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Beste opdrachtgever,

voorwoord

Afgelopen jaar hebben wij in Fugro Info en daarbuiten het onderwerp innovaties regelmatig
en uitgebreid onder de aandacht gebracht. Innovatie is binnen de nieuwe ‘Team Fugro’
business-strategie één van de belangrijkste pijlers. Fugro heeft in september in de
Onderzeebootloods in Rotterdam een Innovation Fair georganiseerd, waar wij met veel trots
35 innovatieve technieken en oplossingen binnen tien thema’s hebben gepresenteerd aan
onze opdrachtgevers. Het ging daarbij niet alleen om innovaties op het gebied van Asset
Integrity-oplossingen, maar ook in Grondonderzoek, Monitoring en Geoconsulting. Alles met
als doel: beter inzicht in het gedrag van de bodem en objecten. Hiermee kunnen risico’s
worden teruggebracht en kunnen optimalisaties in ontwerp en onderhoud van assets worden
gerealiseerd. Dit is waarin Fugro zich onderscheidt in de markt.
Fugro is er klaar voor. Nu ligt de bal bij u als onze opdrachtgever. Geeft u ons de ruimte om
innovaties in te brengen, dan bieden wij u de meerwaarde van onze wereldwijde research
& development. In deze editie van Fugro Info zijn alle innovaties beschreven die we op de
Innovation Fair hebben gepresenteerd. Het zou toch jammer zijn als we deze niet kunnen
toepassen, doordat hiervoor geen gelegenheid is in de tenderfase? Bouw hiervoor ruimte in,
het komt uw project op uiteenlopende manieren ten goede.
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inhoudsopgave

FUGRO INNOVATION FAIR 2017

TECHNOLOGIE BEPAALT ONS LEVEN

Fugro wil als service provider wereldwijd de beste
zijn op het gebied van geo-intelligence en asset
integrity-solutions in de gehele levenscyclus van
duurzame constructies en waardevolle assets, zowel
op land als op zee. Tijdens de Innovation Fair 2017
in Rotterdam konden bezoekers kennismaken met de
laatste ontwikkelingen op het gebied van
site characterisation, consulting en asset
integrity.

Hoogleraar Arno Smets (faculteit Elektrotechniek,
Wiskunde en Informatica, TU Delft) houdt zich bezig
met de omzetting van zonne-energie in elektrische
energie en meer recent ook in chemische energie.
Smets is al jaren actief op de snijpunten van duurzame
energieopwekking, onderzoek en onderwijs. Wat ziet
hij als belangrijke ontwikkelingen
en knelpunten op het gebied van
duurzame energie?

INNOVATIEVE DIJKEN IN NOORD-LIMBURG

VISUAL VIBROMETRY

Speciaal voor het project Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum in Limburg zijn twee typen dijken
ontwikkeld: de steilranddijk en de hoge gronddijk.
Fugro was betrokken bij de technische invulling
ervan, waaronder een bijzondere golfgootproef met
gebiedseigen grond.

Visual vibrometry is een innovatieve techniek waarbij
een speciale HD-videocamera wordt ingezet om op
afstand zeer kleine verplaatsingen van objecten te
meten. Met dit systeem beschikt Fugro over een
zeer nauwkeurige en veilige nieuwe meetmethode
voor het meten van trillingen, met
interessante toepassingen.
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V.l.n.r.: Etienne Van Impe, Jens Van der Auwera, Leon Bekken en Cees Schaap.

Uitbreiding Beatrixsluis

‘RODE DRAAD BIJ DIT PROJECT IS
RISICOBEHEERSING’
In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk aan de uitbreiding van de Prinses Beatrixsluis bij
Nieuwegein. Fugro voert hier uitgebreide monitoring uit bij de twee bestaande sluiskolken. De aannemerscombinatie is 30 jaar
verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele sluizencomplex, dus inclusief de nu al 79 jaar oude kolken! Goed inzicht in de
toestand en de gedragingen van het beton tijdens én na de bouw is dus essentieel.
De Prinses Beatrixsluis – in het Lekkanaal bij Nieuwegein – is een
van de grootste binnenvaartsluizen van Nederland. Het Lekkanaal
verbindt de Lek met het Amsterdam-Rijnkanaal en vormt daarmee
de belangrijkste vaarweg tussen de havens van Rotterdam en
Amsterdam: jaarlijks passeren hier ongeveer 50.000 schepen.
De huidige sluis stamt uit 1938 en heeft twee gelijke kolken
naast elkaar, elk 225 m lang en 18 m breed. Dit principe van een
zogeheten tweelingsluis wordt vooral gebruikt op drukke kanalen.
Met twee sluizen kan separaat in beide richtingen worden geschut
zodat de op- en neergaande scheepvaart elkaar niet hindert. Door
de toename van het scheepvaartverkeer en vooral vanwege de
toenemende omvang van de binnenvaartschepen, is de Beatrixsluis in haar huidige toestand niet meer toereikend.
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NIEUWE KOLK
Eigenaar Rijkswaterstaat heeft daarom besloten een derde, 276 m
lange sluiskolk toe te voegen aan het complex. Ook worden de
voorhavens aan beide kanten van de sluis verbreed om manoeuvreerruimte te creëren voor grotere schepen. De Prinses Beatrixsluis is onderdeel van de primaire waterkering langs de Nederrijn
en Lek. Daarom moeten de nieuwe kolk en de te verleggen Lekdijk
ten zuiden van de sluis zó zijn ontworpen dat ze voldoende bescherming bieden tegen hoogwater.
Daarnaast wordt het Lekkanaal ten noorden van de sluis over een
lengte van zo’n 1.900 m verbreed. Naast de verbrede voorhaven
komen hier extra overnachtingsplaatsen voor schepen. De Beatrixsluis is als enige sluis tussen Amsterdam en Rotterdam een plek
waar schippers graag overnachten.

DBFM-CONTRACT
Het project wordt als DBFM-contract (Design, Build, Finance,
Maintain) uitgevoerd door aannemerscombinatie Sas van
Vreeswijk, bestaande uit BESIX, Heijmans en Jan De Nul. De
combinatie is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering én onderhoud gedurende 30 jaar. Omdat de bestaande
sluiskolken tijdens de beheerperiode hun maximale ontwerp
leeftijd van 100 jaar gaan overschrijden, wil de aannemer
risico’s op falen van de constructie kennen en zoveel mogelijk
beperken.

RISICOBEPERKING
Projectingenieur werkvoorbereiding Jens Van der Auwera
(Combinatie Sas van Vreeswijk): ‘De rode draad bij dit project
is echt risicobeheersing. Bij een DBFM-contract zijn wij als
aannemer verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van
schutcapaciteit. Zwart-wit gezegd: we krijgen niet betaald als
er niet geschut kan worden, zowel tijdens de driejarige bouwperiode als in de 27 jaar na oplevering. Dat betekent dat je zo
min mogelijk risico’s op stremming wilt hebben en dus aan de
voorzijde zoveel mogelijk inzicht wilt hebben in risico’s waar
je tegenaan zou kunnen lopen. We bouwen niet alleen een

nieuwe sluis, maar we gaan ook de oude kolken renoveren en
vervolgens nog 27 jaar onderhouden en beschikbaar stellen.
En dan is risicobeheersing helemaal essentieel!’

ONZICHTBARE GEBREKEN
Projectleider Etienne Van Impe (Combinatie Sas van Vreeswijk) vult hem aan: ‘Zeker bij een sluis die bijna 100 jaar
oud is, wil je tevoren weten waar je aan toe bent. Daarom
hebben we met opdrachtgever Rijkswaterstaat bij aanvang
een wederzijdse opname gedaan van de infrastructuur, op
basis van visuele inspectie. Dat bleek mee te vallen; alleen op
de naden van de kolkwanden konden we schade vaststellen.
Deze zichtbare gebreken zijn waar mogelijk eerst gerepareerd.’
Van der Auwera: ‘Om verborgen gebreken aan het daglicht
te brengen is laboratoriumonderzoek uitgevoerd op beton
monsters. Daarnaast hebben we Fugro gevraagd om gedurende langere tijd uitgebreide monitoring aan de twee oude
kolken uit te voeren om meer inzicht in het dynamische gedrag van de sluiskolken te krijgen. We hebben daarbij expliciet
gekozen voor een periode van meer dan een jaar, zodat we
alle seizoensinvloeden konden meenemen.’
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Projectmanager Geomonitoring Leon Bekken (Fugro): ‘Tijdens
de tenderfase waren wij al gevraagd mee te denken met een
meetopzet om het risico voor falen van de constructie in kaart
te brengen. Op basis van de mogelijke belastingen hebben we
voorgesteld de grondwaterstanden te meten én de waterstanden
in en buiten de sluis. Daarnaast hebben we de temperatuur in het
beton gemeten, om het te kunnen correleren aan de vervormingen
van de sluiskolkwanden. Vanaf eind september 2016 worden de
metingen volautomatisch uitgevoerd om zo de huidige toestand
van de sluiskolk te monitoren.’

BUITENWERKINGSTELLING
Projectleider Uitvoering Cees Schaap (Fugro) was betrokken bij
het installeren en onderhouden van de monitoringsapparatuur
in de sluis: ‘Vanwege de beschikbaarheid van de sluis voor de
scheepvaart hadden we eind september 2016 twee weekends,
waarin om beurten één kolk buiten werking werd gesteld voor
werkzaamheden. Dat betekent natuurlijk wel dat dan alle partijen
in dat weekend aan de slag moeten. Er kwam dus heel wat planning en afstemming bij kijken om alles naadloos op elkaar te laten
aansluiten, maar we zijn er goed uitgekomen. Het zit ’m vaak in
kleine dingen: zo konden de betonkernen die wij ‘produceerden’
bij het aanbrengen van onze meetinstrumenten, meteen worden
gebruikt voor het laboratoriumonderzoek naar de kwaliteit van het
materiaal. Dat scheelt weer werk en dus geld!’
Bekken: ‘We hebben de instrumenten weggewerkt in de laddernissen in de wand van de sluiskolken, zodat passerende schepen er
geen hinder van ondervonden – en onze apparatuur niet beschadigd zou raken. Alle metingen werden automatisch vijfmaal per
uur uitgevoerd en de meetdata werd elke 6 uur automatisch doorgeseind naar de server bij Fugro en daarvandaan online beschikbaar gemaakt via het GeoRiskPortal. Zo heeft de opdrachtgever in
een afgeschermde omgeving 24/7 actuele informatie in beeld.’
Van Impe: ‘Door het dynamische gedrag van de sluiskolken in
kaart te brengen en op te nemen in een risicobeheersplan, konden
wij in onze aanbieding aan de opdrachtgever aantonen dat we de
beschikbaarheid van de sluizen optimaal ondersteunen. In een
tenderfase kan dat bij de EMVI-score een belangrijke voorsprong
geven op de concurrentie.’

EINDIGE ELEMENTEN
‘Dat klopt’, aldus Van der Auwera. ‘Deze volautomatische monitoring biedt voordelen tijdens de tenderfase én in de beheerfase.
En soms ook tussendoor: zo hebben wij de door Fugro gemeten
waterstanden kunnen gebruiken voor onze andere werkzaam
heden in dit gebied, bijvoorbeeld voor de aanleg van de nieuwe
kolk. De gegevens die een jaar monitoren hebben opgeleverd,
worden nu gebruikt om een eindige-elementenmodel van de
bestaande sluizen te kalibreren. Als er structurele schade is, zal dit
hieruit snel blijken. De eerste analyses geven hoop dat het meevalt
met de kwaliteit van de oude kolken. Eind 2018 verwachten we de
restlevensduur definitief vast te stellen.’
Van Impe: ‘De aannemerscombinatie en Rijkswaterstaat hebben
ook enkele scenario’s klaarliggen voor als er toch iets onverwachts
gebeurt. Maar we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is.’

‘Volautomatische monitoring van bestaande assets’
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ONTWERP DERDE KOLK
De derde sluiskolk komt aan de oostzijde van de twee bestaande kolken en zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer
de Prinses Beatrixsluis ook in de toekomst snel en veilig
kan passeren.
Tegelijkertijd moet de nieuwe kolk zo min mogelijk opvallen in het landschap. De oude Prinses Beatrixsluis is een
rijksmonument dat in de wijde omgeving zichtbaar is. Rijks
waterstaat stelde als voorwaarde voor het ontwerp dat het
beeld van het historische sluiscomplex met zijn heftorens
intact blijft. De nieuwe kolk wordt uitgevoerd als een ‘snee
in het landschap’ en krijgt dubbele roldeuren in plaats van
heftorens.

Naast de sluis staan enkele karakteristieke witte sluiswachterswoningen. Als de derde kolk straks gerealiseerd is,
staan deze huisjes op een sluiseiland tussen de kolken. Ze
zijn dan niet meer bewoonbaar, maar worden gebruikt als
nieuwe bedieningslocatie.

SCHUTTEN XL

GROTER, BREDER, DIEPER

De dubbele roldeuren van de nieuwe sluis hebben twee
grote voordelen. Bij gebruik van alleen de buitenste deuren
is de kolk 300 m lang, zodat er ruimte is voor twee schepen
van 135 m lang (CEMT-klasse Va/M9, ofwel: verlengde
grote Rijnschepen). Dit wordt ook wel ‘schutten XL’ genoemd. Het tweede voordeel is dat bij onverhoopt falen
van een sluisdeur – bijvoorbeeld na een aanvaring – de
sluis toch in bedrijf kan blijven, omdat immers een tweede
deur beschikbaar is.

De nieuwe kolk krijgt een lengte van minimaal 276 m, een
breedte van 25 m en een sluisdiepte voor schepen met een
diepgang tot 4 m. De huidige kolken zijn een stuk kleiner
en kunnen schepen doorlaten met een maximale diepgang
van 3,5 m.

Een ander bijzonder element van het ontwerp is dat de
roldeuren ter plekke, in de sluiskas, onderhouden kunnen
worden. Ze hoeven voor onderhoud dus niet naar een onderhoudsdok elders, wat overlast, tijd en kosten beperkt.
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Paul van Riel:
‘Ask Fugro!’
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Innovatie

FUGRO
INNOVATION FAIR 2017
Eén van de belangrijkste pijlers van Fugro is innovatie. Tijdens de Innovation Fair 2017 in Rotterdam
konden bezoekers kennismaken met Fugro’s laatste ontwikkelingen op het gebied van site
characterisation, consulting en asset integrity.
Fugro streeft ernaar om als service provider
wereldwijd leider te zijn op het gebied van geointelligence en asset integrity-solutions 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. Ook op het gebied van
innovatie is kennis en ervaring in regionale innovatiecentra samengebracht. Zo komen kennis en
ervaring uit de hele wereld ter beschikking van alle
Fugro opdrachtgevers. Het Europese innovatie
centrum is in Leidschendam gevestigd.

ASK FUGRO

nemen over constructie en onderhoud, en geld
kunnen besparen.

LAND EN MARINE
In de plenaire presentaties kwamen voorbeelden
voorbij van grote en kleine projecten, van Rotterdam tot Dubai, van Groningen tot Australië. Fugro
presenteerde in totaal 35 technieken voor toepassingen op land en op zee binnen 10 thema’s:
grondonderzoek, monitoring van infrastructuur,
netwerkinspectie, mariene geotechniek, nearshore
en mariene geophysics, seabed solutions, subsea
installations, remote operations en geoconsulting.

Op dinsdag 12 september bezochten zo’n
250 deelnemers de Fugro Innovation Fair 2017, in
de Onderzeebootloods in Rotterdam. Fugro-CEO
Paul van Riel benadrukte in zijn welkomstwoord
nog eens het belang van betrouwbare data en
daagde de aanwezigen uit hun vraagstukken of
problemen bij Fugro neer te leggen, onder het
motto: Ask Fugro.

‘Een dagje hier en ik ben weer helemaal bij’, aldus
een medewerker van Van Oord. Ook Peter Nelemans, Country Director Netherlands, toonde zich
na afloop tevreden: ‘Een mooie gelegenheid om in
kort bestek een actueel overzicht te krijgen van de
innovatieve technieken die we als Fugro te bieden
hebben. En door de vragen die opdrachtgevers hier
stellen, leren wij ook weer!’

ONDERZEEBOOTLOODS

KLANT CENTRAAL

In de industriële omgeving van de Onderzeebootloods op de voormalige RDM-werf aan de Nieuwe
Maas kregen de bezoekers bij 20 stands informatie over innovatieve producten en diensten van
Fugro. De kern van veel oplossingen van Fugro:
betere informatievoorziening door slim en effi
ciënt gebruik van cutting edge-technieken leidt tot
beter inzicht in het gedrag van objecten, waardoor
opdrachtgevers gefundeerde beslissingen kunnen

De getoonde technieken zijn 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.
Bekijk de film voor een impressie van deze dag
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SOIL TESTING / CPT TECHNOLOGY
Sondering voor de karakterisering van permafrost
Door het verrichten van sonderingen in permafrost wordt
nagenoeg continue data verkregen over de temperatuur en
mechanische eigenschappen van de ondergrond, evenals
aanvullende informatie over cryogene afwijkingen en ijs- en
methaangehaltes. Eenvoudig en snel uit te voeren – met
nauwkeurige en betrouwbare resultaten.
XRF-CPT voor het in kaart brengen van mijnbouwresiduen
Fugro’s XRF-CPT-technologie biedt de mijnbouw een nauwkeurige en kosteneffectieve manier om concentraties metalen
en de verspreiding daarvan in mijnafval te bepalen. Deze
technologie wordt door internationale instanties erkend en
biedt real-time data met hoge resolutie van geotechnische
parameters in een continu profiel.
CPT Hydraulic Profiling Tool (HPT)
De ‘Hydraulic Profiling Tool’ verzamelt een complete dataset van ondergrondse hydrogeologische data op het land
en nearshore voor een optimale technische beoordeling van
de bodem. De resulterende relatieve doorlatendheidsprofielen kunnen met één druk op de knop worden gekoppeld
aan sondeeranalyses voor het afbakenen van verschillende
parameters. Ook is het mogelijk om met hetzelfde systeem
in situ absolute doorlatendheden (kHPT) te bepalen via minipompproeven (MPT). Geschikt voor tal van civieltechnische,
milieu- en geotechnische toepassingen.

WATERINNOVATIEPRIJS 2017
Fugro heeft in samenwerking met Waterschap
AA en Maas en Deltares de Innovatieve doorlatendheidssondering (HPT-sondering) voor
dijkverbeteringen ontwikkeld en daarmee de
Waterinnovatieprijs 2017 gewonnen.
Bekijk de film Waterveiligheid: genomineerden Waterinnovatieprijs

Fibre Optic Cone Penetrometer
In navolging van alle kennis en ervaring die Fugro heeft op het
gebied van glasvezeltechniek, is een compleet nieuwe fibre
optic conus ontwikkeld. Dankzij de toegepaste fibre optic techniek heeft deze nieuwe CFIP-conus een zeer hoge resolutie,
waardoor ruim wordt voldaan aan de klasse 1+-eisen.
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ONTWERP & BOUW VAN INFRASTRUCTUUR
Field Compaction Technology (FaCT™)
FaCT – een efficiënte en nauwkeurige methode om tijdens grondwerkzaamheden de
juiste verdichting van de grond te bepalen – is toepasbaar voor een breed scala aan
type verdichtingssubstraten. Door de verdichtingscontroles te leveren die rechtstreeks van toepassing zijn op de projectomstandigheden, maakt FaCT het mogelijk
om standaard verdichtingsspecificaties in de bouw te realiseren zonder trial & error
met real-time gegevensverificatie.
Pile Installation Frame (PIF) Monitoring Solution
Maatwerkapplicatie van Fugro’s Starfix® software voor het samenbrengen en samenvatten van data uit vrijwel alle sensoren op een SPF. Afhankelijk van de sensor layout
kunnen de positie, richting, hoogte en beweging in een SBF, evenals de insteekhoogte
van de paal real time beschikbaar worden gemaakt.
InclinoCam®
Voor een veilige, efficiënte en nauwkeurige installatie van monopiles zorgt de
InclinoCam voor real-time monitoring van de hellingshoek, richting van de hellingshoek, positie en hoogte. De camera maakt gebruik van een voorgekalibreerd systeem
met ingebouwde kwaliteitscontrole. Een bewezen oplossing met nauwkeurige resultaten, die (wanneer goed toegepast) aanzienlijke tijdsbesparingen kan opleveren.
Fibre Optic Sensing
Fibre Optic Sensing maakt zeer nauwkeurige meting en monitoring van grootschalige
constructies mogelijk, tijdens zowel de bouw- als operationele fase (onderzoek en
monitoring). Fugro heeft deze technologie ontwikkeld om u de mogelijkheid te bieden
grote hoeveelheden data met tal van parameters te verzamelen en te presenteren.

FUGRO INFO nr 3, december 2017 11

INSPECTIE & MONITORING VAN INFRASTRUCTUUR
SITE-SPOT™
Levert een oplossing voor het up-to-date houden van uw 3D
digitale asset informatie. Door het gebruik en het ontsluiten
van één geo-database als ‘Single Point of Truth’ (SPOT) in de
web-dienst kunnen vele verschillende gebruikers efficiënter,
veiliger, sneller en met een hogere kwaliteit werken. Door de
wijzigingen in de as-built situatie bij te houden en deze met
een bepaalde frequentie te meten (m.b.v. 3D-laserscannen)
en te verwerken, beschikt u altijd over de meest up-to-date
situatie.
Visual Vibrometry
Visual Vibrometry detecteert live minieme verplaatsingen van
pixels met camerabeelden. Met deze techniek is het mogelijk
om live van een heel object het constructie- of mechanische
gedrag (trillingen) te meten. In theorie is het ook mogelijk om
gas- of warmtelekken te meten. De toepassing bevindt zich
nog in de prototype-fase, maar heeft de potentie om in situ
sensoren of laservibratiemeters te vervangen.
SEAWATCH Wind LiDAR Buoy
Wind, golven en stromingen: dit geïntegreerde systeem levert
alle gegevens die nodig zijn om de positie te optimaliseren en
het energiepotentieel van offshore windparken te berekenen.
Bovendien is de compacte boei een kosteneffectief alternatief
voor een conventionele Metmast.
NorthStar™
NorthStar is een geïntegreerde oplossing voor marine
management en advisering om verschillende datasystemen
te monitoren en de prestaties, efficiency en veiligheid van
productie-installaties te verbeteren. Het integrale overzicht
geeft daarnaast onder meer informatie over milieu, positie en
structuur.
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INSPECTIE VAN ELEKTRICITEITS- & TRANSPORTNETTEN
Roames™
Het Fugro Roames-platform biedt mogelijkheden voor visualisatie, rapportage en
analyse door een driedimensionale reële omgeving. Data uploaden, integreren en veilig
delen, het kan allemaal met Roames. Aansluiting van mobiele apparaten en applicaties maakt functionele interactie met deze virtuele wereld mogelijk. Bewezen succes in
de energiesector.
RailData, RILA Track Geometry
Fugro RailData is gespecialiseerd in het leveren van ruimtelijke informatie over kritische infrastructuur voor spoorprofessionals. Deze asset informatie wordt gebruikt
voor het beheer, onderhoud en aanleg van bestaande of nieuwe spoorinfrastructuur.
Hiervoor heeft Fugro haar eigen meetinstrument RILA ontwikkeld. RILA maakt het mogelijk om op een veilige en snelle manier de absolute spoorligging en geometrie van de
spoorcorridor met zeer hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in te winnen, zonder
verstoring van dienstregeling.
Fibre Optic Road & Traffic Monitoring
Het Fibre Optic Road & Traffic Monitoring ‘weigh-in-motion’-systeem detecteert de
intensiteit van de verkeersstroom met voertuigkenmerken zoals aslast en snelheid, in
combinatie met de mogelijkheden van het bepalen van de positie van het verkeer op
het wegdek door de vervorming van asfalt te meten. In tegenstelling tot traditionele
WIM-systemen hoeft het systeem niet vervangen te worden bij reconstructie- of herstelwerkzaamheden aan het asfalt.
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GEOTECHNIEK OP ZEE
Fugro SEADEVIL™
SEADEVIL is een multifunctioneel systeem voor boren, sonderen en het nemen van
monsters op zeebodemniveau. Het systeem werkt onafhankelijk van de bewegingen
van het schip. Dit voorkomt verstoring van de grond, waardoor hoge kwaliteit data en
monsters kunnen worden verkregen.
FLPC - Fugro Large Piston Corer
FLPC is een ‘piston corer’-systeem, geschikt voor het nemen van monsters tot
30 m lang. Het maakt gebruik van een compact integraal handling systeem, waarbij
de monsters verticaal aan boord worden gehaald. Door deze manier van handelen
wordt het monster zo min mogelijk beïnvloed en blijft de kwaliteit behouden. Daarnaast is het systeem compact en daardoor veelzijdig inzetbaar. Ook verhoogt deze
manier van werken de veiligheid aan boord.
LARS - Launch and Recovery System
Een slim ‘launch and recovery’-systeem voor het te water laten en binnenhalen van
diverse geotechnische en geofysische systemen. Voorgeprogrammeerde processen
zorgen voor een gecontroleerd laag zwaartepunt, waarmee de stabiliteit van zowel het
schip als de te verplaatsen apparatuur wordt geoptimaliseerd. Het systeem is door een
uitwisselbare bovenbalk geschikt voor duaal gebruik en kan flexibel worden ingezet.
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MARIENE & NEARSHORE GEOFYSICA
Shallow Transition Zones Surveys
Een aanpak met een ‘light footprint’ is altijd de beste manier om uitdagende of gevoelige locaties op het raakvlak
van land en water te onderzoeken. De onderzoeken zijn
gebaseerd op geïntegreerde geofysische, geotechnische
en geo-adviescapaciteit.
3D bestuurbare GeoWing
De GeoWing gradiëntmeter volgt de zeebodem op een
hoogte van 3 tot 4 m en wordt voornamelijk ingezet voor
onderzoek naar niet-ontploft oorlogsmateriaal (UXO).
De 3D-besturing en vijf vaste gradiëntmeters verbeteren
het verzamelen en de kwaliteit van de data aanzienlijk.
Momenteel in gebruik bij het UXO-project in de Noordzee.
‘Mini’ Wing
Fugro introduceert de ‘Mini’ Wing voor UXO-onderzoeken
in ondiep water: gemakkelijk inzetbaar, stabiel in het
water, dataverzameling van hoge kwaliteit. In combinatie
met de GeoWing vormt dit een complete oplossing, van
nearshore locaties tot locaties op zee.
3D UHR seismisch onderzoek
Een unieke seismische streamer om een onderwater
detectiesysteem te creëren dat objecten met een doorsnede van 1 m kan waarnemen. Deze mate van gedetailleerdheid beperkt het risico van schade en uitvaltijd
tijdens booractiviteiten.
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SEABED GEOSOLUTIONS
Seabed Geosolutions MANTA® Node
Manta is een volledig autonoom, modulair systeem voor
seismisch onderzoek in water tot 3.000 m diep. Het systeem
maakt gebruik van flexibele inzetmethoden en de 4-C ‘Ocean
Bottom Node’-technologie voor het maken van onovertroffen geofysische datasets. Een kosteneffectief alternatief voor
hoogwaardige streamers.
ROV Node Deployment
Voor seismisch onderzoek met time lapse en uitdagend terrein vormen ‘Ocean Bottom Nodes’ de beste oplossing. Om de
efficiency te verbeteren, passen we multi-node, dubbele ROV’s
met regelbare korven toe. Dit heeft een optimale inzet- en
bergingstijd tot gevolg. Geautomatiseerde hydrofoons zorgen
voor seismische gegevens van een hogere kwaliteit.
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SUBSEA INSTALLATIONS – ROUTING & INSPECTION
Roames Onderwater
Biedt naadloze integratie van data over pijpleidinginspecties en de integriteit van installaties. Omvat gegevensupload vanaf het schip, automatische verwerking in de cloud, analyse via internet en 3D-visualisatie. Via het webportaal kunt u de hogeresolutie-resultaten en 3D fotorealistische visualisaties binnen 24 uur bekijken.
SeaStriper™
De SeaStriper maakt gebruik van contactloze, ultradichte stereovisietechnologie om een nauwkeurige 3D-puntenwolk te creëren van installaties in zee. Door een verbeterd detectieniveau en een snellere inspectie en verwerking
kan de SeaStriper multibeam-systemen versterken of zelfs vervangen. Een systeem dat zich al heeft bewezen bij
inspectieprojecten voor pijpleidingen over de hele wereld.
QuickVision
Een ‘augmented reality toolbox’ voor het ondersteunen van (onderwater)onderzoeken en -constructies, met geijkte
camera’s om virtuele objecten en tools weer te geven. Wordt voor grote spelers op wereldniveau gebruikt omdat
dit systeem tijd bespaart en het risico van uitvaltijd beperkt.
cBlue™
cBlue is een optisch onderwater positiebepalingssysteem ten behoeve van toepassingen zoals het real time
bepalen van voertuigposities, metrologie en het monitoren van verplaatsingen. Hoewel het systeem zich nog in
de prototype-fase bevindt, zijn de eerste resultaten veelbelovend: ongeëvenaarde precisie zonder het gebruik van
traditionele hoogwaardige richtings- en bewegingssensoren.
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REMOTE OPERATIONS
OARS®
OARS verbetert de QC en optimaliseert de omvang van de
offshore crew. Met gebruikmaking van de bestaande communicatiesystemen aan boord heeft u 24/7 toegang tot relevante
informatie. Ondersteund door 24 uur per dag hulp op afstand
via commandoposten overal ter wereld. Bewezen resultaten in
de Gulf of Mexico.
Bouwinspectie met behulp van infrarood UAV/RCV
Met op afstand aan te sturen apparatuur (UAV’s of RCV’s)
verlopen bouwinspecties sneller en veiliger. Dit is van belang
bij inspectie op lastig te bereiken locaties: onder water, bruggen
en tunnels. Door middel van technieken als video-inspectie en
infrarood thermografie kunnen defecten in en onder het oppervlak worden opgespoord. De operator bevindt zich hierbij in een
comfortabele positie om nauwkeurig de apparatuur aan te sturen en opnames te verwerken. Uiteraard is deze techniek ook
toepasbaar voor ontoegankelijke ruimtes in grote gebouwen.
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GEOCONSULTING – FROM DATA TO ADVICE
Pilot: geo-intelligence: slimmer grondonderzoek
Fugro geeft u de gelegenheid om vroegtijdig beschikbaar
grondonderzoek en geologische lagen interactief te gebruiken. Onze wereldwijde datasets (van de zeebodem en op het
land) en analytics maken het mogelijk om grondonderzoek
beter te prioriteren en risico-gestuurd in te zetten. Dit leidt
tot snellere levering, besparing op veldwerk en gerichter
onderzoek, waarmee ontwerp-optimalisaties mogelijk zijn.
GeoRiskPortal®: verbeteren van bouwprestaties
Prestaties in de bouw staan onder druk door faalkosten.
Georisico’s in bouwprojecten hebben grote impact op
risicobudgetten. Real-time inzicht in grondgedrag en omgevingsbeïnvloeding helpt om risico’s te identificeren en
bouwprojecten efficiënter verantwoord te realiseren. Met
GeoRiskPortal (interactief GeoRM- en monitoringsplatform)
reduceren wij met u risico’s en dragen we in meer dan
80 projecten bij om bouwprojecten efficiënter te realiseren.
We besparen kostbare tijd (10-20%) door zettingsprocessen
te versnellen in dijkversterkingen en wegenbouwprojecten,
voorkomen instabiliteit van ophogingen, en beschermen
kwetsbare omgevingsobjecten rondom bouwputten, sluizen
en tunnel-alignementen in stedelijk gebied. De inzet van het
platform leidt tevens tot hoge EMVI-waarderingen.
Fugro asset performance management
Onze cloud-oplossingen helpen u waarde te maximaliseren
bij het realiseren en onderhouden van downstream olie- en
gas-assets. Door analytics op onze ingewonnen data, aangevuld met business intelligence van onze klanten werken
wij aan:
■ Optimalisatie van pijplijnroutes.
■ Snellere en efficiëntere realisatie van infrastructuur.
■ Optimalisatie van onderhoud aan assets (industrie
complexen, railinfra).
■ Prioritering van schadeherstel aan kritieke infrastructuur
na natuurrampen.
Onze beslissingsondersteuning draagt bij aan een leefbare
wereld gedurende de gehele asset life cycle.
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OPINIE

TECHNOLOGIE BEPAALT ONS LEVEN
Hoogleraar Arno Smets (faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, TU Delft) houdt zich bezig met de omzetting van zonneenergie in elektrische energie en meer recent ook in chemische energie. Daarnaast staat hij bekend als een innovatieve pionier op het
gebied van (gratis) online onderwijs, via zijn MOOC Solar Energy.

Smets is al jaren zeer actief op de snijpunten van duurzame
energieopwekking, onderzoek en onderwijs in Nederland en daarbuiten. Wat ziet hij als belangrijke ontwikkelingen en knelpunten
op het gebied van duurzame energie?
Smets: ‘Als ik mag beginnen bij mijn ‘eigen’ terrein, zonne-energie,
dan kun je zeggen dat die markt de afgelopen 20 jaar tot op zekere
hoogte volwassen is geworden. Door de inzet van overheden,
universiteiten en bedrijven zijn essentiële zaken zoals betrouwbaarheid en rendement enorm toegenomen en is de kostprijs flink
gedaald. Een belangrijke positieve initiële katalysator daarvoor
was de Energiewende in Duitsland. De toetreding van China tot
de markt 10 jaar geleden, gecombineerd met de onvoorstelbare
opschaling van de productie van zonnepanelen aldaar, heeft de
kostprijs spectaculair laten kelderen. Dit heeft ook gezorgd voor
een kloof in de Europese waardeketen door het wegvallen van
onze lokale zonnepaneelfabrikanten. Dit is een ontwikkeling waar
we een antwoord op zullen moeten formuleren. Wat je al ziet
gebeuren, is dat er door deze kloof in het westen minder geld en
mankracht voor onderzoek en ontwikkeling beschikbaar komt.’

MINDSET
‘De vraag of je hier ook een maak-industrie wilt, heeft vooral
te maken met de mindset. Ben je bereid om op grote schaal te
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investeren om zo de hele value chain, de waardeketen, in eigen
beheer te hebben en te houden? Inmiddels maakt arbeidsloon
nog maar enkele procenten uit van de totale kostprijs van foto
voltaïsche ofwel pv-panelen, omdat productielijnen in China volkomen geautomatiseerd zijn. De afgelopen vijf jaar zijn de prijzen
voor pv-panelen meer dan gehalveerd. Dat bereik je alleen door
schaalvergroting en de vraag is natuurlijk of wij dat ooit winnen
van China, en of we de ambitie hebben om te wíllen concurreren.
Deze keuze wordt op dit moment door de politiek en de financiële
wereld gemaakt en naar mijn idee is hun antwoord helaas: ‘Nee’.’

BUILDING INTEGRATED PV
‘Met technologisch onderzoek en innovatie timmeren Nederland
en Europa op pv-gebied goed aan de weg. Op het gebied van
toenemend rendement verwacht ik gestage vooruitgang, geen
enorme sprongen meer. Doordat andere componenten inclusief
installatie inmiddels een groot deel van de kosten uitmaken, is
besparing op dat vlak erg interessant. Daarom onderzoeken wij
mogelijkheden om pv-panelen beter te integreren in de bouw,
zodat het goedkoper wordt ze toe te passen, bijvoorbeeld omdat
ze flexibel zijn of omdat ze zijn geïntegreerd in constructieve,
multifunctionele elementen. Door het ontwikkelen van slimme en
klantgerichte speciale toepassingen zouden we de hele keten in
eigen beheer kunnen houden, wat beter is voor onze economie.’

MENSKRACHT NODIG
‘Ons probleem is onder andere het vinden van voldoende
technologisch geschoolde mensen. Op onze universiteiten
houden onderzoekers zich voornamelijk bezig met fundamenteel onderzoek naar nieuwe materialen, toekomstige
zonnecellen en zonnebrandstofcellen. Dat is natuurlijk uiterst
belangrijk werk, maar door de kloof in de waardeketen vindt
dat onderzoek figuurlijk gesproken wel plaats op grote afstand van waar zoiets in Nederland banen kan opleveren. Mijn
universiteit, de TU Delft, heeft de afgelopen jaren gekozen om
juist extra te investeren in de praktische systeemkant, door
vertaling van fundamentele kennis naar bruikbare toepassingen. Ook mijn MOOC-colleges spelen daarbij een rol.’

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE
Een MOOC is een zogeheten Massive Open Online Course:
een cursus die gratis online wordt gegeven waaraan iedereen ter wereld (met een internetverbinding) kan deelnemen.
Smets is in 2014 begonnen met zijn video-colleges over
duurzame energieopwekking en ontving hiervoor twee prijzen
van het internationale Open Education Consortium en – in
2016 – de allereerste edX-prijs. Smets heeft met zijn online
cursus wereldwijd al meer dan 250.000 studenten bereikt,
waardoor hij ook de TU Delft op de kaart heeft gezet op het
vakgebied Solar Energy: ‘Veel van mijn online-cursisten zetten
na hun digitale kennismaking met de TU Delft de stap om
hier te komen studeren. Van de afgestudeerden binnen onze
onderzoeksgroep aan de TU Delft komt inmiddels twee derde
oorspronkelijk niet uit Nederland; van hen blijft zo’n 60% na
hun studie in ons land wonen en werken. Hierdoor zijn dit
soort cursussen ook een wervingsinstrument van talent voor
de BV Nederland.’

Wat kunnen de Nederlandse ingenieursbureaus in uw optiek
doen?
Smets: ‘Vanuit mijn achtergrond focus ik op zonnestroom,
maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen: wind, golven, geothermie, biomassa en ga zo maar door. Ik denk dat de ingenieursbureaus
zoals Fugro bij uitstek de kennis en het overzicht hebben om
verschillende technieken met elkaar te combineren. Dat zal
ook praktisch gezien gewoon moeten, want helaas schijnt in
ons land niet altijd de zon. Een combinatie met windenergie
ligt dan voor de hand, want die twee wisselen elkaar regel
matig keurig af.’

‘Zonnestroom is enorm in prijs gedaald. In Dubai en Abu
Dhabi worden momenteel grote zonneparken gebouwd die
stroom gaan produceren voor minder dan 3 dollarcent per
kWh: daar kun je met een kolencentrale niet tegenop stoken.
Aan de opwekkingskant zit het dus wel goed, maar daarna
komt wel de vraag wat je met de geproduceerde stroom doet,
zeker op piekmomenten.’
Een belangrijk onderwerp de komende jaren zal dan ook
opslag van energie zijn, aldus Smets. ‘Wat je op de pieken
produceert, is vaak meer dan je op dat moment nodig hebt.
Dan is het essentieel dat je een goed systeem hebt om die
overtollige energie terug te leveren aan het net of tijdelijk op
te slaan, bijvoorbeeld in grote batterijen. Niet voor niets richt
een bedrijf zoals Tesla zich daarop. Het is heel denkbaar dat
we over enkele jaren allemaal thuis een betaalbare energieopslagcel hebben, die door zon en wind wordt opgeladen
en die niet alleen onze elektrische auto of fiets van stroom
voorziet, maar ook fungeert als opslag- en distributiemedium.
Voor echt grote overschotten, die bijvoorbeeld in een zomerseizoen ontstaan, zijn nog geen goede kosteneffectieve oplossingen, dus daar liggen ook kansen voor ingenieursbureaus.’

MEER AANDACHT VOOR TECHNIEK
‘Nederland is een waterland, dat is ons sterke punt. We zijn
dichtbevolkt, waardoor grond schaars is en dus al snel te duur
voor grote zonneparken. Maar we hebben relatief grote opper
vlakten aan water en dat biedt mogelijkheden. Singapore, net
als wij dichtbevolkt en klein, experimenteert al met zonneparken op zee. Een combinatie zoals wind op dijken lijkt mij
ook een goed initiatief. Wij zullen wel veel harder aan de weg
moeten timmeren dan tot nu toe. Nederland is nog steeds
meer een handelsnatie dan een kennisland. Wij zijn de rode
lantaarndragers in Europa in vele rijtjes: van percentage duurzame energie (op Malta en Luxemburg na) tot het percentage
van opgeleide ingenieurs. We moeten ons echt realiseren dat
technologie ons leven bepaalt. Landen en culturen waar techniek meer wordt omarmd, blijken succesvoller bij het bereiken
van duurzaamheids- en innovatiedoelen. Dat is op termijn
van levensbelang, omdat technologie steeds meer bepaalt of
je straks nog een baan hebt, en dus brood op de plank. Mijn
smartphone heeft mijn levensstijl sterker veranderd dan welk
beleid van een overheid dan ook. Ik pleit dan ook niet alleen
voor meer technische studenten, maar vooral voor meer ingenieurs in de politieke en financiële wereld in Nederland: we
moeten met z’n allen écht meer techniek-minded worden.’

‘Meer ingenieurs in de politiek nodig’
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Innovatieve dijkenstrategie in Noord-Limburg

SUCCESVOLLE PRAKTIJKPROEVEN
MET GEBIEDSEIGEN GROND
Aannemerscombinatie Mooder Maas heeft speciaal voor het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum twee typen dijken ontwikkeld,
die goed passen in het Limburgse landschap: de steilranddijk en de hoge gronddijk. Deze bijzondere dijkconstructies passen bestaande
dijkconcepten op een nieuwe manier toe. Fugro was betrokken bij de technische invulling ervan, waaronder een bijzondere golfgootproef
om deze dijkconcepten te testen.
In 1993 en 1995 werd Limburg geteisterd door twee grote overstromingen van de Maas, als gevolg van waterstanden die sinds
1926 niet meer waren voorgekomen. De economische schade
was enorm. Ter voorkoming van problemen en vooruitlopend op
integrale beschermingsprogramma’s zijn in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied snel moesten
verbeteren. Zo zijn op diverse plekken nooddijken aangelegd en

22 FUGRO INFO nr 3, december 2017

is tussen de dorpen Ooijen en Wanssum de Oude Maasarm, die
voorheen meestroomde met hoogwater, afgesloten.
Dit laatste veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van
het Maaswater iets stroomopwaarts, bij Broekhuizen. In de wetenschap dat de waterkeringen tijdelijk waren en de Oude Maasarm
in de toekomst weer zou moeten meestromen voor een duurzame

‘Golfgoot- en stroomgootproeven bij
de Universiteit van Hannover’

waterveiligheid, werd het gebied achter de kades tijdelijk
aangemerkt als ‘stroomvoerend en bergend winterbed’ van
de Maas. Daardoor werd het vrijwel onmogelijk om tussen
Ooijen en Wanssum toestemming te krijgen voor nieuwbouw
of uitbreiding van gebouwen. In een gebied met veel agrarische bedrijvigheid en een florerende haven was dit een zeer
onwenselijke situatie, die niet te lang mocht duren.

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN-WANSSUM
Daarom hebben de betrokken overheden – het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincie
Limburg, de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en het
waterschap Limburg – het initiatief genomen tot ‘Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum’. Dit plan moet een definitieve
oplossing bieden voor de hoogwaterproblematiek in het gebied en tegelijkertijd zorgen voor economische en recreatieve
ontwikkelingen.
De komende jaren worden er in het gebied tussen Ooijen en
Wanssum tal van maatregelen genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de Oude Maasarm wordt gereactiveerd, er
worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen.
In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een
rondweg aangelegd. Behalve hoogwaterbescherming tegen

waterstanden die eens in de 250 jaar voorkomen en een
waterstanddaling van 35 cm bij hoogwater, beoogt het plan
ook ontwikkeling van natuur en economie en stimulering van
de leefbaarheid in het dorp Wanssum.

MOODER MAAS
De uitvoering van het project is in handen van Mooder Maas,
een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam. De naam
verwijst naar de koosnaam die men in dit gebied heeft voor de
rivier: ‘Moedertje Maas’, geliefd en gevreesd. De uitvoering is
eind 2016 begonnen en het project moet eind 2020 gereed zijn.

SPECIALE DIJKEN
Voor de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
werd gezocht naar keringen die passen in het van oorsprong
onbedijkte landschap van Noord-Limburg: steilranddijken en
hoge gronddijken. Met deze typen dijken kan worden voldaan
aan de veiligheidseisen van Waterschap Limburg. Bovendien
blijven de kwaliteiten van het fraaie terrassenlandschap langs
de Maas intact. Aannemerscombinatie Mooder Maas wil de
nieuwe dijken realiseren met gebiedseigen materiaal, waarmee ook de duurzaamheidsdoelstellingen zijn gediend. Fugro
is gevraagd deze dijkontwerpen technisch in te vullen, om zo
de veiligheid van de waterkeringen te borgen.
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GEBIEDSEIGEN MATERIAAL
De leemachtige en siltige klei die ter plaatse wordt afgegraven
uit bijvoorbeeld nieuwe nevengeulen, voldoet in principe niet aan
de strenge eisen die in het algemeen aan waterkeringen worden
gesteld. Fugro heeft daarom via golfgoot- en stroomgootproeven
bij de Universiteit van Hannover uitgebreide praktijktesten uitgevoerd met dit specifieke materiaal, onder omstandigheden die op
de rivier de Maas maatgevend zijn. Zo werd de passage van een
hoogwatergolf nagebootst tijdens een flinke storm, inclusief bijpassende golfslag en stroming. Om extra veiligheid in te bouwen
is een steilere dijk beproefd dan uiteindelijk zal worden aangelegd.
De testen zijn gedaan op een dijk met een helling van 1:2, waarbij
de dijk in totaal zes uur aan onregelmatige golfslag is blootgesteld.
In totaal zijn vier verschillende materialen uit het gebied getest,
waarvoor zo’n 300 m3 Limburgs bodemmateriaal uit OoijenWanssum naar Hannover is gebracht. Bij de planning en uitvoering
van deze proeven en de vertaling naar ontwerpuitgangspunten zijn
het Waterschap Limburg en Projectbureau Ooijen-Wanssum nauw
betrokken. Op deze wijze is geborgd dat er ruim draagvlak is voor
het ontwerp.

POSITIEVE RESULTATEN
De resultaten van de proef in Duitsland zijn zeer positief: de
geteste materialen zijn voldoende erosiebestendig om als
bekledingsklei te kunnen dienen voor de waterkeringen. Waterschap Limburg staat daarmee positief tegenover deze innovatie
om gebiedseigen materiaal toe te passen voor de dijken binnen
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Waterschap Limburg en de
aannemerscombinatie hebben samen met het projectbureau afspraken kunnen maken over de ontwerpuitgangspunten, de eisen
en het toekomstige beheer en onderhoud van deze bijzondere dijken. Ook daarbij hebben de proeven een belangrijke rol gespeeld.
Op basis van de testresultaten en literatuuronderzoek heeft Fugro
een dijklichaam ontworpen, waarin extra marge is opgenomen

voor kleine wisselingen in kwaliteit van de gebruikte klei en ver
oudering. Het rapport van de proef is voorzien van voorschriften
voor de kwaliteit van de klei en de toe te passen verdichting van
het materiaal in het veld.

INNOVATIEVE PINHOLE-TESTEN
Naar aanleiding van de praktijkproeven onderzoekt Fugro ook de
mogelijkheid van compactere laboratoriumproeven, zogeheten
‘pinhole-testen’. Voordeel hiervan is dat diverse grondsoorten
daarmee op een eenvoudige en dus economisch voordelige manier
in het eigen Fugro-lab kunnen worden getest, in plaats van in een
golfgoot.

EFFICIENCY-SLAG
Fugro voert ook nog nader veldonderzoek uit naar de beste verdichtingsmethode voor dit specifieke materiaal op deze locatie.
Op deze wijze wordt tot een protocol voor de uitvoering van de
versterking gekomen, waarmee de beste kwaliteit behaald kan
worden. Ook levert dit waardevolle informatie op voor het monitoren van de verdichting. Door deze proef hoopt Fugro meer grip
te krijgen op de verdichting, waardoor in de uitvoering efficiënter
kan worden opgehoogd en minder onderbrekingen nodig zijn voor
metingen en proeven.

KWELSCHERMEN
Daarnaast doet Fugro hier onderzoek naar de mogelijkheid om
kwelschermen aan te brengen van gebiedseigen materiaal, in
plaats van bijvoorbeeld aangevoerde damwanden. Dit bespaart
veel transportbewegingen – en daarmee overlast voor de omgeving en CO2-uitstoot. Dit levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het gehele project en sluit daarmee
naadloos aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van Fugro.

MEER INFORMATIE:
Bas Berbee, +31 (0)30 60 28182, b.berbee@fugro.com

‘De geteste materialen zijn
voldoende erosiebestendig’
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STEILRANDDIJK

HOGE GRONDDIJK
STEILRANDDIJK EN HOGE GRONDDIJK
Oorspronkelijk komen in Limburg weinig rivierdijken
voor zoals die in de rest van Nederland gebruikelijk
zijn. Om de eigenschappen van het karakteristieke
Limburgse terrassenlandschap optimaal tot hun
recht te laten komen, is hier gekozen voor steilranddijken en hoge gronddijken.
De steilranddijk is een waterkering die aan de
buitendijkse zijde is voorzien van een extra buffer.
In deze natuurbuffer mogen natuurlijke erosieprocessen plaatsvinden. Daarachter bevindt zich een sterke
erosiebuffer van gebiedseigen materiaal ter vervanging van de gebruikelijke kleilaag en grasmat van de
waterkering.
De kleibekleding op de top van de dijk loopt verder
binnendijks door en is golfoverslagbestendig. Aan de
binnenzijde van de dijk wordt extra grond (overhoogte)

aangebracht op het dijktalud om de waterkering op
te doen gaan in het landschap en om huidig gebruik
van de grond voort te kunnen zetten.
De hoge gronddijk wordt gecreëerd door het technisch profiel van de dijk (met gebiedseigen grond)
op een robuuste en toekomstbestendige wijze aan
te vullen met extra grond. Hierdoor ontstaat ten
opzichte van de benodigde hoogte een overhoogte.
Deze ‘hoge grond’ is in het landschap niet direct
als waterkering herkenbaar en komt de reliëfrijke
uitstraling van het gebied ten goede. Door de extra
overhoogte hoeft de hoge gronddijk niet als een
waterkering onderhouden te worden, waardoor de
gronden in gebruik kunnen blijven van derden en
onder voorwaarden mogen begroeien met gewas of
bos. Dit dijktype wordt door Mooder Maas voorgesteld zowel met agrarisch gebruik als in het bos.
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Visual vibrometry

EIGENFREQUENTIES SNEL IN BEELD
Visual vibrometry is een techniek voor het op afstand meten van zeer kleine verplaatsingen van een object. Hierbij wordt een
HD-videocamera gericht op een oppervlak, waarna uit de veranderingen in frequentie en amplitude wordt herleid in welke mate het
object in trilling is. Met deze videocamera beschikt Fugro over een zeer nauwkeurige en veilige nieuwe meetmethode voor het meten
van trillingen, met interessante toepassingen.
Alles op onze aarde heeft een eigentrilling of eigenfrequentie. In
constructietechnologie is dit belangrijk, omdat externe trillingen in
het frequentiegebied van de eigentrilling voor grote effecten kunnen zorgen. Als een externe of gedwongen frequentie gelijk is aan
de eigenfrequentie van een voorwerp, treedt resonantie op.
Bij een stemvork is dat niet erg, sterker nog: daar is hij voor bedoeld. Maar bij een grote constructie kan dit voor grote problemen
zorgen. Denk aan de ingestorte Tacoma Narrows-brug in de Verenigde Staten of – recenter – de trillende tuien van de Erasmusbrug in Rotterdam, in 1996. In beide gevallen leidde een bepaalde
aanhoudende windkracht tot een frequentiebelasting in de buurt
van de eigenfrequentie van de constructie. In Rotterdam kon gelukkig snel een oplossing worden gevonden, in Tacoma niet…
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EIGENFREQUENTIE
Visual vibrometry (of in goed Nederlands: visuele vibrometrie)
is een nieuwe meettechniek, die is gebaseerd op het meten van
verplaatsingen van pixels. Het is speciaal geschikt voor het op
afstand meten van zeer kleine verplaatsingen van een object.
Het concept is ontwikkeld door het prestigieuze Massachusetts
Institute of Technology (MIT), met steun van Shell. Door in plaats
van een laser een HD-videocamera te gebruiken kan real time
binnen enkele minuten de dominante of eigentrilling van gefilmde
objecten worden vastgesteld.

MINUSCULE VERPLAATSINGEN
De speciaal ontwikkelde software maakt het mogelijk om in de
videobeelden de bewegingen van elke individuele pixel per frame

te berekenen. Het systeem kan zelfs bewegingen van een
honderdste pixel nog detecteren. Dit geeft informatie over
de versnelling: de mate waarin een object zich in de tijd
verplaatst. Afhankelijk van de snelheid van opnemen, bijvoorbeeld 30 of 60 frames per seconde, kunnen verschillende
frequenties – onzichtbaar voor het menselijk oog – worden
vastgesteld. Daarmee is visual vibrometry geschikt voor extreem nauwkeurige metingen van zeer kleine verplaatsingen.
En door herhaalde metingen te doen, bijvoorbeeld driemaal
per jaar, kan ook een analyse worden gemaakt van bewegingen van objecten over langere termijn.

onderhoudsploeg op af worden gestuurd. Dat levert een
grote besparing op ten opzichte van een systeem waarbij alle
masten in hun geheel en één voor één door onderhoudsteams
ter plekke moeten worden geïnspecteerd. Visual vibrometry
levert daarmee ook een bijdrage aan grotere veiligheid voor
medewerkers. Bovendien is de methode niet verstorend voor
de bedrijfsvoering, omdat op afstand en niet-invasief of
destructief wordt gemeten.

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

FILMEN OP AFSTAND
Als enige in Nederland beschikt Fugro sinds kort over deze
nauwkeurige en kostenefficiënte meetmethode, waarmee de
analyse van de eigentrilling direct en ter plekke plaatsvindt.
Daarbij kan tot op een honderdste pixel worden gemeten. Bij
een ‘normale’ camera (60 graden openingshoek) resulteert
dit in een minimaal meetbare verplaatsing van ca. 10 µm per
meter afstand tot het object. Voor 10 m afstand is dit dus
0,1 mm en voor 100 m afstand 1 mm. Met een telelens kan
deze resolutie nog verder worden verbeterd.
Deze meetmethode is zeer geschikt voor locaties met
beperkte toegang. Daarbij kan het gaan om moeilijk toegankelijke ruimtes in bijvoorbeeld (petro)chemische fabrieken of
in offshore-constructies, maar ook om gebieden die vanuit
milieu- of veiligheidsoogpunt niet betreden mogen worden.
Hierdoor is visual vibrometry geschikt om de trillingen van
uiteenlopende objecten, van een werkende generator tot een
hoogspanningsmast of een hangbrug, te meten.

TACOMA NARROWS-BRUG
De Tacoma Narrows-brug in de staat Washington (VS)
was bij de opening in juli 1940 de op twee na langste
hangbrug ter wereld. Nog geen vier maanden later,
op 7 november 1940, stortte de gloednieuwe brug in.
Door een aanhoudende storm met windstoten van zo’n
65 km/u trad er resonantie van de tuien op, met steeds
heviger trillingen als gevolg. Het brugdek kwam in
eigentrilling en ging opslingeren, waardoor de
constructie uiteindelijk geheel bezweek. Hiervan is
een spectaculaire film bewaard gebleven:
www.youtube.com/
watch?v=mXfUgl09T7U

GERICHT ONDERHOUD
Door videobeelden van verschillende meetmomenten
naast elkaar te leggen, ontstaat een beeld van de verschillen in de optredende trillingen in de tijd of over een periode
en kunnen relevante veranderingen worden gedetecteerd.
Naast deze preventieve inzet kan visual vibrometry curatief
worden gebruikt, om de oorzaak van bestaande problemen te
onderzoeken. Dit kan grote voordelen opleveren bij beheer en
onderhoud van infrastructuur.

SNEL EN VEILIG
Door bijvoorbeeld een 220 kV-mastenlijn periodiek te filmen kun je snel en in één oogopslag zien of er onderdelen
zijn die nadere aandacht behoeven. Bepaalde trillingen in
mastonderdelen kunnen bijvoorbeeld een indicatie zijn dat
er verbindingsbouten loszitten. Daar kan dan gericht een
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kort nieuws

NEDERLANDSE WATERINFRASTRUCTUURSECTOR
MAAKT MEGASTEDEN LEEFBAAR

NIEUW SYSTEEM VOOR HOOGKWALITATIEVE
ONGEROERDE MONSTERS

Fugro heeft zich aangesloten bij de Human Cities Coalition,
een Nederlands publiek-privaat partnerschap met als
doel om steden duurzamer en inclusiever te maken. HCC
– een initiatief van AkzoNobel – kent 150 stakeholders
en 20 partners die bijdragen aan het bereiken van het VN
Sustainable Development Goal 11 en de New Urban Agenda.
HCC heeft als missie het verbeteren van basisvoorzieningen
zoals drinkwater, elektriciteit, huisvesting en sanitatie voor
bewoners van sloppenwijken en informele nederzettingen.

In Nederland zijn diverse technieken voorhanden om ongeroerde
monsters te steken. Op het land wordt het Ackermannsteekapparaat gebruikt en voor hoogkwalitatieve monsters
de (trillingsvrije) piston sampler. Sinds kort is nu een nieuwe,
in Japan ontwikkelde techniek voorhanden voor topkwaliteit
ongeroerde monsters, namelijk Gel-Push-Sampling. Met
deze techniek wordt verstoring (o.a. verdichting) van het
monstermateriaal voorkomen, doordat geen trillingen worden
gebruikt en de wandwrijving marginaal is door toepassing van een
polymeergel.

Een van de speerpunten van HCC is de Roadmap for Human
Cities, een stappenplan om inwoners van sloppenwijken te
betrekken bij grote (water)infrastructurele projecten in hun
regio waarbij toegang tot basisvoorzieningen centraal staat.
Arcadis, Witteveen+Bos, Fugro, Sweco, Deltares en AkzoNobel
ondertekenden tijdens de Amsterdam International Water
Week (AIWW) 2017 een Memorandum of Understanding om
hun kracht en expertise in de Roadmap te verenigen.
Wereldwijd wonen 3,5 miljard mensen in een stad, waarvan
bijna 900 miljoen in informele nederzettingen met
slechte basisvoorzieningen. Deze aantallen zullen in de
komende decennia alleen maar toenemen. En waar enorme
investeringen gedaan zullen worden om de infrastructuur
van megasteden mee te laten groeien met de bevolking,
profiteren de inwoners van sloppenwijken daar niet zonder
meer van.
De ondertekenaars beginnen de komende achttien maanden
met het uitwisselen van kennis en expertise, zonder
concurrentie-oogmerk, om samen een visie en actieplan te
ontwikkelen om inclusiviteit in steden te waarborgen. Dit
biedt hen een kans zich te onderscheiden en waarde toe
te voegen in aanbestedingstrajecten. De combinatie van
expertise, financiële middelen en innovatieve slagkracht is
nodig om de toegang tot basisvoorzieningen in megasteden
in ontwikkelingslanden op de agenda te krijgen. De
deelnemende bedrijven willen een voortrekkersrol vervullen
door nauwe samenwerking en afstemming tussen spelers in
Nederlandse en de wereldwijde infrastructuursector, samen
met lokale overheden en gemeenschappen.
Tijdens de AIWW 2019 rapporteren de ondertekenaars hun
voortgang en kondigen ze vervolgstappen aan.

Fugro heeft een eerste project uitgevoerd om de
verwekingsgevoeligheid van een dijk te onderzoeken onder
aardbevingsbelasting. Hierbij werden diverse monsternametechnieken ingezet en vergeleken. De resultaten laten zien dat
Gel-Push-Sampling voor het steken van ongeroerde monsters
in grondlagen met een conusweerstand van maximaal
8 MPa de hoogste kwaliteit monsters geeft en ook minder
uitvoeringsgevoelig is.

SYMPOSIUM GEOMONITORING PLATFORM NL
Op 28 september 2017 hebben Van Monsjou & Partners,
Fides Expertise, Brem Funderingsexpertise, Hektec en Fugro
een symposium georganiseerd, met als doel: kennisdeling en
bundeling van krachten op het gebied van geomonitoring.
Inhoudelijk kwamen onderwerpen aan bod zoals het harmoniseren
van gebruikte terminologieën, het benoemen van omissies in bestekteksten, de impact van contractvormen, een onafhankelijkheidstoets,
specifieke projectvoorwaarden, leveringscondities, het synchroniseren van ISO-normen en Nederlandse regels, en het promoten van de
observational method.
Verder hebben de deelnemers gekeken naar mogelijkheden voor
het oprichten van een landelijk Monitoring Platform. De opkomst
voor het symposium was bijzonder hoog en via een enquête is de
mening van de aanwezigen over een breed scala aan onderwerpen
gepeild. Er bleek een groot draagvlak te bestaan voor het
oprichten van Monitoring Platform NL, van waaruit gewerkt gaat
worden aan kwaliteitsverbetering, richtlijnen, kennisdeling en
uniformiteit. Nadere informatie over het Geomonitoring Platform
NL volgt binnenkort.

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

Kalender 2018

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

DELFTSE BEDRIJVENDAGEN

KENNISDAG INSPECTIE WATERKERINGEN

19 t/m 21 februari 2018
TU Delft

22 maart 2018
Burgers’ Zoo, Arnhem

https://ddb.tudelft.nl/nl/

www.inspectiewaterkeringen.nl
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