemgerelateerd
De winnende aannemer, BAM, heeft ook gekozen voor deze
methode. Op basis van onze analyse heeft de opdrachtgever
besloten de bouwmethode voor de diepwanden bindend voor
te schrijven bij de aanbesteding.’
Hoekstra pakt een tekening van het gebied: ‘De verkeerstunnel loopt vlak langs een bestaande parkeerkelder en de
nieuwe fietsenkelder komt weer tegen de buitenwand van
de tunnel aan. Er is hier zo weinig ruimte dat de wand van
de tunnel meteen de wand van de fietsenkelder vormt. Even
verderop komt de nieuwe perrontunnel, direct tegen de
diepwand van de fietsenkelder aan, bij het spoor. Bij dit soort
projecten hangt alles samen met alles, dus we hebben in
het proces veel aandacht besteed aan communicatie. Zo is
er onder andere een breed engineeringsoverleg, waaraan alle
partijen deelnemen die actief zijn in dit kleine gebied: ProRail,
Grontmij, Arcadis, BAM, Fugro, de verschillende ontwerpers en
architecten, andere adviseurs.’

Dynamiek in ontwerpfase
Kenmerkend aan dit project is het dynamische karakter.
Hoekstra: ‘We zijn begonnen met ontwerpen van delen van het
project, terwijl andere delen nog niet ‘hard’ waren. Zo was op
basis van het stedenbouwkundig plan wel duidelijk dat er een
autotunnel kwam, maar de fietsenkelder kwam pas later. Het
plan bevatte alleen als eis dat er ruimte zou zijn voor 2.500
fietsen, maar niet ‘open en bloot’ op straat. Je bent dus al aan
het ontwerpen, zonder dat alle aanpalende bouwonderdelen

helemaal uitgekristalliseerd zijn. Dat vergt extra flexibiliteit van
de partners en de adviseurs. Tot nu toe loopt dat allemaal goed.’
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een tijdelijk station,
waarna het huidige station kan worden gesloopt. Vanaf 1 april
start BAM met de bouw van de autotunnel en de fietsen
kelder, later volgen de perrontunnel en het nieuwe stations
gebouw. In 2018 moet alles klaar zijn.

Project Stationsgebied
Project Stationsgebied gaat uit van de scheiding van
verkeersstromen. Een groot plein aan het station leidt
voetgangers naar het centrum van de stad. Doorgaand
autoverkeer wordt via een tunnel onder het plein geleid.
Hierdoor wordt het fraaie Erfgoedkwartier met de Brink
en de groene singels beter bereikbaar voor bestemmings
verkeer. Verder komt er een grote kelder voor 3.000
fietsen, en een nieuwe perrontunnel met liften aan oosten westzijde, die moet zorgen voor een betere verbinding
tussen Assen-Oost en de binnenstad. Stationsgebied is
een gezamenlijk project van de gemeente Assen, NS en
ProRail.

Meer informatie:
www.florijnas.com/projecten/stationsgebied
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Opinie

NLingenieurs presenteert nieuwe strategische agenda

‘Ingenieurs kunnen
bouwketenpartners verbinden’
Brancheorganisatie NLingenieurs heeft sinds enige maanden een nieuw bestuur én een nieuwe directeur. De eerste 100 dagen zitten er
inmiddels op voor de ‘nieuwelingen’, dus hoog tijd om te peilen welke koers wordt ingezet. Voorzitter Johan van den Elzen en directeur
Jacolien Eijer over de toekomst van de Nederlandse ingenieursbureaus.
NLingenieurs houdt zich als branchevereniging van onafhankelijke
raadgevend ingenieurs bezig met belangenbehartiging, profilering
van de branche, het stimuleren van kennisontwikkeling en
-uitwisseling, en het aanbieden van ledenservices.

Strategische agenda
In de eind januari gepresenteerde strategische agenda ziet de
brancheorganisatie vier relevante marktbewegingen. Ten eerste
worden ingenieursbureaus, mede door toename van geïntegreerde
contracten, later ingeschakeld in het ontwerp- en bouwproces.
‘Dat willen we veranderen’, aldus Eijer, ‘want ingenieurs hebben de
meeste toegevoegde waarde in de initiatieffase van projecten en
in een katalyserende rol bij co-creatie.’
Ten tweede zijn de tarieven laag en blijft dat naar verwachting
nog wel even zo. Daardoor ontstaat onvoldoende ruimte voor
ontwikkeling van mensen en vernieuwing. Om dit tij te keren wil
de vereniging de beloning voor ingenieurs relateren aan de toegevoegde waarde. Ten derde kan de branche meer initiatief nemen,
samenwerken om innovaties te versnellen. Dat is nodig, gezien het
tempo van technologische ontwikkelingen. Van den Elzen: ‘Een
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belangrijke katalysator voor verandering van de bouwsector is de
transitie naar BIM: het Bouw Informatie Model. Het bouwproces zal
ingrijpend gaan veranderen en het is zaak daar vroegtijdig bij aan te
sluiten. Mede daarom zijn wij druk bezig om een beeld te ontwikkelen van waar we als branche willen staan over een aantal jaar.’
Tot slot ziet NLingenieurs veel kansen in het buitenland. Eijer: ‘Nog
onlangs bevestigde onze mondiale koepel FIDIC weer dat er in
verschillende landen nog grote budgetten beschikbaar zijn voor
infrastructurele projecten. Een meer actieve rol van onze branche,
bijvoorbeeld bij handelsmissies, kan dus heel wat opleveren.’ Van
den Elzen: ‘De Nederlandse ingenieur staat over de hele wereld
hoog aangeschreven; niet alleen vanwege kwaliteit en degelijkheid,
maar vooral ook wegens de grote creativiteit bij het vinden van oplossingen. Fugro is daar trouwens ook zelf een goed voorbeeld van.’

Slagvaardig
NLingenieurs onderscheidt drie maatschappelijke thema’s die
bepalend zijn voor de branche: ontwikkelingen in ICT, de energie
transitie en sociale veranderingen. Van den Elzen: ‘Mede door de
snelle ontwikkelingen moeten ingenieursbureaus slagvaardiger

zijn, en dat geldt ook voor NLingenieurs zelf. Daarom is besloten de oude situatie van een apart algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur te stroomlijnen tot één compact bestuur dat
alert kan reageren op relevante ontwikkelingen, met nadrukkelijk ook inbreng door jonge ingenieurs. Behalve snelheid gaat het
om initiatief en lef. We moeten minder reactief zijn, en meer
zelf de agenda bepalen, vanuit eigen kracht en overtuiging.
Onze verenigingsstructuur is daar nu helemaal op ingericht.’

Raadgevend en onafhankelijk
Eijer vult aan: ‘De term ‘raadgevend ingenieur’ geeft al aan
dat wij dienend zijn aan onze opdrachtgevers. Dat betekent
dat ingenieurs de neiging hebben om voorzichtig te opereren, ook vanuit hun vakinhoudelijke verantwoordelijkheid. De
adviezen moeten onderbouwd zijn, en alle risico’s moeten zijn
ondervangen. Die voorzichtigheid heeft zijn weerslag op de
manier waarop ingenieurs handelen en naar buiten treden: redelijk bescheiden. Maar de markt wordt steeds complexer. Zo
wordt er meer gewerkt in ketens en combinaties, waarbij ook
de rol van de opdrachtgever varieert. Door het type werk dat
ingenieurs doen, vallen ze in die drukte minder op. En wanneer je dan als adviseur maar verantwoordelijk bent voor een
klein stukje van het totaal, loop je het risico dat er te laat of te
weinig een beroep wordt gedaan op je kennis en ervaring.’
Van den Elzen: ‘Behalve raadgevend zijn onze leden ook altijd
onafhankelijk. Dat is belangrijk, want onafhankelijk advies is
het beste advies. Er mogen geen andere belangen spelen: een
opdrachtgever moet er zeker van zijn dat hij het beste advies
krijgt en dat zijn belangen optimaal worden gediend.’

Samenwerken en verbinden
Samenwerken is de kern van NLingenieurs. Van den Elzen:
‘Door samen te werken, kunnen we sneller op ontwikkelingen
reageren en ons blijven profileren als innovatieve branche.
Onze leden doen afzonderlijk hele mooie dingen, maar we
kunnen daar als branche nog meer van gebruikmaken. We

horen regelmatig van anderen: ‘Ingenieurs zijn als geen ander
in staat om vanuit de inhoud de verbinding te vormen tussen
vrijwel alle ketenpartners. Alleen, jullie pakken die rol nog te
weinig’. En daar wil NLingenieurs dus verandering in brengen.’

Coalities in de keten
Het gaat ook om samenwerking binnen de gehele keten. Eijer:
‘Er is in de markt enorme behoefte aan verbinding. Er is de afgelopen jaren als gevolg van de grote nadruk op D&C-achtige
contracten en een terugtrekkende overheid een rolverdeling
ontstaan waarin alle risico’s bij de opdrachtnemers liggen.
In combinatie met de lage tarieven is daardoor een voor alle
partijen ongewenste situatie ontstaan. De opdrachtgever zal
zich toch meer met een project moeten bemoeien, om het
samen met álle ketenpartners tot een succes te maken.’
Niet voor niets hebben alle stakeholders, waaronder NLingenieurs, medio januari de nieuwe marktvisie ondertekend. Dit was
een initiatief van directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van
Rijkswaterstaat, die eerder aangaf af te willen van zogeheten
vechtcontracten. Van den Elzen: ‘Kort gezegd gaat de marktvisie over samenwerken in plaats van elkaar de tent uitvechten.
We hebben elkaar allemaal nodig in de bouwketen. Maar de
klassieke opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties moeten wel
veranderen. De belangen lopen parallel, dus als je die met
elkaar verbindt, kom je samen verder. Niemand kan het meer
alleen; daarvoor zijn de projecten te complex geworden. Dat
sluit goed aan bij ons beeld van de ingenieur van de toekomst.’
Van den Elzen: ‘Eind januari hebben we onze strategische
agenda gepresenteerd, in de bedoeling om samen met de
leden van gedachten te wisselen en te brainstormen over
‘de ingenieur van de toekomst’. Want ook dit is iets wat wij
samen doen: met de leden, voor de leden.’

Meer informatie:
www.nlingenieurs.nl/jongnlingenieurs/introductie/
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Meten met zon en wind

Duurzame stroomvoorziening voor robotic monitoringsystemen
In de uiterwaarden van de IJssel bij Zwolle moest Fugro een geautomatiseerd monitoringsysteem installeren op een locatie zonder
stroomvoorziening. Een dieselaggregaat was vanuit milieuoogpunt ongewenst. Daarom is een innovatieve oplossing ontwikkeld op basis
van zonne- en windenergie.
Sinds 2012 is Fugro op verschillende manieren betrokken bij het
project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Zo is in opdracht van de aannemerscombinatie Van den Biggelaar en Ploegam onder andere
grond- en laboratoriumonderzoek uitgevoerd, zijn er de geotechnische ontwerpberekeningen gemaakt en verzorgde Fugro de
monitoring van de ophogingen en omgevingsobjecten.

wordt nu een geulensysteem aangelegd. De geulen lopen onder
de in 2010 aangelegde spoorbrug van de Hanzelijn door. Een
bestaande zandwinplas wordt ondieper en gaat deel uitmaken van
het geulensysteem. Dankzij deze uiterwaardvergraving moet het
niveau van de IJssel bij Zwolle bij toekomstig hoog water ongeveer
8 cm lager worden dan voorheen.

Nevengeulen

Het grondwerk gebeurt deels met graafmachines en deels door
middel van een zandzuiger vanaf de rivier. Hiervoor heeft Fugro in
het uitvoeringsontwerp voor de nevengeul verschillende berekeningen uitgevoerd. Aan de hand daarvan is een monitoringsplan
opgesteld, om te voorkomen dat de werkzaamheden ongewenste

Een onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle is de aanleg van
nevengeulen van de IJssel in het deelgebied Scheller en Oldeneler
Buitenwaarden, aan de oostzijde van de rivier, dicht bij de stad.
Waar vroeger in deze uiterwaarden vooral landbouw plaatsvond,
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Schone stroomvoorziening door autonoom systeem

effecten hebben op de fundering van de spoorbrug. Tijdens
de aanleg van de geulen zal Fugro namens de Combinatie
Ruimte voor de Rivier Zwolle de monitoring voor de spoorbrug
verzorgen.

Ruimte voor de rivier Zwolle
Bij bepaalde omstandigheden wordt Zwolle bedreigd
door overstromingsgevaar aan twee kanten. Bij extreem
grote wateraanvoer heeft de IJssel bij Zwolle bovenstrooms te weinig ruimte. En als het IJsselmeer hoog
staat, bijvoorbeeld door een noordwesterstorm, blijft het
water benedenstrooms ‘hangen’ rond de stad. De IJssel
heeft meer ruimte nodig om Zwolle en het achterland
veilig te houden. Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat
daarom uit drie maatregelen: een uiterwaardvergraving,
een dijkverlegging en een zomerbedverlaging.

Er worden twee volautomatische monitoringsystemen ingezet, die eventuele horizontale en/of verticale verplaatsingen
van de brugpijlers kunnen aantonen. Bij overschrijding van de
vooraf bepaalde grenswaarden uit het monitoringsplan zal
de aannemerscombinatie worden gealarmeerd, die dan tijdig
maatregelen kan nemen.

Ook tijdens de
korte winterdagen
constant operationeel

Schone stroomvoorziening
Op deze buitenlocatie waren geen stroompunten voorhanden. Ook moest de kans op milieuvervuiling minimaal zijn.
Een dieselaggregaat – met kans op lekken of morsen – was
dus onwenselijk. Daarom is in overleg met de opdrachtgever
besloten om ter plekke groene, schone energie op te wekken.
Aangezien de monitoringsystemen 24 uur per dag, 7 dagen
per week 100% betrouwbaar moeten draaien, is gekozen voor
een combinatie van zonne- en windenergie. Dit zorgt ervoor
dat de Total Stations ook tijdens de korte winterdagen constant operationeel kunnen zijn.
Het systeem met de meetapparatuur is voorzien van
efficiëntelithium-ion accu’s, een laadregelaar en accumonitoring- en accu-managementsoftware. De zonnepanelen
laden de accu’s op door middel van zon- en daglicht, en windchargers door middel van windenergie. Bij elkaar vormt dit
een efficiënt systeem, waarvan de accuspanning op afstand
via internet kan worden gemonitord. Op die manier kan de
opdrachtgever de vinger aan de pols houden bij de graafwerkzaamheden, zonder risico van bodemverontreiniging door
gemorste diesel.

Meer informatie:
Mark Driessen, 026 36 98419, m.driessen@fugro.com
Hans Vloemans, 026 36 98448, h.vloemans@fugro.com
Meer informatie over
Ruimte voor de Rivier Zwolle:
www.ruimtevoorderivier.nl
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Een 360º-foto met informatie uit de 3D-puntenwolk.

Goed bereikbare stations
voor iedereen
Alle perrons op normhoogte

Sinds maart 2015 werken Movares en Fugro nauw samen aan het Landelijk Programma Toegankelijkheid van ProRail. De perrons op alle
stations moeten op een uniforme hoogte komen, om zo op termijn een gelijkvloerse instap mogelijk te maken. Hierdoor kunnen mensen
met een mobiliteitsbeperking makkelijker en zelfstandig met de trein reizen.
ProRail streeft ernaar dat iedereen zelfstandig met de trein kan
reizen, dus ook mensen met een functiebeperking. ProRail houdt
in de dienstverlening rekening met reizigers met een functie
beperking, maar neemt ook bouwkundige maatregelen op en rond
stations.
Er wordt hard gewerkt aan een ‘treinreis zonder obstakels’. Dat
gaat van gelijkvloerse perrons tot aan trapleuningen met brailleinformatie. Vervoerders zorgen voor aangepast materieel dat
hierop aansluit. In 2020 moet al minimaal 90% van de reizigers
van en naar volledig zelfstandig toegankelijke stations kunnen
reizen. En in 2030 zijn álle stations zelfstandig toegankelijk.
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Veilig en zelfstandig
Zo worden binnen het overkoepelende Landelijk Programma
Toegankelijkheid perrons niet alleen op een uniforme normhoogte
gebracht, maar ook beter bereikbaar gemaakt, met hellingbanen
en liften. Ook worden stationsvoorzieningen, zoals toiletten,
aangepast, zodat iedereen ze veilig en zelfstandig kan gebruiken.
Sommige maatregelen vallen op: de ribbelige geleidelijnen en
speciale perronrand- en veiligheidsmarkeringen bijvoorbeeld.
Andere springen minder in het oog, zoals braille-bewegwijzering,
vergrote pictogrammen en dubbele leuningen.
In dit kader kreeg advies- en ingenieursbureau Movares van ProRail
de opdracht een inventarisatie te doen, inclusief het bepalen van

De bovenleiding in hoogte aanpassen
zonder een hele perronkap te verbouwen

de gewenste maatregelen om de perrons op de juiste hoogte
te brengen. Movares heeft aan Fugro gevraagd om voor zeven
locaties het station (de sporen en het perron) en de stationsomgeving in te meten. Op basis van deze metingen adviseert
Movares op welke manier de sporen en/of de perrons moeten
worden aangepast om aan de norm te voldoen, uiteraard met
inachtneming van de geldende regelgeving.

Oplossingsrichtingen

Risicogestuurd

De puntenwolken zorgen ervoor dat in detail kan worden
onderzocht of het bijvoorbeeld mogelijk is om een boven
leidingdraad in hoogte aan te passen, zonder een hele perron
kap te moeten ‘verbouwen’. Dit zijn vraagstukken die met
een traditionele manier van meten niet mogelijk zijn, zonder
opnieuw in het veld te gaan meten. De 360º-foto’s zorgen voor
een duidelijk beeld van de stationsomgeving. Hiermee kan op
een later moment worden bepaald welke objecten op het perron mogelijk hinder vormen bij het aanpassen van de perrons.

Bijzonder bij deze opdracht is dat Movares en Fugro oplossingsrichtingen aangeven en mogelijke risico’s in de uitvoering en beheerfase onderkennen, zonder detailontwerpen te
maken. Behalve op technische risico’s stuurt ProRail ook op
risico’s die voortkomen uit de conditionering. Bijvoorbeeld:
vervuilde grond, of ondiepe kabels en leidingen.
Doordat er niet in detail wordt ontworpen, moet snel – op
basis van detailmetingen – worden aangegeven welke maatregelen nodig zijn, welke risico’s er zijn en hoe deze beheerst
kunnen worden. De metingen zijn verder nodig om een
dwarsprofiel te maken waaruit blijkt hoe het zit met (onder
andere): de aansluiting van het perron op gebouwen, trappen
en liften, en het aanwezige afschot. Fugro heeft hiervoor
per station een homogene 3D-puntenwolk uit laserscandata
gegenereerd. Daarnaast zijn ook 360º-foto’s gemaakt die aan
de 3D-puntenwolk zijn gekoppeld.

Op basis van de meetgegevens heeft Movares gekeken naar
de optimale oplossingsrichtingen om de perrons op de zeven
locaties te kunnen aanpassen. Met behulp van de meetdata
zijn mogelijke risico’s vroegtijdig in kaart gebracht en kon de
opdrachtgever worden geïnformeerd met onderbouwde feiten
en visualisaties.

De onderlinge open samenwerking tussen Movares en Fugro
heeft mooie projectresultaten opgeleverd die de opdracht
gever een duidelijk antwoord op de gestelde vragen gaven.

Meer informatie:
Jasper Hellemons (Fugro GeoServices), 06 101 94236,
j.hellemons@fugro.com
Albert Roeleveld (Movares), 06 516 24454,
albert.roeleveld@movares.nl
www.prorail.nl/toegankelijkheid

Detailuitsnede uit puntenwolk (paars), met
ontwerpinformatie (groen).
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Nieuwbouw European Patent Office Rijswijk

Geruisloos bouwen in
drukke ondergrond
De nieuwbouw van het kantoor voor het European Patent Office in Rijswijk heeft niet alleen te maken met strenge eisen voor trillingen
en geluid, maar ook met beperkte ruimte voor de verankering van de grote bouwkuip. Fugro hielp bij het vinden van oplossingen voor
de verschillende geotechnische uitdagingen.
In de Plaspoelpolder in Rijswijk, langs de A4, wordt gebouwd
aan het nieuwe kantoor van het European Patent Office (EPO),
dat plaats moet gaan bieden aan meer dan 1.750 werkplekken.
TBI-ondernemingen J.P. van Eesteren, Croon en Wolter & Dros
realiseren hier een ontwerp van Ateliers Jean Nouvel en Dam &
Partners Architecten. Het gaat om een staalconstructie met veel
glas: in totaal circa 107 m hoog, 150 m lang, 12,6 m breed en met
een bruto vloeroppervlakte van 80.000 m2. Na de bouw van het
nieuwe kantoor wordt het bestaande, 40 jaar oude pand gesloopt
en komt er een grote waterpartij, die fungeert als een spiegel voor
het nieuwe gebouw.
Fugro – sinds de tenderfase bij dit project betrokken – is, in nauwe
samenwerking met constructeur Zonneveld Ingenieurs, verant-
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woordelijk voor het definitieve ontwerp van de fundering, de
grondkering, de bemaling en omgevingsaspecten zoals trillingen
en vervormingen. Verder heeft Fugro een adviserende en contro
lerende rol in het uitvoeringsontwerp.

Trillingsarme paaltypen
Het nieuwe kantoor, met een eenlaagse kelder waarvoor maximaal
circa 8 m ontgraven wordt, komt op het binnenterrein van de
huidige EPO-gebouwen. Dit brengt uiteraard de nodige uitdagingen
met zich mee. Zo blijven de bestaande kantoorpanden tijdens de
bouw gewoon in gebruik. In verband daarmee stelt de opdrachtgever strenge eisen aan de geluids- en trillingsniveaus tijdens de
bouw. De damwanden voor de bouwkuip zijn daarom drukkend
ingebracht. De fundering van de nieuwbouw is gemaakt met tril-

lingsarme paaltypen, zoals grondverdringende geschroefde
palen met groutinjectie, geschroefde palen met verloren punt
en avegaarpalen.

Waterspanningsmetingen
Als bodem voor de waterdichte tijdelijke bouwkuip fungeert
een diepe natuurlijke kleilaag met een dikte van ongeveer 5 m.
De bovenzijde van deze laag is siltig tot zandig. De onderzijde
van de grond- en waterkerende damwanden moet minimaal
1 m in de afsluitende kleilaag staan. Om hier zeker van te zijn,
is een deel van de sonderingen uitgevoerd inclusief meting van
de waterspanningen.
De bouw en de bemaling worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst
is in een relatief kleine bouwkuip het ‘Energy Centre’ gemaakt.
Daarna is begonnen met het bemalen van de grote bouwkuip
en met de bouw van de kelder. Na gereedkomen van de eerste
verdiepingsvloeren wordt deze bemaling uitgezet en worden de
damwanden verwijderd. De ondiepe ontgravingen van maximaal circa 3 m diepte die buiten de bouwkuip vallen, waaronder
de fietsenkelder, worden dan nog wel bemalen. Fugro heeft voor
al deze fasen en voor alle ontgravings- en bemalingsniveaus de
omgevingsaspecten en de risico’s (zoals opbarsten) onderzocht.

Verankering damwanden
Vanwege de grote afmetingen van de bouwkuip (ca. 160 x
70 m) is ervoor gekozen de damwanden te verankeren. Maar
de aanwezigheid van andere bebouwing maakt verankering
niet overal eenvoudig, en op enkele plekken zelfs onmogelijk.
Zo staat aan de zuidwestelijke kant van de bouwkuip de huidige
hoogbouw van EPO, gefundeerd op een dicht palenveld. Er is aan
deze zijde geen mogelijkheid om de ankers tussen de bestaande
palen aan te brengen. Fugro heeft hier geadviseerd om aan de
actieve zijde van de damwand een ontlastkuip aan te brengen.

Links de energietunnel met de speciale verankeringsconstructie, rechts
de bouwkuip voor het EPO-gebouw.

Met behulp van 2D Plaxis-analyses zijn de exacte afmetingen en
de (grond)waterstand in deze kuip geoptimaliseerd.

Verankering verankeren
Aan de zuidoostelijke zijde van de bouwkuip bevindt zich op
korte afstand van de damwand een op palen gefundeerde
ondergrondse energietunnel, die tijdens de bouw in gebruik
moet blijven. Om schade aan deze tunnel te voorkomen,
heeft Fugro constructies bedacht en berekend om de verankering naar de andere zijde van de energietunnel over te
brengen op een verankerde korte damwand, of om vóór de
tunnel een korte damwand aan te brengen om de verankering aan te koppelen. Deze input van Fugro is door Voorbij
Funderingstechniek gebruikt voor het uitvoeringsontwerp van
de verankeringen.
De nieuwbouw wordt in 2017 in gebruik genomen;
in 2019 is ook de omringende waterpartij gereed.

Meer informatie:
Patricia Ammerlaan, 070 31 11480,
p.ammerlaan@fugro.com

Strenge eisen aan geluid en trillingen
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Grondverbetering door
massastabilisatie
Sneller, goedkoper en beter voor het milieu

Massastabilisatie is een methode voor grondverbetering, waarbij zachte ondergronden tot een diepte van 7 m versterkt worden door
het toevoegen van bindmiddelen. Zo is het mogelijk om grondsoorten zoals veen, slappe klei, leem en baggerspecie geschikt te maken
voor bouwwerkzaamheden of het realiseren van constructies. De techniek wordt steeds vaker toegepast, en met reden: er zijn enkele
opvallende voordelen.
Massastabilisatie wordt wereldwijd al decennia toegepast, maar
is in Nederland relatief onbekend. Ten onrechte, want projecten
in vele landen en verschillende Europese onderzoeken tonen aan
dat deze methode ook in Nederland toepasbaar is en verschillende
voordelen kent.

Een groot voordeel is de snelheid waarmee wordt gewerkt: al een
week na het aanbrengen van de bindmiddelen is de slappe grond
begaanbaar voor zwaar materieel. Een maand na het realiseren
van de stabilisatie kan worden begonnen met het aanbrengen van
verhardingen.

Fugro en aannemer Kok Lexmond werken nauw samen op het
gebied van massastabilisatie en hebben onlangs projecten uitgevoerd in Friesland en Zuid-Holland. Het ging daarbij respectievelijk
om het verstevigen van landhoofden voor een brug en de aanleg
van 1,4 km fietspad door een veengebied.

Bij wegenbouwprojecten is veel grondverzet nodig. Vooral slappe
grond is daarna vaak onbruikbaar, omdat de draagkracht of binding is verdwenen. Het afvoeren en storten van deze grond, en de
aanvoer van nieuwe grond, kosten veel geld. Bij massastabilisatie
is dit niet nodig. Een bijkomend voordeel is dat omliggende wegen
minder schade oplopen door zware grondtransporten. Naast
minder zettingen kan massastabilisatie ook leiden tot een lager
materiaalverbruik in grondkeringen, kademuren en damwand
constructies.

Sneller en goedkoper
Naast de prijs is tijdwinst één van de grote voordelen van stabiliseren. Afhankelijk van de toepassing en complexiteit van het werk
kan massastabilisatie goedkoper zijn dan de traditionele methoden, zoals ontgraven en aanbrengen van polystyreen of lange tijd
voorbelasten met zand.
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Cradle-to-cradle
Er gelden steeds strengere milieunormen voor het storten van
overtollige grond, wat vaak ook hogere kosten betekent. Met

CO 2 -reductie door minder grondtransport

massastabilisatie kan een enorme reductie van transportbewegingen en dus CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Daarnaast
worden natuurlijke bronnen natuurlijk zoveel mogelijk ontzien,
doordat geen grote hoeveelheden grond van elders worden
aangevoerd. Massastabilisatie is een duurzame methode die
goed past binnen het cradle-to-cradle-beleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
Wanneer na verloop van tijd geen behoefte meer zou zijn
aan de gestabiliseerde grond, bijvoorbeeld omdat een weg
of fietspad wordt verwijderd, kan het grondlichaam eenvoudig worden ‘losgefreesd’. Ook dit gebeurt snel en zonder dat
grond hoeft te worden aan- of afgevoerd.

De juiste mix
Fugro voert voorafgaand aan de stabilisatiewerkzaamheden
grondonderzoek en geotechnisch en betontechnisch labora
toriumonderzoek uit. Op basis daarvan wordt een advies opgesteld voor de juiste mix van bindmiddelen. De mengverhoudingen luisteren nauw en zijn onder andere afhankelijk van de
zuurgraad van de grond, maar ook van de gewenste sterkte
– en dus het doel – van de stabilisatie. Als het grondlichaam
gereed is, test Fugro met sonderingen en drukproeven in het
laboratorium de bereikte druksterkte in de bodem en verzorgt
nog enige tijd zakkingsmonitoring.

Hoe werkt het?
Het stabilisatiesysteem gebruikt droge bindmiddelen,
zoals een kalk-, gips- of cementmengsel, afhankelijk
van de grondsoort. Deze stoffen worden met gedroogde
perslucht met een speciale grondfrees in de grond
gebracht en daarmee gemengd. Het bindmiddel wordt
via een slang vanuit een mobiele pressure feeder continu
aangevoerd. De machinist kan alle functies van de feeder
controleren en nauwkeurig de juiste hoeveelheid bindmiddel instellen.
Als het bindmiddel uithardt, ontstaat samenhang in
het bewerkte blok grond. Tijdens het werk worden het
volume en de exacte locatie en diepte waar de bindmiddelen zijn toegevoegd, geregistreerd, zodat een betrouwbare rapportage aan de opdrachtgever mogelijk is.

Breed toepasbaar
Massastabilisatie maakt de aanleg van wegen, spoorlijnen,
fietspaden en pijpleidingen in slappe bodems makkelijker. Het
is zeer geschikt voor het bouwrijp maken van gronden voor
woningen, industrie of havens. In dat laatste geval kan ook
worden gedacht aan de immobilisatie van vervuild baggerslib.
Massastabilisatie kan worden toegepast in gebieden waar
de grond te weinig draagkracht heeft, bijvoorbeeld om een
terrein toegankelijk te maken voor zware machines. Andere
toepassingen zijn: het tegengaan van bodemerosie en het
ontlasten van damwand- en kadeconstructies.

Meer informatie:
Jasper Vosdingh Bessem, 026 36 98404,
j.vosdinghbessem@fugro.com
Edwin Dekker, 018 46 20721, e.dekker@fugro.com
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Geluidcontourenkaart van
Waalse wegen
Omgevingslawaai inmiddels serieus probleem

Door de groei van het wegennetwerk, de verstedelijking en het toegenomen verkeer is omgevingslawaai in Nederland en in veel andere
landen een serieus probleem geworden. Voor een gedegen aanpak is kennis nodig over de geluidbelasting van een weg, bijvoorbeeld door
het visualiseren van het ‘geraakte’ gebied. Fugro heeft daarvoor de juiste middelen in huis.
Een enkele zwaarbeladen vrachtwagen die voorbij dendert of een
wegscheurende motor zijn incidentele gebeurtenissen, waar nog
wel mee te leven valt. Maar permanent een ‘muur’ van geluid op
de achtergrond kan zeer storend zijn en zelfs leiden tot gezondheidsklachten. Steeds meer mensen hebben hiermee te maken,
zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
De Belgische dienstverlener op het gebied van risicobeheer Vinçotte
kreeg de opdracht om een geluidcontourenkaart te vervaardigen
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van ruim 2.000 km provinciale wegen in Wallonië. Zo’n kaart geeft
inzicht in de verschillende geluidsniveaus van een weg en vormt
de basis voor verdere analyse en besluitvorming met betrekking
tot verkeerslawaai.
Input voor deze kaart is in eerste instantie de exacte locatie van de
weg en alle geluidwerende of -blokkerende objecten, zoals geluid
schermen en -wallen, huizen, huizenblokken en muren langs de
weg. Een correcte driedimensionale weergave van deze objecten

Met DRIVE-MAP op weg naar een goede nachtrust

is cruciaal voor de berekening van de geluidvoortplanting.
Daarnaast zijn de voertuigsnelheid, de verhardingssoort en de
verkeersintensiteit van belang om de geluidemissie te kunnen
bepalen.

een controleslag op de topografie wordt uitgevoerd. Het
resultaat is een 3D-middenlijn van de weg, gesegmenteerd
naar snelheid en verhardingstype en een 3D-lijnenbestand
van alle geluidwerende objecten langs de weg.

Ideaal voor DRIVE-MAP

3D-model voor geluidvoortplanting

De combinatie van topografische informatie, beoordeling van
assets én een groot projectgebied maakt zo’n project zeer
geschikt voor het DRIVE-MAP-systeem.

Op basis van de door Fugro aangeleverde data is Vinçotte
begonnen met het vervaardigen van een 3D-model om de
geluidvoortplanting te kunnen berekenen. De data wordt
aangevuld met reeds bestaande topografie, zoals een
gebouwenkaart en een globaal terreinmodel. Beide reiken
verder dan alleen de wegcorridor en worden geverifieerd met
de Fugro-data. Vooral de objecten die op juiste hoogte en
locatie zijn vastgelegd, zijn cruciaal in de verdere berekening.
De actuele foto’s verschaffen daarnaast eenduidig referentie
materiaal bij situaties die niet duidelijk zijn of langer geleden
zijn vastgelegd.

Met behulp van DRIVE-MAP kan informatie rondom wegen
snel en veilig worden ingewonnen, zonder veiligheidsrisico’s
en zonder noodzaak voor hinderlijke verkeersmaatregelen. De
laserscanners tasten met duizenden punten per seconde de
volledige weg af, terwijl de fotocamera’s het areaal visueel
vastleggen. Alle objecten langs de weg en de weg zelf worden
zo in één gang nauwkeurig ingemeten. De exacte locatie van
de middenlijn van de weg en alle geluidwerende obstructies
zijn vervolgens uit de puntenwolk te extraheren. Met specialistische software wordt bijvoorbeeld de middenlijn gedrapeerd
op de laserpunten, waardoor deze in hoogte is vastgelegd.

Geluidemissie per wegsegment

Eindproducten

De door Fugro geïnventariseerde gegevens van de weg
worden verrijkt met extra gegevens over de verkeersintensiteit. Daarmee kan de uiteindelijke geluidemissie van de weg
worden bepaald.

Uit de foto’s kan eenvoudig de verhardingssoort en het
geldende snelheidsvoorschrift worden verkregen. Met het
door Fugro ontwikkelde softwarepakket FLAIM is dat efficiënt
uitvoerbaar door de wegen visueel langs te lopen. Ook is
projectie van de gedigitaliseerde objecten mogelijk, waardoor

Voor een betrouwbaar eindresultaat moeten ook alle kunstwerken nauwkeurig in kaart worden gebracht. De middenlijn
van de weg wordt over het globale terreinmodel gelegd,
waarin de kunstwerken meestal nog niet goed zijn vastgelegd.
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‘Alle objecten langs de weg en de weg zelf
in één gang nauwkeurig ingemeten’

Door de extra gegevens kunnen de kunstwerken alsnog geïdentificeerd worden zodat een volledig 3D-model ontstaat.

Gevelhoogtes gedigitaliseerd uit de laserdata en geprojecteerd in de foto’s
voor visuele controle.

Als het 3D-model volledig en betrouwbaar is, wordt de uiteindelijke geluidsimmissieberekening uitgevoerd, weergegeven met een
contourenkaart. De geluidintensiteit wordt ook berekend voor alle
gevels van de bewoonde gebouwen om verdere analyses te kunnen doen naar de geluidblootstelling van de omwonenden. Met als
einddoel: een goede nachtrust voor zoveel mogelijk mensen!

Meer informatie:
Rikkert Wienia (Fugro GeoServices),
r.wienia@fugro.com, 070 31 70758
Peter Somers (Vinçotte), psomers@vincotte.be, +32 267 45157

3D-model van de omgeving, weg en gebouwen. Dit is, naast de geluidemissie,
de input voor het berekenen van de geluidcontouren.

Gezondheidsproblemen
door blootstelling aan geluid
Blootstelling aan (ongewenst) geluid kan uiteenlopende effecten op de gezondheid hebben. Daarbij kan het gaan om
welzijnseffecten, zoals hinder en slaapverstoring, en klinische
gezondheidseffecten, zoals hart- en vaatziekten. Daarnaast
heeft lawaai een negatieve invloed op de leerprestaties van
kinderen.
Wegverkeer is in Nederland de belangrijkste bron van geluidshinder in de woonomgeving. In 2004 werd naar schatting 10% van
de Nederlandse bevolking blootgesteld aan geluidsniveaus van
61 dB of meer, veroorzaakt door wegverkeer. Meer dan 7% werd
tijdens de nacht blootgesteld aan geluidsniveaus van 56 dB.
Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid,
RIVM/Ministerie van VWS.

Geluidcontourenkaart en geluidintensiteit/classificatie geluidblootstelling
per gebouw.
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kort nieuws

Workshop DSI
Op 16 maart wordt in Amersfoort een workshop gehouden
over DSI, ofwel Düsensaug-infiltration, vrij vertaald: duwzuig-infiltratie. DSI is een innovatief infiltratiesysteem
dat in Nederland wordt toegepast bij retourbemaling en
regenwaterinfiltratie. Met DSI kan grondwater op een
duurzame, efficiënte én effectieve wijze worden teruggebracht
in de bodem, waardoor er minder negatieve invloeden voor de
omgeving optreden. Het seminar was met name bedoeld voor
waterschappen, maar ook andere belangstellenden hadden
zich aangemeld.

Flink besparen op piping-bermen

Het seminar is een initiatief van Stichting O2DIT, bestaande
uit de vier licentiehouders voor DSI en Fugro. O2DIT wil de
kennis verbeteren rondom infiltratiesystemen die grondwater
en/of andere vloeistoffen infiltreren in een watervoerende
laag in de bodem. De stichting richt zich vooralsnog op
de kennisontwikkeling over het DSI-systeem. In dat kader
financiert de stichting verschillende onderzoeken aan
Nederlandse en Duitse universiteiten.

Een dijk kan doorbreken door piping: een sterke
grondwaterstroming die voor uitspoeling van grondmateriaal
zorgt. Piping is onder meer afhankelijk van de doorlatendheid
van een dijklichaam. Door nieuwe beoordelingsregels
blijken dijken gevoeliger voor piping. Toch herkennen veel
dijkbeheerders dit beeld niet.
Fugro voert daarom in opdracht van Rijkswaterstaat en
Waterschap Aa en Maas onderzoek uit naar doorlatendheidsmetingen. Het onderzoek vergelijkt verschillende traditionele
directe en indirecte methoden voor doorlatendheidsbepaling
met elkaar.
Daarnaast worden deze methoden vergeleken met
enkele innovatieve meettechnieken van Fugro: de HPTsondeertechniek en de mini-pompproef (MPT: goedkope
kleinschalige pompproeven). Juist deze combinatie levert een
continu doorlatendheidsprofiel van de ondergrond op.
Uit de voorlopige resultaten blijkt dat HPT-sonderingen en
mini-pompproeven dezelfde bulkdoorlatendheden opleveren
als reguliere pompproeven. Maar daarnaast geven ze ook
inzicht in de gelaagdheid in het zandpakket, wat kan worden
meegenomen via Fugro’s ISAC | Piping rekenmethode. Om
piping te voorkomen, worden dijken versterkt met een extra
steunberm, de zogeheten pipingberm. De data over de
gelaagdheid leverde in het onderzoeksproject een besparing
van 60% op bij de aan te brengen pipingbermlengte.
Ook blijkt bij traditionele doorlatendheidsmetingen
(dissipatietesten, slugtesten, laboratoriumproeven) een
groot schaaleffect aanwezig in de metingen en blijken
korrelverdelingen voor piping beduidend minder betrouwbaar
dan andere methoden. Voor het schaaleffect wordt binnen het
onderzoek een werkmethode ontwikkeld.

Grondonderzoek kerncentrale Moorside
Fugro gaat het geotechnische grondonderzoek uitvoeren
voor de bouw van een grote kerncentrale in West
Cumbria, in Groot-Brittannië. Het gaat om een uitgebreid
programma aan onshore en offshore sonderingen,
boringen, laboratoriumonderzoek, geofysisch onderzoek,
landmeetkundige werkzaamheden, grondwatermonitoring en
onderzoek naar niet-ontplofte munitie.

JongNLingenieurs
Namens Fugro is Mark van der Valk de afgelopen twee jaar
voorzitter geweest van het bestuur van JongNLingenieurs. Dit
is de jonge tak van de branchevereniging NLingenieurs, alleen
bestemd voor medewerkers tot en met 35 jaar.
De focus van JongNLingenieurs ligt op de activiteiten die de
leden zelf organiseren. Hierbij richten wij ons vooral op het
bieden van een netwerk. Daarnaast schrijven we ook scherpe
columns over inhoudelijke kwesties en denken als onderdeel
van het bestuur mee over de toekomst van onze branche. Zie
ook het interview op pagina 8 en 9 van deze Fugro Info.
Een geslaagd evenement van afgelopen jaar was bijvoorbeeld
de Doe en Durf-challenge, waarin het Fugro-team de
Innovatieprijs heeft gewonnen met het GeoRiskPortal.
Komend jaar staan er in totaal vijftien activiteiten op de
planning, waaronder een evenement op de Innovatie Expo,
waarbij we minister Schultz van Haegen helpen met de
problematiek rondom zelfrijdende auto’s.
Benieuwd naar onze activiteiten in de komende periode?
Neem dan contact op met jullie nieuwe vertegenwoordiger
Frank Roelse.
Meer informatie: www.nlingenieurs,
knop ‘jongnlingenieurs’.
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Seismiek en slib

Geotechnisch onderzoek in haven van Hongkong
Fugro heeft een groot nearshore geotechnisch en milieukundig grondonderzoeksproject uitgevoerd voor de geplande nieuwe startbaan
in de wateren bij Hong Kong International Airport. Een extra uitdaging bij dit onderzoek was de laag slib op de zeebodem op de
onderzoekslocatie.
Voor de realisatie van een derde startbaan moet ten noorden van
het bestaande luchthaveneiland Chek Lap Kok ongeveer 650 ha
land worden aangewonnen, omgrensd door ruim 13 km aan zeewering. Het geotechnische onderzoek vanaf een jackup-platform in
de haven bestond onder andere uit seismische sonderingen (seismic cone penetration tests ofwel SCPT), om de ondergrond van
dit gebied in beeld te brengen. Met het digitaal seismisch conus
systeem (SCPT) worden naast de reguliere metingen (puntweerstand, mantelwrijving, helling en waterspanning) tegelijkertijd de
seismische golfsnelheden in de bodem gemeten.
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Seismische golfsnelheden
Uit de seismische golfsnelheden zijn dynamische in-situ grond
eigenschappen zoals low-strain shear modulus te herleiden. Dit
type onderzoek wordt gebruikt in gebieden waar aardbevingen
kunnen voorkomen en waar trillingen door bijvoorbeeld machines
of windmolens de grond in beweging kunnen brengen.
Fugro’s digitale dubbele seismische conus-penetrometer heeft
twee drie-assige ontvangers met een vaste tussenruimte van
0,5 m. Zo’n conus met twee geofoons op een vaste afstand van
elkaar heeft als voordeel boven een conus met een enkele geofoon

Trilling uit één bron geregistreerd
op twee dieptes tegelijkertijd
dat de meetdata op twee verschillende dieptes wordt
geregistreerd. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de interval
snelheid in de diepte.

Uitdagingen

elimineren van omgevings- en mechanische geluiden en
trillingen op de testlocatie. Dankzij het ervaren team van
professionals en het juiste equipment kon Fugro uiteindelijk
negentien geslaagde seismische sonderingen uitvoeren tot
circa 37 m diepte.

Hongkong ligt aan de monding van de Pearl River; de locatie
van deze seismische sonderingen bestaat uit zachte sedimenten, zoals mariene klei en modder. Een van de problemen
tijdens het uitvoeren van de seismische sonderingen was het
tot stand brengen van een goede koppeling tussen het zachte
sediment op de zeebodem en de seismische bron, een zo
geheten Hushbox. Een slechte koppeling tussen de trillingsbron en de zeebodem levert slechts een zeer zwak seismisch
signaal op. Met als risico dat het seismisch signaal niet de
gewenste diepte haalt.

De eerste testresultaten bestaan uit grafieken van seismische
golven op verschillende dieptes. De ingewonnen data wordt
op kantoor geanalyseerd en de eerste aankomsttijd van elke
golf op elke diepte wordt bepaald. Hieruit volgt de intervalsnelheid per laagdikte. Uit deze intervalsnelheden worden dan de
dynamische in-situ grondeigenschappen zoals low-strain shear
modulus bepaald. Deze manier van dataverwerking biedt ook
de mogelijkheid om seismische parameters en CPT-data geïntegreerd te presenteren.

Een andere uitdaging voor het inwinnen van een seismisch
signaal met een aanvaardbare signaal-ruisratio, was het

Meer informatie:
Serkan Elgün, 070 31 11498, s.elgun@fugro.com

FUGRO INFO nr 1, maart 2016 23

Corrosiviteit bodem relevant voor levensduur ondergrondse infrastructuur

Weerstandsmetingen helpen
tegen roestende leidingen

In de Nederlandse ondergrond liggen steeds meer kabels en leidingen: niet alleen voor vloeistoffen of gassen, maar ook voor chemicaliën,
elektriciteit en data. Bij het assetmanagement van al die netwerken spelen kosten en dus onder andere levensduur van kabels en
leidingen een grote rol. Daarbij is het belangrijk dat deze ondergrondse bedrijfsmiddelen worden voorzien van de juiste buitenkant of
coating. Want de omstandigheden in de bodem kunnen zodanig corrosief zijn dat leidingen binnen enkele decennia aangetast worden.
Voor het bepalen van de soort coating voor ondergrondse infrastructuur of voor het plaatsen van een kathodische bescherming
op de leidingen op de correcte locatie en diepte, is dus informatie
van de corrosiviteit van de bodem nodig. Fugro gebruikt hiervoor
bodemweerstandsmetingen.
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Wikipedia: Corrosie is de scheikundige aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de
aantasting van metalen door elektrochemische reacties.

Hoge bodemweerstand vertraagt corrosiereacties

De elektrische bodemweerstand wordt beschouwd als de meest
uitgebreide indicator van de corrosiviteit van een bodem. Het
is een functie van bodemvochtigheid en de concentratie van
ionische oplosbare zouten: hoe lager de weerstand, des te hoger
de corrosiviteit.
Een hoge ionenstroom in de bodem wordt geassocieerd met
bodemcorrosie-reacties, terwijl een hoge bodemweerstand de
corrosiereacties zal vertragen. In het algemeen zal de bodemweerstand afnemen met een toenemend watergehalte en een
toenemende concentratie van ionische bestanddelen. Droge
zandige bodems staan bovenaan op de weerstandsschaal
en worden dus beschouwd als de minst corrosieve bodems.
Kleigronden, vooral als ze zout water bevatten, staan aan het
andere uiteinde van het spectrum.
Veldmetingen naar bodemweerstand worden meestal uitgevoerd met behulp van de Wenner-methode. Hierbij worden
twee stroom-elektroden en twee potentiaal-elektroden op
gelijke afstand van elkaar in een lijn in de grond gezet.
De bodemweerstand is een eenvoudige functie, afgeleid van
het spanningsverschil tussen de twee binnenste potentiaalelektroden met een stroom op de twee buitenste stroomelektroden. Om de elektrische weerstand van de ondergrond
op verschillende dieptes te bepalen, worden de elektroden
steeds een stapje uit elkaar gezet, terwijl de onderlinge
afstand tussen de elektroden steeds gelijk is.
Op elke meetlocatie wordt in twee richtingen loodrecht op
elkaar gemeten, om zo de invloed van eventueel aanwezige
geleiders (kabels en leidingen) op de locatie te minimaliseren.
Daarnaast wordt de bodemtemperatuur op verschillende
dieptes gemeten, om de gemeten waardes te kunnen corri
geren voor de temperatuur.

Elektrische
bodemweerstand
[Ohm cm]

Corrosiviteitsindex

Bodemsoort

>20.000

Niet corrosief

Droog zand

10.000 - 20.000

Licht corrosief

Nat zand

5.000 - 10.000

Matig corrosief

Leem

3.000 - 5.000

Corrosief

Klei

1.000 - 3.000

Hoog corrosief

Veen

<1.000

Extreem corrosief

Klei/veen met zout water

Relatie tussen de bodemweerstand en de corrosiviteit.

Fugro voert dit soort elektrische bodemweerstandsmetingen
vooral uit op toekomstige locaties voor windturbines en op
industriële locaties waar nieuwe leidingen komen te liggen.

Meer informatie:
Chris van Isselt, 070 31 11360, c.vanisselt@fugro.com
Elektrische weerstandsmetingen met de Wenner-methode.
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Beleidspilot met
WKO-systeem van 45 °C

Verduurzaming energievoorziening glastuinbouw stap dichterbij
Onlangs kreeg glastuinbouwbedrijf Koppert Cress toestemming gedurende vijf jaar water tot 45 °C op te slaan in haar WKO-systeem. Tot
nu toe was maximaal 25 ºC toegestaan. Binnen deze beleidspilot is nu al een verdubbeling mogelijk van de verwarmingscapaciteit van
het bodemenergiesysteem. Goed nieuws dus voor duurzame energievoorziening, in de glastuinbouw én elders.
Hierdoor kan dit bodemenergiesysteem, met in totaal acht
bronnen van 50 m3/uur, nu veel flexibeler worden en kan de ver
warmingscapaciteit verdubbelen. Koppert Cress is hiermee niet
alleen qua producten vooruitstrevend, maar ook op het gebied van
energietechniek.

staat een heel pakket aan technologische verbeteringen klaar voor
toepassing in bestaande en nieuwe WKO-systemen, die daardoor
meteen bedrijfseconomisch haalbaar worden. Er is nog geen naam
voor, maar er wordt gesproken over MTO: Middelhoge Temperatuur Opslag. De term ‘WKO+’ lijkt dit systeem beter te beschrijven.

Als de lokale effecten op grondwaterkwaliteit over vijf jaar blijken
mee te vallen en als de opslag inderdaad beter werkt, kan er bij de
wetgever en de grondwaterbeheerders (de provincies) vertrouwen
ontstaan om meer ruimte te geven aan middelhoge temperatuuropslag. De wettelijke grenzen dienen ter bescherming van lokale
grondwaterkwaliteit en dat zal gedurende de komende jaren goed
in de gaten worden gehouden.

Veel bedrijven moeten in de winter ondanks hun WKO alsnog veel
gas bijstoken, omdat de warmtevraag ’s winters vaak groter is
dan de koudevraag in de zomer. Ieder bedrijf en iedere ontwerper
speelt jaarlijks met de gedachte om meer warmte te laden door de
injectietemperatuur te verhogen. Hogere temperaturen betekenen
immers dat met hetzelfde jaardebiet (verplaatst grondwatervolume) meer energie en dus meer vermogen kan worden geleverd bij
een hoger rendement van de warmtepomp. Ook warmtenetten en
geothermie-systemen hebben baat bij seizoensopslag van warmer
water, omdat daarmee het aantal draaiuren per jaar kan worden
verhoogd.

De kracht van de aanpak die Koppert Cress heeft gekozen, is dat
investeringen gedurende de tijdelijke vergunningsfase beperkt
blijven. Daardoor kan worden geëxperimenteerd met alternatieve
methoden voor de winning van restwarmte. Voor de toekomst
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Urgentie?
Het gevoel van urgentie rondom klimaatverandering en de
toenemende weerstand tegen de effecten van de koolstofeconomie geven alternatieve energieproductietechnieken
momentum. Al sinds de jaren 70 dekt aardgas ongeveer 50%
van de Nederlandse energiebehoefte. Inmiddels is duidelijk
dat Nederland voor aardgas over niet al te lange tijd is aangewezen op buitenlandse aanvoer. De technologische mogelijkheden voor middelhoge temperatuur grondwateropslag zijn al
in de jaren 60 verkend, maar na de energiecrisis van de jaren
70 weer in de mottenballen gelegd. Nu lijkt een doorbraak
mogelijk.

Hogere temperatuur wenselijk
Bij de WKO-adviseurs van Fugro kwam de vraag naar warmer
injectiewater regelmatig aan de orde. Na tientallen gesprekken met klanten, waaronder Koppert Cress, maar ook met
adviseurs van Energy Matters en vertegenwoordigers van
de glastuinbouwsector, het ministerie van IenM, drinkwaterbedrijven en provincies lijkt nu voldoende draagvlak te zijn
gecreëerd om deze rendabele technologieën tot wasdom te
kunnen laten komen.

Uitdaging
De wettelijke beperkingen zullen alleen worden verlicht
zolang andere belangen rondom grondwater, zoals de drinkwatervoorziening, niet in het geding zijn. Vooral in het westen
van het land is het grondwater vaak brak of zout. Daardoor
wegen de voordelen van energiebesparing vaak niet op tegen
de lokale milieu-nadelen die samenhangen met mengen
en verplaatsen van grondwater. Hoe hoger de temperatuur
verschillen, hoe belangrijker het wordt om de opslag op maat
te ontwerpen om de terugwin-efficiency te verhogen.

Ondergrondse energieopslag
Op dit moment zijn er in Nederland vele duizenden
ondergrondse energieopslagsystemen operationeel,
waarvan enkele honderden in de glastuinbouw. Deze
WKO (warmte-koude-opslagsystemen) zijn gebaseerd
op seizoensopslag van afwisselend zomerse warmte en
winterse koude.
Sommige glastuinbouwteelten vragen veel energie
voor koeling. De belangrijkste reden voor ondergrondse
energieopslag is daarom energiebesparing op koeling.
Maar met behulp van grote warmtepompen en ondergrondse energieopslag kan ook het gasverbruik voor
verwarming worden teruggedrongen tot het lauwe water
in de opslag op is. Als meer water wordt onttrokken,
neemt het energieverbruik van de warmtepomp toe en
het geleverde vermogen af.
Ondergrondse energieopslag vindt plaats in grote watervoerende pakketten tussen enkele tientallen en honderden meters diepte, met bronnen met een capaciteit van
50 tot 200 m3 per uur, bij injectietemperaturen tot maximaal 25 °C. Over de jaren wordt omwille van terugwinefficiency gestreefd naar een gelijk volume koud water
voor koeling in de zomer en lauw water voor de winter.
Door beperking van opslagtemperatuur en volume is de
verwarmingscapaciteit afhankelijk van de koudevraag
van het bedrijf.

Eigenzinnige ontwerpfilosofie
Fugro biedt een andere WKO-ontwerpfilosofie dan veel andere
ontwerpers: juist ondiep, in relatief dunne zandlagen, omdat
daarmee veel hogere kwaliteit geleverd kan worden voor veel
lagere kosten. De risicobeheersing is dan nog betaalbaar en
eventuele effecten blijven zichtbaar, treden slechts kort
durend op en blijven lokaal.

Meer informatie:
Franck Hogervorst, 070 31 11367, f.hogervorst@fugro.com
Jan Tel, 070 31 70739, j.tel@fugro.com
Gesimuleerd warmtebeeld (verticale doorsnede door opslag) na
een extreem bedrijfsscenario, waarvan er vele zijn verkend in de
vergunningsfase.

Hoog tijd voor de
speciale 50 ºC-tribron
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Traverse Dieren brengt
rust en veiligheid
Provinciale weg straks verdiept door dorpskern

Wie met de auto van Arnhem naar Zutphen wil, komt halverwege bedrogen uit. De prachtige autosnelweg die hier bijna on-Nederlands
met de contouren van de Veluwezoom en de IJssel meebeweegt, eindigt bij Ellecom abrupt in een haakse bocht en een provinciale
weg, de N348. Vóór de weg verderop bij Brummen weer (even) vierbaans wordt, moet het verkeer zich door de dorpskern van Dieren
wringen. Vooral in het stationsgebied is het in de ochtend- en avondspits druk, wanneer zich veel voetgangers, fietsers en bussen bij het
doorgaande verkeer voegen. Al met al een onveilige en ongezonde situatie waar al decennia ontevredenheid over bestaat. Maar daar komt
nu verandering in: afgelopen januari is de eerste spa de grond ingegaan voor het project Traverse Dieren.
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Het doel van Traverse Dieren is een verbeterde doorstroming
door het dorp. Centraal staat het deels verdiept aanleggen
van de provinciale weg. Daarmee worden het bestemmingsen het doorgaande verkeer van elkaar gescheiden. Verder
worden de verbindingen tussen Dieren-Noord en Dieren-Zuid
verbeterd en zal de doorgaande route via de N786 worden
aangepakt. Een aantal wegen die nu nog het domein Hof
te Dieren – met ’s lands grootste ommuurde wijngaard –
doorsnijden, wordt afgesloten, zodat het landgoed minder
versnipperd zal zijn.

Integrale aanpak
Het project Traverse Dieren bestaat – naast de reconstructie
van de N348 en de N786 – uit acht infrastructurele deel
projecten. Deze projecten hebben ieder afzonderlijk een positieve invloed op de verkeersdoorstroming en samen moeten
ze het dorp veiliger, beter bereikbaar en ook mooier maken.
Binnen het deelproject Stationsomgeving wordt aan de
noordzijde van het spoor een parkeervoorziening aangelegd.
Een voetbrug of passerelle zorgt voor bereikbaarheid van het
perron, maar ook voor een verbinding tussen Dieren-Noord en
Dieren-Zuid. Er komt zowel aan de noordzijde als de zuidzijde
een nieuw stationsplein.
Het hoofddeel van het project is eind 2014 door de provincie
Gelderland aanbesteed als een Engineering & Constructcontract (E&C) en is in oktober 2015 gegund aan het Belgische bouwbedrijf BESIX. Namens de provincie Gelderland
is Fugro vanaf begin 2015 betrokken bij het projectteam
Traverse Dieren als geotechnisch adviseur. Ook heeft Fugro
voor de provincie in voorbereiding op de aanbesteding geotechnisch en laboratoriumonderzoek uitgevoerd, en lange tijd
peilbuismetingen verricht op de projectlocatie.

onderdoorgang onder het bestaande spoor, valt buiten het
contract met BESIX en wordt in een later stadium als separaat onderdeel aanbesteed.

Geotechnische uitdagingen
Traverse Dieren is een fors project, zeker gezien de klein
schalige omgeving. In het dorp wordt de open tunnelbak
omgeven door voornamelijk op staal gefundeerde gebouwen,
waaronder enkele monumentale panden en het treinstation.
Vanaf Ellecom tot aan het Apeldoorns Kanaal ligt het spoor
pal naast het bouwterrein.
Het projectgebied bevindt zich op de overgang van de
Veluwezoom naar de IJssel. De Veluwe is een stuwwal,
gevormd door landijs in de één-na-laatste ijstijd. Dit heeft
geleid tot een ondergrond van voornamelijk zeer harde (en
plaatselijk overgeconsolideerde) zand- en grindlagen. Grondonderzoek van Fugro laat zien dat dit patroon wordt afgewisseld met relatief dunne ‘stoorlagen’ van klei, leem of veen.
Deze afwisseling kan op korte afstand variëren, omdat
de grondlagen vanwege de opstuwing niet horizontaal,
maar schuin zijn komen te liggen. Dit leidt tot interessante
uitdagingen voor installatietechnieken van bijvoorbeeld
funderingen of grondkeringen. Daarbij gaat het er niet alleen
om welke methoden je voor zo’n harde ondergrond kunt toe
passen, maar ook om het vraagstuk van trillingshinder voor
de objecten in de omgeving.

Vier kunstwerken
De reconstructie van de N348 en N786 wordt gekenmerkt
door vier kunstwerken. Het meest opvallend daarbij is de
circa 600 m lange verdiept gelegen provinciale weg door het
hart van Dieren. Hiermee worden in één klap drie kruisingen
in het dorp ongelijkvloers.
Daarnaast worden een fiets- en faunaonderdoorgang en
– voor de reconstructie van de N786 – een tweede brug over
het Apeldoorns Kanaal aangelegd. Het vierde kunstwerk, een
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In één klap drie
kruisingen in het
dorp ongelijkvloers

Kans of bedreiging?

Constructief ontwerp bij aanbesteding

Door de relatief hoge ligging staat het grondwater hier over het algemeen laag. Maar incidenteel zijn zeer hoge grondwaterstanden
mogelijk, onder invloed van de IJssel en de grondwaterstroming
vanaf de hoger gelegen Veluwe. Dit kan zowel een kans als een
risico zijn voor bijvoorbeeld de uitvoering van verdiept gelegen
delen van de constructie.

Bij de aanbesteding van dit eerste en grootste deel is een beoordeling gedaan op EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving.
De inschrijvers konden scoren op ruimtelijke kwaliteit van de
eindsituatie, tijdelijke maatregelen en voorzieningen, bouwhinder
en bereikbaarheid en risicomanagement.

Daarnaast moet het ontwerp van de open tunnelbak rekening
houden met mogelijk hoge toekomstige grondwaterstanden.
Daarbij speelt mee dat het gedrag van de bak in de toekomst niet
afhankelijk mag zijn van de drinkwaterwinning in het gebied, die
deels bijdraagt aan de huidige lage grondwaterstand.

Daarnaast vroeg de provincie als verplicht onderdeel van iedere
inschrijving om een constructief ontwerp, dat werd getoetst op
maakbaarheid en technische uitvoerbaarheid. Specialisten van
Fugro zijn, in samenwerking met Arthe Civil & Structure en de
provincie Gelderland, betrokken geweest bij deze technisch
inhoudelijke beoordeling.

Door het E&C-karakter van de aanbesteding hadden de inschrijvers
veel vrijheid bij het kiezen van hun bouw- en werkwijze, uiteraard
binnen de randvoorwaarden van de geotechnische aspecten.

De volledige beoordeling op zowel EMVI als maakbaarheid resulteerde in de voorlopige gunning en later definitieve gunning aan
BESIX.
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Meest
uitdagende uitgangspunten:
harde ondergrond
en lage grondwaterstanden
Grondvernageling en
CSM-wand
In haar plan van aanpak heeft BESIX voor de
realisatie van de open tunnelbak slim gebruikgemaakt van de meest uitdagende geotechnische uitgangspunten: de harde ondergrond
en de overwegend lage grondwaterstand.
Door grondvernageling te combineren met
een relatief ondiepe CSM*-wand wordt de
bouwput gerealiseerd, waarbinnen een volledig in het werk gestorte open tunnelbak komt.
Hierdoor reduceert de aannemer het risico van
trillingen en het niet op diepte komen van de
wanden en maakt hij efficiënt gebruik van de
beperkte werkruimte.
Bij een dieper gelegen waterkelder onder
de open tunnelbak, die tot onder de laagste
grondwaterstand reikt, wil BESIX een onder
waterbetonvloer in de bouwput toepassen, om grondwaterstandsverlagingen en
verplaatsing van verontreinigingen in de
omgeving te voorkomen.

Deelprojecten Traverse Dieren
Rond de tunnelbak
Centraal in het plan voor Traverse Dieren staat de bouw van een 600 m
lange tunnelbak voor doorgaand verkeer tussen Arnhem en Zutphen.
De tunnel ligt ter hoogte van het station en zorgt voor een betere door
stroming en meer veiligheid.

Stationsplein
Er komt een nieuw en aantrekkelijk stationsplein dat toegankelijk is voor
auto’s, fietsers en voetgangers. Het is een overzichtelijk plein zonder verkeerslichten, met ruimte voor een Kiss-and-Ride, een fietsparkeervoorziening,
busvoorziening en veel groen. Het vormt de schakel tussen het noorden en het
zuiden van Dieren.

Passerelle
Deze voetgangersbrug over het spoor is bestemd voor treinreizigers en
passerende voetgangers die snel en veilig willen oversteken. De loopbrug
verbindt de beide stationspleinen met elkaar en is ook de kortste route
richting de parkeergarage.

Parkeervoorziening
Aan de noordzijde van het station komt een moderne parkeervoorziening
met twee verdiepingen waarvan de onderste laag half verdiept is. Een
‘groene’ wand aan de kant van de Prins Bernhardlaan waarborgt de privacy
van bewoners en beschermt de woningen aan die kant tegen geluidsoverlast.

Bundeling met het spoor
De provinciale weg N348 komt in de toekomst dicht tegen het spoor aan te
liggen. Zo krijgt de natuur op landgoed Hof te Dieren meer ruimte en wordt
versnippering tegengegaan. Op de plek van de huidige weg wordt een fietspad
aangelegd in twee richtingen, waar verder alleen landbouwverkeer is toegestaan.

Dit hoofddeel van het project Traverse Dieren
wordt naar verwachting medio 2018
opgeleverd.

Fietstunnel Ellecom

Meer informatie:

Extra brug Spankerenseweg

Hans Vloemans, 026 36 98448,
h.vloemans@fugro.com

Er komt een extra brug over het Apeldoorns Kanaal, zodat voor elke rijrichting een brug beschikbaar is met voldoende ruimte voor fietsers en (vracht)
verkeer. De brug verbindt Dieren en Spankeren met elkaar en vormt ook voor
bedrijventerrein Edyweg een belangrijke ontsluiting.

Meer informatie over het project
Traverse Dieren:
www.traversedieren.nl.
* CSM = Cutter Soil Mix

Om gebruikers van het fietspad door Hof te Dieren veilig over te laten steken,
wordt ter hoogte van de kruising met de N348 een fietstunnel gebouwd.

Kanaalweg spoorwegonderdoorgang
De bouw van een spoorwegonderdoorgang op de N786 zorgt voor een goede
doorstroming van het verkeer van en naar Apeldoorn en een goede ont
sluiting van het bedrijventerrein aan de Rinaldostraat.
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kort nieuws

Fugro beschikt over de kennis en ervaring om ervoor te
zorgen dat windturbines zó in dijklichamen worden ingepast,
dat het niet alleen uit veiligheidsoogpunt verantwoord is,
maar zelfs bijdraagt aan versteviging of versterking van de
waterkering. Met de door Fugro gepresenteerde meettechnieken en meetresultaten is daarnaast aantoonbaar dat het
invloedsgebied trillingen van in bedrijf zijnde windturbines
klein is. Hierdoor hebben deze nagenoeg geen effect op de
integriteit van een dijk, al is meer onderzoek op dit gebied
aan te bevelen.
Windturbines op dijken kunnen voor alle partijen een winwinsituatie opleveren. Dijken krijgen zo meer functies. Ze
garanderen niet alleen de waterveiligheid, maar leveren ook
een aanzienlijke bijdrage aan het halen van de doelstellingen
uit het Energieakkoord. Met deze ontwikkeling kan een dijk
geld opleveren, in plaats van geld kosten.

Workshop Dijken voor de Wind!
Voor relaties organiseert Fugro regelmatig workshops over
actuele thema’s. Eind januari ging het bij ‘Dijken voor de
Wind’ over de ontwikkeling van onshore windenergie. De
middag werd in goede banen geleid door Hans Timmers,
voorzitter van de Nederlandse Windenergie Associatie
(NWEA) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
(NVDE), met bijdragen van SBRCURnet, het Waterschap
Zuiderzeeland, E-Connection en Liandon/Alliander.
Naast ontwikkelaars, aannemers en adviesbureaus namen ook
verschillende vertegenwoordigers van overheidspartijen actief
deel aan het programma. De belangstelling voor windturbines
op dijken is groot. Voor de windontwikkelaars zijn dijken
gebieden met gunstige windomstandigheden en beperkte
overlast voor omwonenden. De overheid heeft voor 2016
de SDE+-regeling voor ‘wind op verbindende waterkeringen’
uitgebreid. Hierdoor vallen nu ook windturbines in de
kernzone of in de beschermingszone aan de waterkant van
een primaire zeewaterkering onder deze regeling.
Bouwen op of nabij een dijklichaam is qua waterveiligheid
natuurlijk kritisch. Zorgvuldig en professioneel geotechnisch
onderzoek en advies zijn dus essentieel. Dat het succesvol
realiseren van windturbines op waterkeringen zeer goed
mogelijk is, bleek uit de verschillende projecten die de
deelnemers presenteerden. Wel kwam naar voren dat
dijkbeheerders nog terughoudend zijn. Het is dan ook goed
dat alle partijen hierover de dialoog met elkaar aangaan.

Bijzondere Begemann-boringen in
oude Maasgeul
Afgelopen januari heeft Fugro twee Begemann-boringen
uitgevoerd in een restgeul van de Maas, bij Bergen in
Limburg. Onderzoek aan kernen van eerdere boringen uit
2011 toonde aan dat hier een uniek en ononderbroken
grondarchief aanwezig was: van het mesolithicum tot en
met de vroeg-Romeinse tijd. De afzettingen van deze WellAijen restgeul omvatten dus een periode van 8.000 jaar,
zonder hiaten!
Omdat deze locatie geheel zal worden afgegraven in verband
met een bouwproject, zal dit grondarchief nog dit jaar
voorgoed verdwijnen. En omdat de boorkernen uit 2011
niet meer beschikbaar zijn voor onderzoek, hebben het
Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg Limburg, ADC
ArcheoProjecten en drie universiteiten het initiatief genomen
om twee nieuwe Begemann-boringen uit te voeren. Dit type
boring is bij uitstek geschikt voor archeologisch onderzoek,
omdat in één keer een continu monster kan worden
gestoken. Door gebruik van steunvloeistof en een speciale
kous kan dit zonder verstoring van de grondlagen. Fugro
heeft de boorkernen vervoerd naar TNO. Eén set is bestemd
voor (promotie)onderzoek, de andere set wordt bewaard in
de boorkernenkoelcel van de Universiteit Utrecht.

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

Kalender 2016

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

Kennisdag Inspectie
Waterkeringen

Nationale
Carrièrebeurs 2016

Civiele
Bedrijvendagen

7 april 2016

15 en 16 april 2016

11 en 12 mei 2016

Burgers’ Zoo, Arnhem

RAI Amsterdam

TU Delft

www.inspectiewaterkeringen.nl

www.carrierebeurs.nl

www.civielebedrijvendagen.nl
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