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Eind oktober werd er een Geo-Top gehouden in het LEF future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht.
Deze bijeenkomst was een vervolg op Geo-Impuls dat begin 2015 is afgerond. Dat programma
had als doelstelling: ‘het minimaal halveren van de kans en het gevolg van geotechnisch falen in
infrastructurele projecten’. In het Geo-Impuls-programma werkten opdrachtgevers, aannemers,
ingenieurs- en adviesbureaus en kennisinstellingen samen, omdat genoemde doelstelling een
gedeeld belang was en door allen werd onderschreven.
Wat is er nu terechtgekomen van alle goede voornemens? Duidelijk is dat de begrippen ‘georisico’s’ en ‘georisicomanagement’ (GRM) redelijk gemeengoed zijn geworden in geotechnisch
Nederland. Toch werd ook geconstateerd dat GRM niet altijd wordt toegepast. Veel opdrachtgevers
zijn zich hier nog onvoldoende van bewust of vragen er niet specifiek om. Aannemers passen de
aanbevelingen nog niet consequent toe. Zo worden de principes van de ‘observational method’
nog weinig toegepast.
Fugro heeft de afgelopen jaren het GeoRiskPortal ontwikkeld en de eigen monitoring-producten
naar een nóg hoger kwaliteitsniveau getild. Fugro is nu in staat om realtime gevalideerde data
via een interactief dataplatform aan te bieden, waardoor bijvoorbeeld de observational method
binnen handbereik ligt. Door krachtige datavisualisaties en de mogelijkheid om op verschillende
niveaus te communiceren naar stakeholders, worden alle aanbevelingen uit het Geo-Impulsprogramma ondersteund. Het is onze overtuiging dat toepassen van het GeoRiskPortal een goed
middel is om de faalkosten in de bouw te verminderen en de efficiency te verbeteren.
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inhoudsopgave

Structuurvisie Ondergrond

belang van omgevingsmanagement

Binnen het Programma Bodem en Ondergrond
ontwikkelt de rijksoverheid een samenhangend
beleid voor het gebruik van de ondergrond. Wat
betekent deze Structuurvisie Ondergrond
– ook wel STRONG genoemd – in de
praktijk? Programmamanager Ruud Cino
(ministerie van Infrastructuur en Milieu)
legt het uit.

Voor het Moorside-project in Groot-Brittannië heeft
een internationaal en multidisciplinair projectteam
van Fugro uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd,
zowel op land als vlak voor de kust. Er was tijdens
het onderzoek veel aandacht
voor omgevingsmanagement en
voor de intensieve samenwerking
op de projectlocatie.

draagcapaciteit van een vloer

GeoRiskPortal voor Aanleg A6

In een fabriek voor voedingsmiddelen
moest een bedrijfskritische pomp voor een
warmtekrachtcentrale worden vervangen. Over de
fundering van de pompruimte ontbrak belangrijke
informatie, waardoor de exacte
draagkracht van de vloer
onbekend was. De grondradar
van Fugro bracht uitkomst.

Bij de advisering voor het bouwrijp maken van het
tracé voor de vernieuwde rijksweg A6 bij Almere
heeft Fugro alle meetgegevens samengebracht
in een GeoRiskPortal. Via deze open, webbased
applicatie kan de opdrachtgever 24/7 in één
oogopslag alle relevante zaken
bekijken, en zo nodig snel actie
(laten) ondernemen.
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‘Keukentafelgesprekken met
alle omwonenden’
Grondonderzoek versterkingsproject Tiel-Waardenburg

Bij de laatste toetsing bleek dat de Waaldijk tussen Waardenburg en Tiel niet overal aan de veiligheidsnorm voldoet. Inmiddels is
Waterschap Rivierenland (WSRL) begonnen met het inventariseren welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste
passen in de omgeving. Voor het dijkvak Opijnen-Waardenburg heeft Fugro in dit kader uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd.

Het waterschap komt met verbetermaatregelen aan de dijk over
een lengte van in totaal zo’n 20 km, ruwweg tussen de A2 en het
Inundatiekanaal in Tiel. Dit project is onderdeel van het Hoog
waterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voeren in dat
programma maatregelen uit om Nederland te beschermen tegen
overstromingen, in het kader van het nationale Deltaprogramma.

Grondonderzoek Opijnen-Waardenburg
Als een van de eerste deelprojecten is het 4,5 km lange dijkvak
Opijnen-Waardenburg opgepakt. Het waterschap wil nauwkeurig
inzicht in de bodemopbouw en de sterkte van de waterkering,
om op basis daarvan straks de juiste maatregelen te kunnen
nemen: niet te veel en niet te weinig. In 2015 is een pakket grond
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onderzoek in de markt gezet, dat bestaat uit sonderen, boren,
geofysisch en laboratoriumonderzoek, en monitoring. Rode draad
daarbij was de grote nadruk op aantoonbare hoge kwaliteit van het
proces en de resultaten.

Nadruk op omgevingsmanagement
Zowel tijdens de onderzoeken als tijdens de toekomstige werkzaamheden wil het waterschap zo weinig mogelijk overlast
veroorzaken voor omwonenden en gebruikers van het gebied. Het
waterschap gaf bij de aanbesteding dan ook prioriteit aan het strak
regelen van het omgevingsmanagement en de communicatie met
de inwoners en het lokale bedrijfsleven. Jeroen Kooman en Paul
Beurskens (respectievelijk projectmanager en technisch manager
bij WSRL) en Maarten van Woerden en Bart Smit (projectmanager

‘Nieuwe normen stellen hogere eisen
aan kwaliteit sonderingen’
en coördinator veldwerk bij Fugro) vertellen over hun bijzondere projectaanpak.
Kooman (WSRL): ‘Vooropgesteld: onze dijken zijn deels afgekeurd, maar niet onveilig. Er is een verhoogd risico. Voor de
waterkeringen in Nederland zijn faalkansen opgesteld, zoals:
‘De kans dat deze dijk dit jaar doorbreekt, is 1 op 250’. En
daar voldoen niet alle dijkvakken aan. Voor inwoners van zo’n
dijkring is die nuance niet altijd even helder en daarom vinden
wij het als waterschap zeer belangrijk dat er zorgvuldig en
transparant met hen wordt gecommuniceerd. Mensen moeten zich niet onnodig zorgen gaan maken. Omgevingsmanagement is dan ook een belangrijk onderdeel bij dijkversterking.
Bij dit specifieke project hebben we de verantwoordelijkheid
voor het omgevingsmanagement bij de uitvoerder gelegd,
bij Fugro dus.’

Klasse 1-sonderingen
Van Woerden (Fugro): ‘Een ander kenmerk van dit project
is de grote nadruk die Rivierenland legt op kwaliteit en het
aantonen daarvan. Dat uit zich niet alleen in de technische
eisen aan de meetgegevens, maar eigenlijk in alle onderdelen
van het proces: de voorbereidingen, de contacten met de
inwoners en bedrijven in het gebied én het daadwerkelijke
sonderen, boren en lab-onderzoek.’

‘Dat klopt’, aldus Beurskens (WSRL): ‘Er zijn veranderingen
gaande bij de normering en de beoordeling van waterkeringen, waardoor wij meer kennis moeten hebben van de sterkte
en de opbouw van de ondergrond. Door een nieuwe reken
methodiek kijken we anders aan tegen de ondergrond en daar
past ook andersoortig onderzoek bij dan vroeger, zoals de
Klasse 1-sonderingen.’

Ongedraineerd rekenen
Van Woerden vult aan: ‘In het verleden werd grond eigenlijk
‘gedraineerd’ beschouwd: alsof er zich geen water in bevond.
Maar in de praktijk is dat niet realistisch: tussen gronddeeltjes
bevindt zich vrijwel altijd water, dat invloed heeft op de sterkte van de grond. De nieuwe beoordelingsmethodieken houden
rekening met dat water. Daarom maken we nu onderscheid
tussen gedraineerd en ongedraineerd gedrag van de grond.’
Beurskens: ‘Bij ongedraineerd rekenen is een verband
gevonden tussen de waarden die je vindt bij de sonderingen
en de sterkte die je meet bij lab-onderzoek. Op basis van
die correlatie kun je uit de sonderingen dus meteen de sterkte
afleiden. Daarmee is het nóg belangrijker dat je zeker weet
dat de sonderingen goed zijn uitgevoerd en dat betekent:
Klasse 1-sonderingen – en straks zelfs 1+.’

V.l.n.r.: Maarten van Woerden (Fugro), Paul Beurskens (WSRL), Jeroen Kooman (WSRL) en Bart Smit (Fugro).
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Hydraulic Piston Sampler
Voor een optimale kwaliteit van het onderzoek heeft Fugro verder
boringen uitgevoerd met de Hydraulic Piston Sampler en geconditioneerd vervoer ingezet voor de boormonsters naar het laboratorium.
Smit (Fugro): ‘De piston sampler levert ongeschonden en lange
grondmonsters op, tot 80 cm. Dat geeft een beter beeld van de
bodemopbouw, wat de kwaliteit van de eindresultaten weer
positief beïnvloedt.’

Proceskwaliteit geborgd
Minstens zo belangrijk als de gebruikte technieken en instrumenten is de borging van de kwaliteit in de algehele procesgang. Hoe
hebben jullie die verantwoordelijkheden geregeld?
Kooman: ‘Wij hebben bij de aanbesteding de technische eisen
en specificaties concreet vastgelegd, maar het aan de opdracht
nemers overgelaten hoe ze die resultaten willen bereiken. We
wilden ontzorgd worden, maar wel betrokken blijven bij de procesgang, ook om snel te kunnen schakelen als dat nodig is.’
Van Woerden: ‘Samen met WSRL hebben we een werkmethode
afgesproken, inclusief verificatiematrixen, uitvoeringstabellen en
een auditschema. Maar het draait niet alleen om achteraf kunnen
aantonen dat de kwaliteit is behaald. Het zit hem juist in vóóraf
het onderzoekspad slim vaststellen en de onderzoeken tijdens de
uitvoering voortdurend op elkaar afstemmen. Sondeer-, boor- en
lab-onderzoek worden door adviseurs van Fugro op basis van
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uitvoeringsresultaten zorgvuldig op elkaar afgestemd. Zo worden
de resultaten van het sondeer- en booronderzoek meteen meegenomen bij de uitwerking van het geofysisch onderzoek. Daarmee
voldoen we niet alleen aan de kwaliteitseisen van de opdracht
gever, maar leveren we ook echt de optimale gegevens.’

Omgevingsmanagement
Smit: ‘Voor ons was het nieuw om bijvoorbeeld ook de klachtenafhandeling vanuit de omwonenden te doen, maar dat werkte
in de praktijk prima. Wat helpt, is dat we eerst met vrijwel alle
partijen in de omgeving keukentafelgesprekken hebben gevoerd.
Daarbij maakten we onder andere duidelijk wat ze van ons mogen
verwachten om schade te voorkomen en te herstellen. Als mensen
je kennen, werkt dat soepeler: je kunt concrete afspraken maken.
Het kost wel wat meer tijd, maar leidt uiteindelijk tot een vlotter
werkproces en dat is pure winst.’
Beurskens: ‘Op dit gebied zijn wij echt ontzorgd, vooral omdat
WSRL de klachtafhandeling niet hoefde te doen. Het werkt ook
goed als iemand zoals Bart in het veld is, en ziet wat er kan en niet
kan. Wij verzinnen achter onze pc weleens dingen die in de praktijk
niet echt uitvoerbaar zijn. Zo is het niet de bedoeling dat we een
mooi gazonnetje van iemand drie keer omploegen voor een sondering, een boring en misschien nog een extra sondering. Door de
korte communicatielijnen konden we snel schakelen en mensen
zien dat: ‘Het wordt meteen geregeld!’ Dat schept vertrouwen en
draagvlak, en dat is belangrijk bij dit soort projecten.’

‘Omgevingsmanagement is bij
dijkversterking steeds belangrijker’

Wat zijn de succesfactoren geweest bij deze samenwerking?
Kooman: ‘Op basis van de EMVI-kwaliteitsdocumenten die
Fugro heeft ingediend bij de inschrijving voor dit project en
een kick-off meeting in september 2015 hebben we gezamenlijk enkele ambities en doelstellingen geformuleerd.
Die lagen op het gebied van samenwerking en kwaliteit:
ontzorgen, korte communicatielijnen, wederzijds respect,
tijdige communicatie, op tijd en controleerbaar leveren van de
gewenste kwaliteit. In de praktijk bleken deze zaken goed geregeld. Ik denk dat je daar de succesfactoren in moet zoeken.’
Beurskens: ‘Als je als opdrachtgever het idee hebt dat het
goed is geregeld, geeft dat rust. ‘Vertrouwen’ is dus wat mij
betreft een sleutelwoord. Je werkt sámen aan een project,
dus wederzijds respect en vertrouwen vind ik essentieel.
Dat is volgens mij goed gelukt. Uiteraard moet je controle
momenten inbouwen, maar de basis is toch dat je vertrouwen hebt in het proces en daarmee in het product.’
Van Woerden: ‘Onze insteek is altijd om met oplossingen te
komen en bij problemen alternatieven te ontwikkelen die

tot het gewenste resultaat leiden. Daarbij zijn respect en
vertrouwen inderdaad zeer belangrijk. Fugro kiest ervoor om
te investeren in kwaliteit, ook in de hoop dat opdrachtgevers
dat zien en waarderen. Zo hebben wij onze sondeerbazen opgeleid om sonderingen in het veld te beoordelen: ‘is-ie goed
of niet?’ Met als voordeel dat je dus snel kunt besluiten om
een sondering meteen over te doen. Dat verhoogt de kwaliteit
van het proces, beperkt de meerkosten van apart nog eens
terugkomen en voorkomt overlast voor omwonenden.’

Wat levert al deze nadruk op kwaliteit
straks op?
Kooman: ‘Uiteindelijk gaat het om de reductie van onzeker
heden. Als je nauwkeuriger meet, weet je meer. Betere
resultaten betekenen voor mij dat je dichter bij de natuur zit,
beter kunt voorspellen hoe een waterkering zich werkelijk
gaat gedragen. Zodat wij straks de dijk op de juiste manier
kunnen aanpakken: niet te veel en niet te weinig! Onderzocht
en uitgevoerd op een manier die de minste overlast oplevert
voor omwonenden, gepaard aan optimale zekerheid over de
veiligheid!’
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Opinie

STRONG: samenhangend
ruimtelijk beleid voor
de ondergrond
In het Programma Bodem en Ondergrond ontwikkelt de rijksoverheid – samen met andere overheden – een samenhangend beleid voor
het gebruik van de ondergrond. Programmamanager Ruud Cino over wat de Structuurvisie Ondergrond betekent in de praktijk.
Gebruik van de ondergrond biedt voor veel partijen kansen.
Overheden moeten daarom regelmatig keuzes maken over waar
welke activiteiten kunnen plaatsvinden, hoe ze bodemvervuiling
moeten aanpakken of het grondwater kunnen beschermen. Deze
keuzes kunnen niet los van elkaar gezien worden en daarvoor is
het Programma Bodem en Ondergrond opgezet. Hierin werken
het rijk en andere overheden samen aan: landelijke afspraken in
de Structuurvisie Ondergrond; regionale en lokale afspraken voor
de ondergrond, én meer kennis over bodem en bodemgebruik.
Programmamanager Ruud Cino (ministerie van Infrastructuur en
Milieu) vertelt meer over ‘zijn’ programma en de Structuurvisie
Ondergrond, ook wel STRONG genoemd.

Optimaal gebruik

Cino: ‘De ondergrond wordt steeds vaker gebruikt, voor uiteenlopende activiteiten. Denk aan het aanleggen van ondergrondse
netwerken voor telecom of voor het transport van stoffen, het

Door toenemende drukte in de ondergrond kunnen gebruiksfuncties elkaar in de weg gaan zitten, met als gevolg schade aan
bouwwerken of infrastructuur, of onverwacht hoge projectkosten.
Onvoldoende rekening houden met het functioneren van het
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winnen en distribueren van drinkwater, zout, olie of gas, de opslag
van CO2 of andere stoffen, en het opwekken van duurzame energie
via WKO of aardwarmte. De overheid wil de ondergrondse ruimte
ordenen en activiteiten op elkaar afstemmen. Daarbij is de uitdrukkelijke opdracht om op een andere, transparante manier tot
besluitvorming te komen bij projecten in de ondergrond. In samenspraak met alle stakeholders, rekening houdend met de situatie
onder- én bovengronds, een goed beeld van eventuele effecten en
risico’s en vooral: met heldere afspraken. Kortom: niet meer via
een sectorale, maar via een integrale aanpak!’

watersysteem of met het vermogen van de bodem om nuttige diensten te leveren, kan leiden tot extra kosten, schade
en vermindering van de leefbaarheid. Denk daarbij aan
wateroverlast, verminderde landbouwproductie, schade aan
funderingen, achteruitgang van de natuur en bedreiging van
de kwaliteit van het grondwater dat nodig is voor de drink
watervoorziening.
Cino: ‘STRONG voorziet voor het eerst in een methode voor
bewuste afweging tussen onder- en bovengrondse ordening.
Om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden en de
belangrijke functies van de ondergrond te beschermen,
moeten overheden en marktpartijen samenwerken. Daarbij
is er behoefte aan duidelijkheid over gebieden waarin
ontwikkelingen mogelijk zijn en de wijze waarop gezamenlijk tot besluitvorming wordt gekomen. Dit is de kern van de
Structuurvisie Ondergrond: geen blauwdruk voor het Nederland van de toekomst, wel de contouren van wat er ergens
wel en niet kan.’

Landelijke afspraken in Structuurvisie
Ondergrond
Cino: ‘De structuurvisie bevat afspraken over activiteiten in de
bodem op landelijk niveau en vormt daarmee de basis voor
het nationale beleid van de ondergrond voor de komende decennia. De structuurvisie richt zich op de nationale belangen
‘energie’, ‘mijnbouw’ en ‘drinkwatervoorziening’. Voor activiteiten in de diepe ondergrond verleent de rijksoverheid de
vergunningen op grond van de Mijnbouwwet. Voor een aantal
activiteiten in de ondiepe bodem en op de bovengrond zijn de
provincies, waterschappen en gemeenten verantwoordelijk.
Je kunt STRONG dan ook zien als de ontmoeting tussen de
marktordening van de Mijnbouwwet en de ruimtelijke ordening van de Omgevingswet. Veel maatschappelijke vraagstukken overschrijden de grenzen van deze verantwoordelijkheidsverdeling. Het veilig en duurzaam gebruik en de bescherming
van de ondergrond is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid die vraagt om goede afspraken, zowel tussen overheden
onderling, als met bedrijven en burgers. Transparantie is
daarbij essentieel.’
Kunt u aangeven wat STRONG in de praktijk gaat betekenen,
bijvoorbeeld voor een aannemer die een dijkversterking gaat
uitvoeren voor een waterschap?
Cino: ‘STRONG bevat in ieder geval níét de regels aan de hand
waarvan die aannemer kan zien of hij wel of niet mag gaan
graven. Maar hij krijgt er tóch mee te maken, bijvoorbeeld als
lid van het bouwteam. Want op de opdrachtgever rust wel

de plicht om te onderzoeken of er in een plangebied sprake is
van ondergrondse infrastructuur of een grondwaterbeschermingsgebied in de nabijheid. De vergunningverlenende overheid – gemeente of provincie – heeft een afweging moeten
maken binnen de randvoorwaarden van STRONG en de daarop
gebaseerde regionale of lokale afspraken: bijvoorbeeld of het
betrokken gebied in de toekomst bestemd kan worden voor
geothermie. En bij die afweging zijn – als het goed is – alle
stakeholders in het gebied betrokken, dus inclusief de aannemer en zijn opdrachtgever. Je zult in de praktijk dus zien dat
men onder invloed van STRONG bij besluitvorming rondom
onder- en bovengrondse ruimtelijke ordening van een sectorale naar een integrale afweging zal gaan.’

Kennis over bodem en ruimtegebruik
Voor samenhangend beleid voor de ondergrond is actuele
kennis nodig over het ruimtegebruik en over de gevolgen
daarvan voor de bodem. Cino: ‘Om de bestaande kennis te
bundelen en te ontsluiten heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het Kennis- en Innovatieprogramma
Bodem en Ondergrond (KIBO) in het leven geroepen.
Daarnaast komt in het landelijke systeem Basisregistratie
Ondergrond (BRO) te staan wat er in heel Nederland gebeurt
in de ondergrond.’
Deze informatie is voor elk bedrijf en iedere burger toegankelijk. Dit geldt ook voor de onderbouwende studies op grond
waarvan afwegingen worden gemaakt. Daarmee is een gezamenlijke basis gelegd voor besluiten die op maatschappelijk
draagvlak kunnen rekenen. ‘Het is op het gebied van informatie wel een zaak van halen én brengen’, aldus Cino. ‘Partijen
kunnen bij ons terecht voor data over de ondergrond, maar
we verwachten ook dat zij hun eigen onderzoeksgegevens ter
beschikking stellen.’

Participatie
Cino: ‘Er is vanaf de start nauw samengewerkt met provincies,
gemeenten en waterschappen. Daarnaast gaat het om maatschappelijke organisaties, bedrijven en het publiek. Tijdens inspraakprocedures kunnen zij hun mening geven over de opzet
en inhoud van de structuurvisie. In het overleg Infrastructuur
en Milieu bespreekt het ministerie de bouwstenen voor de
structuurvisie met maatschappelijke partijen, die daarna een
advies geven aan de minister. Ook via een klankbordgroep en
het burgerpanel kunnen de verschillende partijen hun mening
geven. Dit moet leiden tot een open en transparante werkwijze, waarin de belangen van alle betrokken stakeholders
worden meegenomen.’
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Den Haag en Rotterdam nog
dichter bij elkaar
Monitoring omgevingsbeïnvloeding aanleg Rotterdamsebaan

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag krijgt straks een extra impuls, als de Rotterdamsebaan het centrum van de Hofstad verbindt
met de snelwegen bij Ypenburg. Een deels ondergrondse toegangsweg van zo’n 4 km brengt de automobilist in 2020 van de A4/A13
binnen enkele minuten naar de Centrumring van Den Haag. Tijdens de bouw monitort Fugro of er deformaties optreden.
De Rotterdamsebaan begint bij het knooppunt Ypenburg. Vanaf
de A4 en A13 rijdt het verkeer over een jaar of vier de Rotterdamsebaan op, onder knooppunt Ypenburg door, richting de Vliet. Bij
het huidige parkeerterrein van familiepark Drievliet verdwijnt de
weg onder de grond en begint de Victory Boogie Woogietunnel. De
tunnel loopt onder de archeologische vindplaats Forum Hadriani,
Voorburg-West en de Binckhorst-haven door. In de Binckhorst
komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond bij de Zonweg,
waar de weg aansluit op de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg in
Den Haag.

Omgevingsbeïnvloeding
De bouw van de Rotterdamsebaan is in 2014 gestart met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een
aantal wegen in de Binckhorst. Op 1 juli 2020 moeten de eerste
auto’s door de Victory Boogie Woogietunnel kunnen rijden.
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Deze boortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen met een uitwendige diameter van circa 11 m en een lengte van 1.640 m. De tunnel
en de toerit in de Binckhorst bevinden zich in stedelijk gebied. Zo
kruist de tunnel onder andere verschillende woningen en bedrijfsgebouwen. Naar verwachting kunnen de bouwwerkzaamheden de
nodige ‘omgevingsbeïnvloeding’ tot gevolg hebben en daarmee
ook mogelijk schade. In het realisatiecontract van de Rotterdamsebaan zijn daarom voor de aannemer eisen opgenomen aan de
maximaal toelaatbare verplaatsingen.

Onafhankelijke monitoring
Om eventuele overschrijdingen van de grenswaarden onafhankelijk te kunnen vaststellen, heeft Fugro van de gemeente
Den Haag de opdracht gekregen alle verplaatsingen van de
bestaande bouwwerken, de wegen en het maaiveld in de directe
omgeving van het werk nauwkeurig te monitoren. Dit gebeurt integraal, dus gelijktijdig voor de toerit én de rest van de boortunnel.

‘24/7 volautomatische metingen door
monitoringsysteem van 40 Robotic Total
Stations en meer dan 2.000 meetpunten’

Bij de inrichting van de monitoring is met een groot aantal
zaken rekening gehouden. Belangrijkste is natuurlijk het
bewaken van de invloed van het bouwproces op bouwwerken
en op het maaiveld (en de kabels en leidingen die zich daarin
bevinden). Ook moet de monitoring informatie opleveren voor
het optimaliseren van het boorproces in relatie tot eventueel
optredende omgevingsbeïnvloeding. Verder moeten de daadwerkelijk optredende verplaatsingen, zakkingen en rotaties
van de bouwwerken en verzakkingen van het maaiveld als
gevolg van de bouwactiviteiten getoetst kunnen worden.
Om dit voor elkaar te krijgen heeft Fugro een volautomatisch
geodetisch monitoringsysteem ontworpen, bestaande uit
40 Robotic Total Stations en meer dan 2.000 meetpunten.
Met dit systeem kunnen de metingen 24/7 volautomatisch
worden uitgevoerd, met zo min mogelijk hinder voor de
betrokkenen. Al met al is dit één van de grootste monitoringsprojecten die ooit in Nederland zijn uitgevoerd.

GeoRiskPortal op maat
Nadat het systeem is geïnstalleerd, zal het continu de verplaatsingen van de bouwwerken en het maaiveld monitoren.
De meetresultaten worden gepresenteerd en gedeeld met de
opdrachtgever via een speciaal, door Fugro op maat gemaakt
GeoRiskPortal.
Deze portal biedt toegang tot een overzicht van realtime
monitoring data. In het GeoRiskPortal zijn alle metingen uit
het veld overzichtelijk in kaart gebracht en in één oogopslag vergelijkbaar met de prognoses. Onafhankelijke meet
gegevens worden met enkele klikken inzichtelijk. Betrouwbare data – ook van andere partijen – ondersteunen zo de
uitvoering en de besluitnemers. Verificatie van grondgedrag
en constructieve elementen wordt ondersteund door de inzet
van slimme sensortechnologie. Op deze manier heeft de
gemeente Den Haag op elk gewenst moment inzicht in de
realtime situatie, en kan de aannemer het boorproces – indien
nodig – meteen bijsturen.

Meer informatie:

Achtergrondinformatie Rotterdamsebaan
Al vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er plannen voor
een rechtstreekse invalsroute vanuit Rotterdam naar het
centrum van Den Haag, vergelijkbaar met de Utrechtsebaan.
Maar de ‘inprikker’ vanuit Rotterdam kwam er toen niet en
het gebied werd gaandeweg volgebouwd. Hierdoor is een
route op maaiveld of halfverdiept, zoals de Utrechtsebaan,
inmiddels lastig in te passen. Daarom is nu gekozen voor een
boortunnel. De Stadsregio heeft het huidige alternatief, de
noordelijke boortunnel, in 2007 vastgesteld. Oorspronkelijk
werd een kortere tunnel gepland, maar op 4 april 2012 is
besloten de tunnel aan de zuidzijde 200 m langer te maken.

Procedures
Na de terinzagelegging van de MER is op 21 augustus 2012
een overeenkomst gesloten tussen de rijksoverheid en de
drie gemeenten over het tracé en de financiering. Nadat het
ontwerpbestemmingsplan was vastgesteld, heeft het Stadsgewest Haaglanden in oktober 2013 € 475 miljoen subsidie
verleend aan de gemeente Den Haag. Het tunnelcontract
van € 301 miljoen is eind 2015 gegund aan bouwbedrijf
BAM. De uitvoering startte in september 2016 en de Rotterdamsebaan moet in 2020 in gebruik worden genomen. Het
project kost zo’n € 680 miljoen, waaraan de rijksoverheid
maximaal € 295 miljoen bijdraagt.

Bouwproces
In 2015 zijn voorbereidende werkzaamheden gestart: voornamelijk aanpassingen aan het onderliggend wegennet in de
omgeving van de Binckhorst in Den Haag. Op 5 september
2016 startten de werkzaamheden aan de bouwput in de
Vlietzone, die 250 m lang en 18 m diep is. De bouwput is in
april 2017 gereed, waarna de tunnelboormachine er geassembleerd wordt. Het boren van de tunnel moet medio 2018
starten. De bouwput wordt na het boorproces ingericht als
zuidelijke toerit en tunnelportaal.
Meer over de aanleg van de Rotterdamsebaan:
www.denhaag.nl/rotterdamsebaan.

Patrick Bakhuizen, 026 36 98444, p.bakhuizen@fugro.com
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‘Goed omgevingsmanagement
steeds belangrijker’
Multidisciplinair grondonderzoek Groot-Brittannië

Voor het Moorside-project van NuGeneration (NuGen) in Groot-Brittannië heeft een internationaal en multidisciplinair projectteam van
Fugro uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd, zowel op land als vlak voor de kust. Tijdens het onderzoek is veel aandacht besteed aan
omgevingsmanagement en de samenwerking op locatie. ‘Goede communicatie leidt tot meer draagvlak.’

Het bedrijf NuGen – een samenwerking van Toshiba en ENGIE – wil
aan de oostkust van Groot-Brittannië, tegenover het eiland Man, een
nieuwe kerncentrale bouwen met een vermogen van 3,8 GW. Veel
van het land op deze locatie – Moorside geheten – is al eigendom
van NuGen, maar over de exacte bodemopbouw was nog onvoldoende kennis. Daarom heeft het concern enkele adviseurs, waar
onder Fugro, gevraagd om verschillende onderzoeken uit te voeren.

Onshore en offshore
Het gaat om een uitgebreid programma van geotechnische en
geofysische werkzaamheden, zowel op het land als op zee (near
shore). Dit moet niet alleen voldoende informatie opleveren voor
het gedetailleerde ontwerp van de funderingen en bijbehorende
structuurvoorzieningen, maar ook voor het bepalen van tunnel
tracés voor leidingen.

Uitgebreid grondonderzoek
Het Moorside-project is een van de grootste Britse locatieonderzoeken dat als één pakket is aanbesteed. Fugro verzamelde bij dit
onderzoek geotechnische, hydrologische, seismische en geomilieugegevens. Op het land ging het om zo’n 300 boringen tot
maximaal 200 m diepte, verspreid over een groot gebied langs de
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kust. Op een bepaald moment waren gelijktijdig achttien boorstellingen actief. ‘De bodemopbouw hier is zeer wisselend’, aldus
projectleider Tina Zaal van Fugro. ‘De begindiepte van de gesteentelaag varieert van ongeveer 20 tot 100 m, met daarboven lagen
van klei, zand en grind. Tijdens het boren hebben we enkele in situ
tests gedaan, waaronder naar de doorlatendheid van de grond. Na
de boringen is geofysisch onderzoek uitgevoerd, door in boreholes
onder andere radiologische instrumenten neer te laten, die een
duidelijker beeld geven van de bodem in en rondom de gaten.
Met deze techniek – wireline logging – kun je bijvoorbeeld kleine
breuklijnen tussen grondlagen beter onderscheiden.’
Voor een hydrologisch beeld van de ondergrond zijn in verschillende boreholes (on)diepe peilbuizen geplaatst, die gedurende
enige tijd worden uitgelezen. De onderzoeksgegevens zijn niet
alleen bedoeld als uitgangspunt voor het definitieve ontwerp van
Moorside, maar ook voor de onderbouwing van de vergunnings- en
planningsaanvragen voor de bouw van de kerncentrale.

Onderzoeken op zee
De eerste fase van werkzaamheden op zee in 2015 omvatte
dieptemetingen met behulp van enkele speciale Fugro-schepen

Een praatje ‘over de heg’ kan veel opleveren

voor geofysisch onderzoek. Ook werden voorbereidende
onderzoeken uitgevoerd voor het opruimen van eventueel
niet-ontploft oorlogsmateriaal. In april 2016 zijn vanaf een
jack-up acht boringen in de zeebodem gedaan. Ook heeft er
vanaf een onderzoeksschip van Fugro seismisch onderzoek
plaatsgevonden.

Omgevingsmanagement
De opdrachtgever wil een zo groot mogelijk draagvlak voor dit
project en hecht daarom veel belang aan goed omgevingsmanagement. Er is een zogeheten ‘land agent’ aangesteld
voor de contacten met de landeigenaren in het onderzoeksgebied. ‘We werkten vanuit een bouwkeet in het projectgebied,
waardoor we regelmatig met verschillende landeigenaren in
contact kwamen’, aldus Zaal. ‘Soms kan een praatje ‘over de
heg’ al heel wat onduidelijkheid en onzekerheid wegnemen,
zeker als mensen zien dat je er als bedrijf voor probeert te
zorgen zo min mogelijk overlast of schade te veroorzaken. Zo
was er een subcontractor die rijplaten neerlegde, zodat het
zware materieel op de locatie van een borehole kon komen.
Soms hebben we hen daarbij een flinke omweg moeten laten
maken, om de smalle straatjes van een klein dorp of kwetsbare flora en fauna te ontzien.’

Trots op project
Aan dit project namen medewerkers van Fugro uit verschillende landen en kantoren deel. Zaal: ‘Het was echt een groot
en mooi project en ik ben erg trots op wat we samen hebben
bereikt. Wat Moorside bijzonder maakte, is het feit dat je in
een projectteam op de locatie werkt; samen met collega’s van
Fugro-bedrijven uit verschillende landen en werknemers van
een ander adviesbureau en van de opdrachtgever. Dat betekent dat je korte communicatielijnen hebt en waar nodig snel
kunt schakelen. Zo werkten wij nauw samen met medewerkers van Amec Foster Wheeler, die hier voor NuGen ecologisch
onderzoek uitvoerden. Als zij bijvoorbeeld hadden vastgesteld

dat zich ergens in het gebied beschermde flora of fauna
bevond, werd samen gekeken naar beschermingsmaatregelen
die konden worden genomen. Tijdens wekelijkse toolbox-talks
werd naast veiligheid ingegaan op het ecologische aspect en
op de specifieke maatregelen en aandachtspunten.’
Foster Wheeler voerde ook radiologisch onderzoek uit, onder
andere vanwege een ongeval in het verleden, bij de bestaande naastgelegen kerncentrale. Zaal: ‘Daarom moesten
grondmonsters en grondwater nauwkeurig worden getest op
eventuele verhoogde radioactiviteit. Dat betekende bijvoorbeeld dat we al het retourwater van onze boringen moesten
opvangen en opslaan.’

Proefsleuven
Fugro heeft verder verschillende proefsleuven gegraven
en in situ bodemtests uitgevoerd. Het doel hiervan is om
geschikte locaties te bepalen voor de opslag van afgegraven
grond, die zal worden hergebruikt voor landschapsinrichting.
De vele boringen en aanvullende onderzoeken hebben een
enorme hoeveelheid informatie opgeleverd. Om het enorme
aantal tests binnen een strak tijdschema van zes maanden te
verwerken, is de laboratoriumcapaciteit van de gehele Fugrogroep ingezet.
De uitkomsten van de seismische onderzoeken op zee en op
land worden uiteindelijk gepresenteerd in een doorlopend
‘land-naar-zee’-profiel. Het onderzoek op het land voor het
bepalen van de bodemeigenschappen zal worden aangevuld
met booractiviteiten en grondwatermonitoring ter ondersteuning van het radiologische onderzoek van Amec Foster
Wheeler. Het bodemonderzoek van Fugro begon in december
2015 met veldwerk en is in het najaar van 2016 afgerond.

Meer informatie:
Tina Zaal, t.zaal@fugro.com
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Verantwoord werken
op het wad

Unieke meetmethode voor nauwkeurige hoogtemetingen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de verantwoordelijkheid om na te gaan in hoeverre haar productieactiviteiten
bodemdaling tot gevolg hebben. Als onderdeel van het monitoringsprogramma worden daarom sinds 2006 actief controlemetingen
uitgevoerd in het Waddengebied. NAM heeft hiervoor een unieke methodiek voor nauwkeurige hoogtemetingen ontwikkeld. Fugro is hier
vanaf het begin, als onafhankelijke partij, nauw bij betrokken.
Gaswinning onder de Waddenzee kan leiden tot bodemdaling,
met mogelijke gevolgen voor de flora en fauna in het gebied. Als
de bodem niet te snel daalt, kan de daling worden opgevangen
door de natuurlijke sedimentatie: opslibbing van zand en modder
als gevolg van de getijden. De bodemdaling die door gaswinning
wordt veroorzaakt, is gelijkmatig en schotelvormig. Dit laatste
betekent dat het diepste punt in het midden van ‘de schotel’ ligt.

Natuur bestrijdt zelf bodemdaling
De Natuurbeschermingswet staat gaswinning onder de Waddenzee toe. Maar wel onder de voorwaarde dat de gaswinning niet
schadelijk is voor de natuur. Dat geldt met name voor de bodemdaling. De bodem daalt weliswaar door de gaswinning, maar de
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natuur compenseert dit door de aanvoer van zand en slib uit de
Noordzee. Daardoor is de bodemdaling aan de oppervlakte niet
waarneembaar. Dit wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door
de natuurwaarden uitgebreid te meten en te monitoren. Door NAM
zelf en door onafhankelijke partijen.

Hand aan de kraan
Speciaal voor de gaswinning onder het Waddengebied is het hand
aan de kraan-principe in het leven geroepen. Dit principe wordt
van kracht zodra de bodemdaling sneller verloopt dan verwacht
en de natuurlijke opslibbing tekortschiet. In dat geval wordt de
productiekraan letterlijk dichter gedraaid.

Jaarlijkse meetcampagnes

Resultaten

Verdeeld over het Waddengebied ligt – onder maaiveld
niveau – een netwerk van meetpunten, de zogeheten wadhoogtemerken. Binnen de jaarlijkse meetcampagnes wordt
een selectie van deze punten gecontroleerd. Vanwege het
dynamische karakter van de Waddenzee worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf een werkboot, die met een
minimaal aantal vaarbewegingen langs de meetpunten vaart.

De resultaten van de monitoring worden jaarlijks door NAM
besproken met stakeholders en de MER-commissie. Vervolgens gaan de gegevens naar het ministerie van Economische
Zaken. Het ministerie legt het advies van de commissie met
een reactie voor aan de Tweede Kamer.

Bij iedere meetlocatie worden drie wadhoogtemerken met
GPS opgespoord en daarna uitgegraven. Deze drie wadhoogtemerken worden door middel van een nauwkeurigheids
waterpassing gecontroleerd op relatieve zetting, waarna op
het zuidelijke punt een mast geplaatst wordt met een GPSantenne. Bij de montage wordt de meetmast gecontroleerd
op verticaliteit op basis van vooraf bepaalde unieke controlematen. Na montage worden de wadhoogtemerken nogmaals
gecontroleerd op relatieve zetting in belaste toestand.

Meer informatie:
Marc Dalstra, 076 54 31867, m.dalstra@fugro.com
Patrick Bakhuizen, 026 36 98444, p.bakhuizen@fugro.com

De GPS-antennes registreren vervolgens minimaal vijf dagen
meetwaarden. Met deze meetcyclus kan een nauwkeurige
absolute hoogte bepaald worden van het wadhoogtemerk.
Vóór de demontage wordt de verticaliteit van de meetmast
nogmaals gecontroleerd. Daarna worden de meetpunten
zowel in belaste als onbelaste toestand gewaterpast, om
eventuele tussentijdse zetting van de punten te constateren.

Nieuwe meetpunten
Sinds 2015 worden door Fugro ook nieuwe meetpunten
aangebracht. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een minisondeerrups, die vanaf de werkboot wordt ingezet. Met het
wegdrukken van een (sondeer)stang wordt de structuur van
de ondergrond minimaal verstoord, waardoor de meetmerken sneller zettingsvrij zijn. Daarnaast kan de bodemopbouw
worden geïnterpreteerd door eerst een sondering uit te voeren
om de plaatselijke wrijving te bepalen. Het wrijvingsgetal – de
verhouding wrijving/conusweerstand in procenten – geeft
inzicht in de aard van de verschillende bodemlagen, zodat
hieruit weer de lengte kan worden bepaald van de te plaatsen
meetpunten.
Door de nieuwe meetpunten op deze wijze aan te brengen,
kunnen de zettingsmetingen meteen worden uitgevoerd,
waardoor vaarbewegingen en menselijke invloeden in het
Waddengebied worden geminimaliseerd.
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Grondradar helpt draag
capaciteit vloer te bepalen
Nieuwe pompen veilig geïnstalleerd

In een grote fabriek voor voedingsmiddelen moest een bedrijfskritische pomp voor een warmtekrachtcentrale – die aardgas omzet
naar stoom en elektriciteit voor diverse bedrijfsprocessen – worden vervangen. Maar over de fundering van de pompruimte ontbrak
belangrijke informatie, waardoor de exacte draagkracht van de vloer onbekend was. De oplossing kwam uit een onverwachte hoek.
In de fabriek staan twee voedingswaterpompen opgesteld: één
in functie en één als reserve. De reservepomp moest worden
vervangen en ingenieursbureau Tebodin adviseerde – binnen een
energiebesparingsprogramma – om energiezuinige pompen met
frequentieregelaars te plaatsen.

Onbekende fundering
In de pompruimte moeten – vlak naast de nog werkende pomp –
twee nieuwe pompen komen. Deze zijn weliswaar lichter dan de
oude pomp die ze vervangen, maar voor een onderbouwd antwoord of de fundering hier wel sterk genoeg voor was, ontbrak de
nodige informatie. Arasta Pourkamal, energie-deskundige bij
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Tebodin, was betrokken bij dit project: ‘Het fabriekscomplex is
door de jaren heen uitgebreid met nieuwe gebouwen en hallen. Uit
de beschikbare tekeningen bij de opdrachtgever en de gemeente
was niet op te maken hoe de fundering van deze specifieke
ruimte was uitgevoerd. Voedingswaterpompen zijn gevoelig voor
trillingen en zeker de toerengeregelde pompen met permanent
magneetmotoren die hier zijn voorzien. We moesten dus gewoon
zeker weten dat de fundering voldeed aan de eisen.’

Grondradar
Omdat gewerkt moest worden in dezelfde ruimte als waar de enige nog werkende pomp staat, kon geen destructief of ingrijpend

‘Snel en betaalbaar antwoord
op bouwkundige vragen’

onderzoek worden uitgevoerd. Daarom heeft Tebodin Fugro
gevraagd inpandig een grondradar-onderzoek uit te voeren.
Geofysisch onderzoek zoals met een grondradar kan de vraag
naar de draagcapaciteit van de vloer niet direct beantwoorden. Maar enkele belangrijke kenmerken van de vloer zijn
wel in kaart te brengen, zoals de dikte van de vloer en of
deze dikte gelijk is over de hele ruimte. Ook geeft de grondradar antwoord op de vraag of en hoeveel wapeningnetten
aanwezig zijn in de vloer en wat de maaswijdte is van elk
net. Daarnaast kan worden vastgesteld of de betonnen vloer
in één of meerdere units is gegoten en of er een staalfundering onder de muren van de kamer aanwezig is. Verder geeft
grondradaronderzoek inzicht in de aanwezigheid van ingewerkte funderingspalen in de vloerconstructie, of er kabels
en/of leidingen in de kamer aanwezig zijn en welke invloed
deze kunnen hebben op de operatie van de nieuwe pompen.
Tot slot levert het onderzoek gegevens over de bodemopbouw
van de grond onder de kamer: kleiig, zandig of puinachtig.

De uitvoering van de metingen met de hoogfrequente grondradar.

Snel en grondig
Om antwoorden te geven op deze geofysische vragen zijn drie
verschillende onderzoeken nodig, met uiteenlopende elektromagnetische frequenties: 50 – 300 MHz, 300 – 1.000 MHz en
1.500 – 3.500 MHz. Pourkamal: ‘Met een relatief betaalbaar
onderzoek kon Fugro snel antwoorden geven op onze bouwkundige vragen. De vloer bleek te bestaan uit één geheel, zwevend gestort en bewapend, zonder bijzonderheden. Op basis
daarvan konden wij bepalen hoe we de vloer sterk genoeg
moesten maken voor de nieuwe pompen. Ze zijn inmiddels
operationeel en kunnen als het goed is zo’n 30 jaar mee. Met
een kleine investering hebben we het risico op veel ellende
ondervangen. Voor de opdrachtgever was dit een zogeheten
‘slagaderige operatie’, omdat het ging om kritische installatieonderdelen voor het gehele bedrijfsproces. Dan is het prettig
dat wij op basis van een grondig en systematisch onderzoek
kunnen aantonen dat er geen problemen te verwachten zijn.’

De ondergrond in radarbeeld. Het wapeningnet met de hoog- (A) en
medium-frequent (B) radar. De leidingen komen naar voren in de
medium-frequent data (C).

Uiteraard kan Fugro de grondradar inzetten in alle soortgelijke
situaties rondom betonnen constructies.

Meer informatie:
Vsevolod Kovalenko, 070 31 70737, v.kovalenko@fugro.com

De (laagfrequente) radarsignalen worden nauwelijks gedempt door de
ondergrond, wat wijst op zand tot ca. 150 cm-mv.
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Hoogwater op anderhalve
kilometer nog merkbaar
Geohydrologisch onderzoek nevengeul IJssel

Bij de voorbereidingen voor de aanleg van een nevengeul voor de IJssel bij Herxen (Overijssel) bleek de rivier een geohydrologische
verrassing in petto te hebben voor de bouwers. Fugro verzamelde gegevens, stelde een grondwatermodel op en adviseerde over een
oplossing.
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die
ervoor moet zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en
grondwater op orde is. Om te voldoen aan de KRW worden in de
Nederlandse stroomgebieden van Rijn, Maas, Schelde en Eems
diverse maatregelen uitgevoerd. Eén daarvan is de aanleg van
een nevengeul in de uiterwaarden van de IJssel bij Herxen, zo’n
10 km onder Zwolle.
Aannemingsmaatschappij de Vries & van de Wiel kreeg van de
Dienst Landelijk Gebied (nu Rijkswaterstaat) opdracht voor het
realiseren van de nevengeul. Bij de voorbereidingen voor deze geul
bleek onderzoek naar het hydrologisch systeem noodzakelijk om
de benodigde vergunningen te verkrijgen. Vóórdat kon worden
begonnen met de aanleg moest worden aangetoond dat de neven-
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geul geen nadelige effecten zou hebben op de grondwaterstanden
en de kwelsituatie in de omgeving.

Holocene deklaag doorsneden
Uit de beschikbare bodemgegevens blijkt dat de bodemopbouw
hier bestaat uit een holocene deklaag van enkele meters klei
en veen, gevolgd door twee watervoerende pakketten die worden gescheiden door een dunne kleilaag. De IJssel doorsnijdt
de holocene deklaag volledig en staat in direct contact met het
eerste watervoerend pakket. Hoge IJsselwaterstanden zijn hierdoor
terug te zien in stijghoogtefluctuaties van het grondwater tot op
anderhalve kilometer afstand van de rivier. Ook de toekomstige,
2,5 kilometer lange nevengeul in de uiterwaarden doorsnijdt de
holocene deklaag. Vanwege een verandering in afstand tot het

w.s. NAP + 100m

35.80

44.59

45.74

2.00

1.97

0.00
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Afstand
Hoogte (NAP)

2.07

NAP 0.00m

Profiel D-D’
Schaal 1:200
binnendijkse gebied moet daar rekening worden gehouden
met een toename van de invloed van IJsselwaterstanden op
de grondwaterstanden en de stijghoogten. Dit kan, afhankelijk
van de IJsselwaterstand, in het binnendijkse gebied leiden tot
verdroging of juist vernatting.

Meer informatie:
Alexander Jongerius, 070 31 11304, a.jongerius@fugro.com

Grondwatermodellering
In een vroegtijdig stadium van het onderzoek zijn alle belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de model
berekeningen vastgesteld, in samenwerking met Waterschap
Drents Overijsselse Delta. Het grondwatermodel – opgezet
met het softwarepakket MicroFEM – is op verzoek van het
waterschap gebaseerd op het regionaal grondwatermodel
MIPWA. Hiervoor moesten de geohydrologische parameterwaarden van de verschillende bodemlagen uit MIPWA worden
geëxporteerd en in MicroFEM worden geladen. Doordat
MIPWA een celgrootte van 25 m bij 25 m kent, is het model
verfijnd en op diverse punten aangepast op basis van de
resultaten van beschikbare bodemonderzoeken.

Twee scenario’s
Na kalibratie van het grondwatermodel zijn in overleg met het
waterschap voor twee scenario’s instationaire berekeningen
uitgevoerd. Een hoogwaterscenario bestaande uit een hoogwatergolf met een terugkeertijd van één keer per 100 jaar, en
een laagwaterscenario waarin de nevengeul gedurende tien
dagen droogstaat.

Compenserende maatregel noodzakelijk
De berekende stijgingen en dalingen van de grondwaterstand
zijn door het waterschap in eerste instantie als ontoelaatbaar
beoordeeld. Naar aanleiding daarvan heeft Fugro geadviseerd
lokaal een compenserende maatregel uit te voeren. Het
ging daarbij om het onder de geulbodem terugbrengen van
de slecht waterdoorlatende lagen die tijdens de aanleg van
de geul worden ontgraven. Uit aanvullende berekeningen is
gebleken dat de compenserende maatregel de negatieve
effecten op de omgeving significant beperkt.
Mogelijke negatieve effecten zoals schades door zettingen,
droogteschade en vernattingsschade zullen hierdoor niet optreden. Door het uitvoeren van de compenserende maatregel
kon het waterschap alsnog akkoord gaan met de aanleg van
de nevengeul.
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Artist impression van de ‘nieuwe’ A6 bij Almere.

GeoRiskPortal ondersteunt
bouwrijp maken tracé nieuwe A6
Nauwe samenwerking in engineeringfase
Er wordt op alle fronten hard gewerkt aan betere bereikbaarheid in de regio Amsterdam. Naast OV SAAL (Schiphol-Amsterdam-AlmereLelystad) van ProRail werkt Rijkswaterstaat op de snelwegen A1, A6, A9 en A10 aan het project Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere
(SAA). Fugro is lid van het ontwerpteam van aannemerscombinatie Parkway6 voor het deeltraject A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost.
Op de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere
staan regelmatig files. Om de files te verminderen, wordt het
wegennet hier uitgebreid en verbeterd. Zo wil Rijkswaterstaat
de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad verbeteren. Naar verwachting groeit Almere in de
toekomst meer dan oorspronkelijk gepland. Bovendien blijft het
verkeer tussen de regio Amsterdam en het noorden van het land
groeien. In dat kader voert Rijkswaterstaat een uitgebreid programma van projecten uit op de snelwegen in de regio: A10, A9,
A6 en A1. Een onderdeel daarvan is de capaciteitsuitbreiding van
de A6 op het traject Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost.
De bedoeling is dat verkeer dat via de A6 naar Almere zelf wil, op
de parallelbanen gaat rijden en dan kan kiezen voor één van de
afslagen. Verkeer dat niet naar Almere gaat, maar richting Amster-
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dam of Lelystad wil, blijft op de doorgaande rijstroken rijden. Zij
worden dan niet gestoord door afslaand of invoegend verkeer.
Om dit te realiseren wordt de A6 tussen Almere Havendreef en
Almere Buiten-Oost verbreed naar viermaal twee rijstroken met
hoofd- en parallelbanen. Tussen de aansluitingen Almere Stad en
Almere Buiten-West liggen hoofd- en parallelbanen tegen elkaar
aan en is uitwisseling mogelijk. Bij het Weerwater komt de A6 op
maaiveldniveau te liggen en worden twee nieuwe op- en afritten
aangelegd. Uit het oogpunt van leefbaarheid worden hier langs de
weg grondwallen van ongeveer 6 m hoogte aangelegd, waardoor
het lijkt alsof de A6 daar is verdiept, mede om ruimte te creëren
voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente
Almere. De wegverbreding van de A6 loopt bij de Buitenring-Oost
op z’n einde. De bredere snelweg met viermaal twee rijstroken ver-

smalt hier weer naar tweemaal twee rijstroken en sluit aan op
de bestaande A6 die verder loopt in de richting van Lelystad.
De werkzaamheden moeten in 2017 starten en in 2020 zijn
afgerond. Maar voor het zover is, moet nog heel wat grond
verplaatst worden in dit gebied. In totaal zijn voor de verbreding dertien kunstwerken nodig en komen er twee hoge
grondwallen.

Samenwerken in teamverband
Adriaan Louwerse (Fugro) is vanaf het eerste begin bij de
aanbesteding betrokken: ‘Geotechniek is een belangrijk
onderdeel van dit soort projecten, ook financieel gezien. Als
wij – door vanaf het begin mee te denken met de aannemer –
met slimme oplossingen kunnen helpen om een aanbesteding binnen te halen, is dat natuurlijk een win-winsituatie
voor iedereen.’

Geotechnische uitdagingen
Na de gunning aan aannemerscombinatie Parkway6 (Dura
Vermeer en Besix) in het begin van 2016 werd Fugro lid van
het ontwerpteam dat het voorlopige ontwerp uitwerkt tot
een definitieve versie. Louwerse was de afgelopen maanden
vrijwel permanent op locatie in Almere: ‘Voor de kunstwerken
en de aardebanen moesten we nog veel sonderingen doen,
onder andere vanwege de strenge eisen van de gemeente
Almere. De bodemopbouw in dit gebied is zeer gevarieerd,
met oude stroomgeulen en afwisselende afzettingen van klei,
veen en zand.’
‘Wat dit project geotechnisch verder bijzonder maakt, is dat
een deel van de oorspronkelijke A6 is aangelegd door het
uitbaggeren van het traject tot vlak boven het eerste zandpakket. De ontstane sleuf is vervolgens aangevuld met een ongeveer 6 m dik zandpakket. De ‘oude’ weg is dus aangelegd op
een stevige fundering. Voor de nieuwe weg wordt een andere
methode gebruikt en dus is extra geotechnische aandacht
nodig om verschilzettingen tussen bestaand en nieuw zoveel
mogelijk te beperken. Daarom zijn onder andere aanvullende
sonderingen uitgevoerd in de bestaande taluds, om zo in kaart
te brengen hoe het uitgebaggerde cunet in de breedte precies
wordt begrensd. Vanwege de zeer hoge taluds is hiervoor een
speciaal kraanframe gebouwd, dat op een verreiker past.’
Fugro heeft verder twee boringen uitgevoerd, om de laag
Eemklei te bemonsteren die zich in dit gebied bevindt en die
sterk varieert in dikte en diepteligging. Om het aandeel van de

Eemklei in de zettingen te kunnen bepalen, moet deze laag
nauwkeurig in kaart worden gebracht. Op de boormonsters
zijn in het laboratorium samendrukkingsproeven uitgevoerd,
om de stijfheids- en zettingsparameters te kunnen bepalen.

GeoRiskPortal
Fugro heeft adviezen opgesteld voor het bouwrijp maken van
het projectgebied, en het ontwerp van de funderingen van
de kunstwerken en de ophogingen. Daarbij is veel aandacht
geschonken aan het aanbrengen van de ophogingen. Zo zal verticale drainage aangebracht worden om de gestegen waterspanningen snel te reduceren. Fugro verzorgt gedurende het gehele
project de verwerking en interpretatie van de zakbaak- en
waterspanningsmetingen in de ophogingen voor de aardebanen.
Louwerse: ‘Alle meetgegevens worden samengebracht in het
GeoRiskPortal, een webbased applicatie met een open structuur, waarmee de opdrachtgever in één oogopslag alle relevante zaken kan bekijken. Zo zijn op de digitale kaart van het
projectgebied alle historische en recent uitgevoerde sonderingen en boringen van Rijkswaterstaat, Fugro en anderen weergegeven. Tijdens de uitvoering van het project komen daar de
meetreeksen van de monitoring-instrumenten bij. Door een
toegevoegde zettings-tool kan een gebruiker berekeningen
zichtbaar maken in een grafiek, waarmee ook extrapolaties
naar de toekomst mogelijk zijn. Door het zettingsproces op
die manier nauwlettend te volgen, kan onderbouwd worden
voorspeld wanneer bijvoorbeeld de overhoogte kan worden
verwijderd: niet te vroeg, maar ook niet te laat. En overigens
kan het omgekeerde ook voorkomen: op basis van onze
metingen adviseren wij ook wel om extra overhoogte aan te
brengen, als de zetting te langzaam gaat.’

Geotechnisch advies op locatie
Hij vervolgt: ‘Doordat je met het hele voorbereidingsteam
op één locatie werkt, zijn de lijnen kort. Dat is heel prettig,
want je bent met z’n allen nog volop bezig om het voorlopige
ontwerp te optimaliseren. Dan is het handig dat de constructeur makkelijk binnen kan lopen om ons iets te vragen over
de sonderingen bijvoorbeeld. Je ziet onze meerwaarde als
geotechnisch adviseurs dan ook toenemen als we zo nauw
betrokken zijn bij de engineering.’

Meer informatie:
Adriaan Louwerse, 070 31 11436, a.louwerse@fugro.com
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Op zoek naar oude olieboringen
in een waddengebied
Geofysisch onderzoek Kaspische Zee

In het noordwesten van Kazachstan bevindt zich een van de grootste oliereserves van Europa. In 2007 is de combinatie TCO, met onder
andere Chevron als partner, begonnen met de ontwikkeling van de derde generatie processing plant. Zowel de gesteldheid van het
terrein, de aanwezige infrastructuur, als het klimaat maken dit een uitdagende operatie.
De onderdelen voor de nieuwe fabriek worden deels buiten Kazachstan gefabriceerd. In 2018 zullen grote modules (waaronder turbines) worden aangevoerd over de Kaspische Zee en aansluitend over
land worden getransporteerd naar hun definitieve locatie. De voorbereidingen om deze tot 2.000 ton zware modules aan land te krijgen,
zijn al in 2015 gestart. Er worden een tijdelijke weg van 60 km, een
nieuwe haven en een toegangskanaal aangelegd. Het gebied waarin
dit gebeurt – aan de noordzijde van de Kaspische Zee – kan het best
worden omschreven als ‘een plek tussen land en zee’.

Waddengebied
De omgeving en het klimaat in deze omgeving zijn extreem. De
temperaturen variëren van meer dan 45 graden in de zomer tot

22 FUGRO INFO nr 3, november 2016

lager dan min 40 graden in de winter. Het noordelijke deel van de
Kaspische Zee is erg ondiep en vriest in de winter over vele kilometers compleet dicht. Dit brakwatergebied staat bekend om zijn
ecologische waarde voor vissen en vogels. ’s Zomers worden op dit
wad zelfs flamingo’s waargenomen.
De Nederlandse baggeraar Van Oord is hier in 2015 begonnen
met de aanleg van het toegangskanaal, terwijl lokale aannemer
Uexstroy op het land is gestart met de aanleg van de haven,
de kademuren en een deel van de ‘heavy duty’-transportweg.
Adviesbureau Witteveen+Bos verzorgt het ontwerp en de
directievoering.

‘Een plek tussen land en zee’

Verlaten olieboorinstallaties
In de tijd van de Sovjet-Unie zijn er in het noordelijke deel van
de zee olieboringen uitgevoerd, op locaties die toen droog
stonden. Het waterniveau van de Kaspische Zee kan zeer sterk
variëren, waarbij 2 m verschil in enkele jaren geen uitzondering is. De oliebronnen zijn in de loop van de tijd verlaten en
hun precieze locatie is verloren gegaan, door veranderingen in
het geodetisch systeem of omdat de documentatie simpelweg is verdwenen. In deze periode werden de locaties niet
opgeruimd, maar ‘overgelaten aan de natuur’. Hierdoor zijn
her en der in het moeras nog oude boorbuizen, onderdelen
van boortorens en zelfs auto’s zichtbaar.

Objecten onder het oppervlak
Een lekkende oude boorbuis is een groot potentieel gevaar in
het ecologisch fragiele natuurreservaat. Bij eerder onderzoek
is een aantal objecten gevonden in het geplande traject van
het kanaal. Naar aanleiding daarvan is besloten het kanaal
verder naar het zuiden op te schuiven. Fugro is gevraagd over
de nieuwe as van het kanaal een survey uit te voeren om
mogelijke oude olieputten en andere metalen obstakels op
te sporen. Vanwege de gevraagde nauwkeurigheid kon niet
vanuit de lucht worden gewerkt met helikopters, drones of
vliegtuigen.

Internationale effort
Fugro mobiliseerde een internationale taskforce van specialisten en equipment. Het kantoor in Kazachstan leverde het
management ter plekke en surveyors met lokale kennis. In
Engeland is een kunststof slede gefabriceerd en uitgerust
met alle benodigde apparatuur. Op basis van dit voorbeeld
zijn vervolgens in Kazachstan nog twee sledes gefabriceerd.
Frankrijk leverde de geofysische kennis en knowhow. Voor
de surveys zijn twee zogeheten ‘swamp buggies’ gecharterd,
die de sleden met apparatuur moeten voortrekken. De eerste
buggy werd gebruikt als survey-voertuig, de tweede als
‘rescue-vehicle’.

Windrichting bepaalt werklocaties

houden. De weersinformatie werd tweemaal per dag aangeleverd door aannemer Van Oord, die in de buurt al aan het
baggeren was voor het kanaal. Op basis van deze voorspelling
werd dagelijks een planning gemaakt van bereikbare locaties:
de buggies en de sleden kunnen werken in maximaal 50 cm
diep water.

Magnetisch veld
Omdat het magnetisch veld van een swamp buggy groot is
en dus invloed kan uitoefenen op de metingen, werd de slede
met meetapparatuur zo’n 30 m achter de survey-buggy
bevestigd. De slede bevatte vier magnetometers, een gyro
scoop en een Fugro Starfix GPS-antenne. De buggy werd
bemand door een ‘online geofysicus’ en een surveyor om de
navigatie in de gaten te houden.

Snelle actie
In totaal reed de buggy in zestien werkdagen meer dan
340 km aan surveylijnen, goed voor zo’n 1.360 km aan
survey-informatie. Na een kwaliteitscontrole door de geofysicus werden mogelijke metalen voorwerpen meteen gerapporteerd. Baggeraar Van Oord was de bocht naar het nieuwe
kanaal inmiddels tot op zo’n 2 km genaderd, dus er was wat
haast bij de levering van de locaties met de grootste ‘anomalieën’. Een interim report werd binnen drie dagen na het einde
van de survey overgedragen aan de opdrachtgever.

Op 50 cm nauwkeurig
Voor de complete eindrapportage was nog verwerking nodig
van de enorme hoeveelheid informatie en een review van de
resultaten door de Fugro-specialisten. Het doel is om eventuele achtergebleven boorgaten te identificeren en hun positie
binnen een straal van 50 cm aan te geven. Kleinere anomalieën zullen ook worden geanalyseerd en aangegeven, hoewel
dat niet het hoofddoel was van deze bijzondere survey.

Meer informatie:
Rob van der Salm, r.vdsalm@fugro.com

De Kaspische Zee kent geen echte getijdewerking: het lokale
waterniveau wordt bepaald door windrichting en -kracht. Een
draaiende windrichting kan in vier uur tijd een stijging van het
waterpeil van meer dan een halve meter veroorzaken. Het
is daarom zaak de weersvoorspellingen goed in de gaten te
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kort nieuws

Iedereen weer helemaal GIS!

RILA-systeem gaat als een trein!

De afgelopen 6 maanden hebben twee Fugro-medewerkers
een groot aantal GIS-basiscursussen gegeven aan collega’s
en externe GIS-gebruikers, om het gebruik van GIS te
stimuleren. Zo is de GIS-kennis van honderden collega’s in
Nederland, Frankrijk, Brazilië en Singapore bijgespijkerd.

In het zuidwesten van Engeland gaat Fugro voor Network
Rail het spoor in kaart brengen in de complete Great
Western regio. Dit is een onderdeel van een elektrificatieprogramma van Network Rail, waarbij grote delen van het
regionale netwerk worden gemoderniseerd.

EU-project
Ook zijn trainingen gegeven aan ambtenaren van het
Ministry of Sustainable Development van St. Kitts & Nevis.
Deze eilanden bevinden zich in de Caribische Zee en maken
onderdeel uit van het Brits Gemenebest. De trainingen
zijn gefinancierd vanuit een EU-project om bijhouding van
topografische data te ondersteunen. De data wordt ingezet
om de ruimtelijke ontwikkeling beter te kunnen sturen
vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Hierbij kwamen
onderwerpen zoals grondgebruik, milieu en economische
ontwikkelingen aan bod.

Het contract werd binnengehaald door intensieve
samenwerking met andere Fugro-bedrijven. Het gaat om
het inmeten van de spoor-geometrie, de omgeving en
eventueel aanwezige objecten met behulp van het RILAsysteem. Dit systeem is in Groot-Brittannië door Network
Rail gecertificeerd voor de hoogst mogelijke nauwkeurigheid
bij het inmeten van spoortrajecten. In totaal zal gefaseerd
ruim 3.500 km aan spoor in kaart worden gebracht. Alle
ingewonnen data wordt aan Network Rail ter beschikking
gesteld via de webbased RILA-portal. Niet alleen in het
zuidwesten is RILA actief, ook voor het High Output
Track Renewal team worden metingen verricht en hoog
nauwkeurige ontwerpen geleverd. Deze metingen vinden
plaats door het gehele Verenigd Koningrijk.

Meer informatie en boekingen: m.prak@fugro.com of
j.stuart@fugro.com

BGT2DGN-convertor

BGT-bestanden automatisch
geconverteerd
Met de komst van de vlakgerichte BGT verdwijnt de
vertrouwde lijngerichte GBKN. Topografie wordt via het
Kadaster in een standaardformaat digitaal aangeleverd. Deze
GML-bestanden zijn te downloaden via www.pdok.nl.
Speciaal voor het automatisch omzetten van deze GMLbestanden naar lijn- en vlakgerichte Microstation-designfiles
heeft Fugro de BGT2DGN ontwikkeld.
De verschillende soorten features worden op een apart
level geplaatst. Via een configuratietabel kan aan elke
feature-groep een andere kleur toegekend worden. Door een
meegeleverde cell library worden punt-objecten geplaatst
als Microstation-cellen. Deze cell library is aan te passen
en uit te breiden. Ook is het mogelijk dat automatisch een
lijngericht bestand aangemaakt wordt, eventueel geknipt op
GBKN-formaten. BGT2DGN is geschikt voor Microstation V8i
en Powerdraft V8i.

RILA-portal
Onlangs heeft Fugro speciaal voor het RILA-systeem een
gebruiksvriendelijke webbased portal ontwikkeld, die
toegang geeft tot foto’s, videobeelden, LiDAR-datasets
en analyses van het railnetwerk. Een 2D kaart viewer en
een 3D data viewer bieden de benodigde functies om een
dynamisch 3D-model van het spoortracé te realiseren.
Voor engineering- en design-doeleinden biedt RILA-portal
een nauwkeurig 3D-model van het railnetwerk, voorzien
van objectlocaties, attribuutgegevens en een rapportage
tool. Metingen kunnen worden verricht met behulp van de
3D-video of de RILA 360 point cloud data.
Pilot
In juli 2016 werd bekend dat Fugro een rail survey-project
met het RILA-systeem gaat uitvoeren voor een grote
Amerikaanse railbeheerder. Het gaat om twee trajecten:
334 km van Philadelphia naar Harrisburg (beide in de staat
Pennsylvania) en daarnaast 725 km van Washington naar
New York.

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:

Infratech 2017

Delftse Bedrijvendagen
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