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Voorwoord 
De voorliggende CUR/Delft Cluster Richtlijn "Meten en monitoren van bouwputten" is het 

resultaat van de werkzaamheden die in de afgelopen jaren zijn verricht in het kader van 

het Delft Cluster kennisprogramma "Nieuw perspectief voor fundering en bouwput" en de 

daarbij behorende CUR/Delft Cluster commissie H416, "Meten en monitoren van bouw-

putten".  

 

Door intensievere benutting van de schaarser wordende ruimte, resulterend in dieper en 

hoger bouwen, wordt ondergronds bouwen en de aanleg van de daarbij benodigde bouw-

putten complexer. Betere beheersing van risico's bij bouwputten is, vooral in dichtbe-

bouwde gebieden, een urgent maatschappelijk probleem. Met regelmaat manifesteren 

zich in bouwprocessen "bouwputproblemen". Deze problemen veroorzaken voor de omge-

ving hinder, overlast, brengen voor de opdrachtgever en uitvoerende partijen aanzienlijke 

faalkosten met zich mee en resulteren in imagoschade voor de bouwsector. 

 

Met goed gebruik van meten en monitoring kan kwaliteits- en risicomanagement, in alle 

fasen van het bouwproces, de in het project aanwezige ontwerp-, omgevings- en uitvoe-

ringsrisico's minimaliseren. Met de richtlijn "Meten en monitoren van bouwputten" krijgen 

opdrachtgevers, adviseurs, ontwerpers en uitvoerende partijen de beschikking over een 

leidraad die alle betrokkenen inzicht verschaft in de inpassing van bouwputmonitoring in 

alle fasen van het bouwproces. 

 

De commissie is ervan overtuigd dat met deze richtlijn, uitgaande van goede contractuele 

inbedding, de inrichting van een goed meet- en monitoringprogramma voor bouwputten 

mogelijk is. Dit geldt voor zowel traditionele als geïntegreerde contractvormen. Op basis 

van de nu beschikbare meet- en monitoringtechnieken en door systematische risicoanaly-

se kan voor bouwputten een effectief monitoringplan opgesteld worden. Brede toepassing 

van deze richtlijn, in alle fasen van het bouwproces, zal de aanwezige risico's sterk reduce-

ren, de faalkosten verminderen en de hinder en overlast voor de omgeving beperken. 

 

De commissie is zich er tevens van bewust dat met deze richtlijn "Meten en monitoren van 

bouwputten" een eerste aanzet tot een gestructureerd monitoringproces beschikbaar is. 

De commissie beveelt daarom de bij het proces betrokken partijen twee vervolgtrajecten 

in het kennisdomein bouwputten aan: 

Meten en monitoren van bouwputten in de praktijk: stimuleer de komende jaren de door-

werking van de richtlijn in de praktijk en bevorder brede toepassing in alle fasen van het 

proces. Volg de met de richtlijn opgedane ervaringen en draag zorg voor het tijdig actuali-

seren en aanpassen van de richtlijn.  

Richtlijn ontwerp van bouwputten: het vanuit opdrachtgeverschap creëren van goede 

randvoorwaarden voor bouwputten, het voor ontwerpers bieden van een goede ontwerp-

richtlijn voor bouwputten en het voor de uitvoerende partijen bieden van goede uitvoe-

ringsrichtlijnen voor aanleg, gebruik en verwijdering van bouwputten, vereist een 

eenduidige, sectorbreed gedragen richtlijn die alle beschikbare bouwputkennis en erva-

ring ontsluit en voor de kenniswerkers optimaal toegankelijk maakt. 
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Samenvatting 
Monitoring en kwaliteitscontrole zijn uitstekende gereedschappen bij ontwerp en aanleg 

van bouwputten in stedelijk gebied. Bij diverse grote infrastructurele projecten zijn hier-

mee vaak al goede resultaten geboekt. In veel gevallen is de opzet van de monitoring en 

de relatie met het ontwerp- en uitvoeringsproces echter nog onderbelicht. Hierdoor worden 

kansen gemist. Door goed gebruik te maken van monitoring kan meerwaarde ontstaan 

voor civiele projecten.  

Dat is de reden dat deze richtlijn is opgesteld. Deze helpt opdrachtgevers, ontwerpers en 

aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige 

manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via 

ontwerp en uitvoering naar beheer.  

 

De richtlijn is bedoeld om de inzet van meten en monitoring bij bouwputten te optimalise-

ren en daarmee risico's beter te gaan beheersen. In de richtlijn komen de onderwerpen 

aan bod: 

 Een hulpmiddel voor het maken van een risicoanalyse van een bouwput waarmee 

monitoringtechnieken worden gekoppeld aan projectspecifieke risico's; 

 Aanbevelingen voor organisatorische en contractuele inbedding van monitoring in het 

bouwproces; 

 Een stappenplan voor het maken van een risicogestuurd monitoringplan. 

 

Meerwaarde  
Monitoring kan vanuit een aantal doelen worden ingezet om meerwaarde aan het project 

te geven. Operationeel kunnen met de metingen beslissingen genomen worden ten aan-

zien van het bouwproces en het beheersen van (geo)technische risico's. Ook kan worden 

gecontroleerd op ontwerpuitgangspunten kloppen. Monitoring is uitstekend geschikt voor 

communicatie met de directe en indirecte omgeving van een bouwput en kan voor een 

opdrachtgever een effectieve juridische bescherming bieden. Ten slotte kan monitoring 

worden ingezet om de stand der techniek bij bouwputten verder te brengen. 

 

Inpassing monitoring in het bouwproces 
De eerste afwegingen met betrekking tot monitoring kunnen vaak al tijdens de planfase 

van een project plaats vinden. Tijdens het maken van het voorontwerp (VO) dient minimaal 

een inventarisatie plaats te vinden van die risico's, waarbij meten en monitoring van es-

sentieel belang is. Er wordt dan een afweging gemaakt tussen een meer robuust bouw-

putontwerp, waarmee risico's worden geminimaliseerd en een goedkoper ontwerp, waarbij 

meer wordt gemonitord.  

 

Als het ontwerp in de fase van het definitief of het uitvoeringsontwerp (DO / UO) bekend is, 

kan worden begonnen met de opzet van een monitoringplan. Ook de organisatie van de 

monitoring, de communicatie van data, toetsing aan nulmetingen en grenswaarden, wor-

den in deze fasen bepaald. Tijdens de realisatiefase van het bouwproject treedt het defini-

tieve monitoringplan in werking. Het daadwerkelijke meetprogramma en de verwerking en 

interpretatie moet in deze fase worden uitgevoerd. 
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Inpassing monitoring in projectorganisatie 
Om monitoring op de juiste manier in het gehele bouwproces te kunnen implementeren is 

een goede projectorganisatie onontbeerlijk. Versnippering van de uitvoering en aansturing 

van monitoring kunnen er in de praktijk toe leiden dat monitoring niet optimaal wordt ge-

bruikt. Gezien het belang van de monitoring wordt aanbevolen om bij omvangrijke werken 

een vast aanspeekpunt te benoemen voor uitvoering van het monitoringplan. Deze heeft 

de functie van monitoringcoördinator, die het overzicht over de monitoringactiviteiten 

heeft en verantwoordelijk is voor de organisatie van de metingen, de communicatie van de 

resultaten en het (laten) nemen van beslissingen wanneer de grenswaarden worden over-

schreden. De monitoringcoördinator kan zowel aan de zijde van de opdrachtgever als van 

de opdrachtnemer worden benoemd, afhankelijk van de contractvorm en de verdeling van 

de monitoring tussen beide partijen. Daarnaast is het van belang heldere afspraken te 

maken over uitvoering, communicatie, bewaken, presentatie en interpretatie van de me-

tingen. Hiervoor worden aanbevelingen gedaan in deze richtlijn. De bij een project gekozen 

rolverdeling dient vervolgens te zijn beschreven in het monitoringplan. 

 

Contractuele inbedding 
De verdeling van risico's in het algemeen en de verantwoordelijkheden voor monitoring in 

het bijzonder zijn afhankelijk van de contractvorm. In de richtlijn wordt uitgebreid uiteen-

gezet hoe dit in aanbesteding en contract efficiënt kan worden vormgegeven. Aanbevolen 

wordt dat de partij die de ontwerpkeuzes heeft gemaakt ook verantwoordelijk is voor het 

ontwerp van de monitoring. Dit houdt grofweg in dat de opdrachtgever bij een traditioneel 

contract bepaalt welke monitoring moet worden uitgevoerd en dit vervolgens eventueel als 

onderdeel van het contract kan uitbesteden aan de opdrachtnemer. Bij een geïntegreerd 

contract ligt de monitoring bij de opdrachtnemer en deze is zelf verantwoordelijk voor op-

zet en uitvoering ervan.  

 

Van risicoanalyse naar monitoringtechnieken 
Voor veel projecten waarbij een bouwput wordt aangelegd zijn de omstandigheden vooraf 

goed in te schatten. Er bestaan echter veel manieren om een bouwput te ontwerpen, 

waarbij de (on)mogelijkheden door de projectspecifieke randvoorwaarden (afstand en 

aard belendingen, grondgesteldheid, etc.) uit de omgeving worden gecreëerd. Om snel een 

kwalitatieve inschatting te kunnen maken van mogelijke risico's die bij een specifiek pro-

ject spelen, zijn in de richtlijn stroomschema's opgenomen. Er is getracht zo volledig moge-

lijk te zijn om alle onderkende risico's en gangbare technieken te beschrijven en de lezer 

met de stroomschema's een hulpmiddel te bieden voor een kwalitatieve risicoanalyse met 

daaraan gekoppeld monitoring.  

 

Stappenplan  
De intensiteit en mate van monitoring kunnen per situatie verschillen. Dit hangt onder an-

dere af van de soort ondergrond, de omgeving van de bouwput en de complexiteit van het 

ontwerp. Met behulp van de richtlijn kan men de benodigde monitoring bepalen, geba-

seerd op de situatie en projectspecifieke risico's. De resultaten worden vastgelegd in een 

monitoringplan door een stappenplan te volgen.  
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Verbeteringen door implementatie van de richtlijn. 
De commissie ziet monitoring als een belangrijk instrument bij bouwputten. Toch zijn op-

drachtgevers en opdrachtnemers soms onvoldoende op de hoogte van de nut en nood-

zaak van de inzet van monitoring, waardoor deze soms plichtmatig worden ingezet. Het is 

daarom belangrijk dat de betrokken actoren het belang van monitoring blijven benadruk-

ken. Deze richtlijn kan daarbij als hulpmiddel gebruikt worden om naar te verwijzen. Er 

worden een aantal verbeteringen verwacht als de richtlijn in de Nederlandse bouwpraktijk 

wordt toegepast: 

 Opdrachtgevers krijgen een beter inzicht in de voordelen die monitoring biedt voor 

hun project, waardoor monitoring minder vaak als alleen maar tijd- en geldrovend 

wordt bestempeld, maar juist als een middel om kansen te benutten binnen het pro-

ject; 

 Monitoring wordt een integraal onderdeel van het bouwproces. Hierbij worden de ver-

antwoordelijkheden expliciet toegewezen aan de diverse partijen in het bouwproces. 

Daarnaast wordt alle monitoring op een risicogestuurde manier vastgelegd in een ge-

standaardiseerd monitoringplan. Verder worden alle monitoringactiviteiten centraal 

gecoördineerd om versnippering te voorkomen; 

 Met de stroomschema's kan eenvoudig een risicoanalyse van een bouwputontwerp 

worden gemaakt waaraan monitoringtechnieken kunnen worden gekoppeld. 

 

 

Summary 
Monitoring and quality control are excellent tools in the design and the realization of urban 

area excavations. In various major infrastructure projects it has often led to positive re-

sults. However, little attention has so far been paid to the set-up of the monitoring and the 

relation between monitoring and the design/realization processes. As a result opportuni-

ties are lost. Putting monitoring to its proper use may create added value in civil engineer-

ing projects.  

This is the reason for formulating this guideline. It helps clients, designers and contractors, 

but also insurance agencies and permit providers to design and apply monitoring in a use-

ful manner in the various phases of a project, from the planning stage via design and re-

alization to management.  

 

This guideline is intended to optimize the use of measuring and monitoring in excavations, 

thus improving risk control. The guideline includes the following: 

 A tool for making a risk analysis for an excavation, thus linking monitoring techniques 

to project specific risks;  

 Recommendations for organizational and contractual embedding of monitoring in the 

construction process; 

 A step by step procedure for making a risk driven monitoring plan. 

 

Added value  

Based on various objectives monitoring can be used to create added value for the project. 

Operationally, the measurements can be used to make decisions regarding the construc-

tion process and the control of (geo)technical risks. Furthermore, the design principles can 

be checked. Monitoring is an excellent tool in the communication with both the direct and 
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the indirect environment of a trench and may offer efficient legal protection to the client. 

Last but not least, monitoring can be used to improve the state-of-the-art trench tech-

nique. 

 

Monitoring integration in the construction process 

The initial assessments regarding monitoring can be made during the planning phase of a 

project. When making the preliminary design an inventory must be made of the risks for 

which measuring and monitoring are of essential importance. Next, the decision must be 

made whether it will become a more robust trench design with minimized risks, or a 

cheaper design with increased monitoring.  

 

In the definitive or realization design phase, when the design is known, the set-up of the 

monitoring plan can be started. In these phases also the monitoring organization, the data 

communication, the testing against initial measurements will be established. The defini-

tive monitoring plan will become operative during the realization phase of the construction 

project. In this phase the actual measurement programme and the processing and inter-

pretation of the data must be conducted.   

 

Monitoring integration in a project organization 
For the successful implementation of monitoring in the entire construction process a good 

project organization is essential. Fragmented monitoring realization and steering may lead 

to suboptimal use of monitoring in practice. In view of the importance of monitoring it is 

recommended to appoint a regular contact for the execution of the monitoring plan for 

large projects. This person has the function of monitoring coordinator, who has an over-

view of the monitoring activities and is responsible for the organization of the measure-

ments, the communication of the results and for making decisions (or having them made) 

when limit values are exceeded. The monitoring coordinator can be appointed at the side 

of the principal as well as the contractor, dependent of the form of the contract and the 

distribution of the monitoring activities between both parties.  

Furthermore, it is important to have clear and unambiguous agreements on realization, 

communication, protection, presentation and interpretation of the measurement results. 

This guideline includes recommendations to achieve this. The division of roles chosen for 

a project must subsequently be described in the monitoring plan.   

 

Contractual integration 
The risk distribution in general and the responsibilities for the monitoring in particular de-

pend on the form of the contract. This guideline extensively explains how this can be effi-

ciently included in tenders and contracts. It is recommended that the party making the 

design choices will also be responsible for the monitoring design. Roughly, this implies 

that in a traditional contract the client decides what monitoring must be conducted. Sub-

sequently, the client may decide to outsource the work to the contractor as part of the 

contract. In case of an integrated contract the monitoring is mainly the task of the contrac-

tor, who will also be responsible for the set-up and the realization of the monitoring. 
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From risk analysis to monitoring techniques 
For many projects in which an excavation will be constructed the conditions can be well 

predicted in advance. However, there are many ways to design a trench in which the 

(im)possibilities originate from the local project specific boundary conditions (distance and 

nature of adjacent premises, soil conditions, etc). To enable a fast qualitative estimate of 

possible risks that play a role in a specific project, the guideline includes flow charts. It has 

been attempted to be as complete as possible in the description of all recognized risks 

and best practices and to offer the reader the flow charts as a tool for a qualitative risk 

analysis linked to monitoring. 

 

Step by step procedure  
The intensity and the scope of the monitoring may differ from one situation to another. 

Among other things this depends on the type of subsoil, the environment of the excavation 

and the complexity of the design. With the help of this guideline, the required monitoring 

can be determined based on the situation and the project specific risks. By following a 

step by step procedure the results can be recorded in a monitoring plan.  

  

Improvements by implementation of the guideline  

The committee considers monitoring to be an important instrument in excavations. Yet cli-

ents as well as contractors are often insufficiently aware of the usefulness and the neces-

sity of monitoring so that it is sometimes applied perfunctorily. Consequently, it is 

important that the actors involved continue to emphasize the importance of monitoring. 

This guideline can be used as a reference tool. When this guideline will be applied in the 

Dutch construction practice a number of improvements are expected:   

 

 Clients get better insight into the benefits that monitoring provides in relation to their 

project, so that monitoring will less often be labelled as time and money consuming, 

and more often as a tool to make the most of the opportunities in the project.  

 Monitoring will become an integral part of the construction process. This implies that 

responsibilities will be explicitly allocated to the various parties in the construction 

process. Furthermore, all monitoring will be recorded in a standard monitoring plan. 

Moreover, all monitoring activities will be coordinated centrally to prevent fragmenta-

tion. 

 With the flow charts it is simple to make a risk analysis for an excavation that can be 

linked to monitoring techniques.  
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
1.1 Aanleiding 

Ondergrondse bouwwerken worden steeds gecompliceerder. In het bijzonder in stedelijk 

gebied is dat een enorme opgave nu, maar ook in de toekomst. Beheersing van het gehele 

bouwproces is cruciaal om een goede kwaliteit te garanderen, met daarbinnen een be-

langrijke rol voor risicomanagement. Monitoring is een uitstekend middel binnen risico-

management bij ontwerp en aanleg van bouwputten. Het behoeft geen betoog dat 

ondergronds bouwen en daarmee ook de risicobeheersing actuele onderwerpen zijn. Er 

treden geregeld onvoorziene gebeurtenissen op, die naast de economische schade ook 

negatieve gevolgen voor het imago van de bouwsector hebben en realisatie van nieuwe 

projecten belemmeren. Denk hierbij aan ernstige lekkages, hinder of zelfs schade aan de 

belendingen in de omgeving. 

 

 

 Fig. 1.1 
 Voorbeeld van bouwput in  
 stedelijk gebied: aanleg van  
 een parkeergarage naast het  
 complex Stradivarius in  
 Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle betrokken partijen bij het bouwproces geven dan ook steeds meer aandacht aan risi-

comanagement. De praktijk wijst bovendien uit dat monitoring en kwaliteitscontrole in de 

huidige praktijk meestal een standaard onderdeel van de risicobeheersing bij bouwputten 

is. De omvang van de toegepaste monitoring en de relatie met het ontwerp- en uitvoe-

ringsproces is in veel gevallen echter nog onderbelicht. Hierdoor worden kansen gemist. Er 

zijn uitvoerige mogelijkheden om monitoring in te zetten als onderdeel van het risicoma-

nagement van een project, voor controle van de kwaliteit en optimalisatie van het bouw-

proces (zowel ontwerp als uitvoering). Door goed gebruik te maken van monitoring kan 

hiermee grote meerwaarde ontstaan voor bouwprojecten. 
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Bij een aantal grote en kleinere infrastructurele projecten wordt reeds veel aan monitoring 

gedaan. De ervaringen in die projecten zijn bruikbaar voor allerlei bouwputten met ver-

schillende randvoorwaarden. In deze publicatie zijn deze ervaringen uitgewerkt tot optima-

le monitoringoplossingen bij het realiseren van bouwputten. 

1.2 Doelstellingen 

Het hoofddoel van deze richtlijn is als volgt te beschrijven:  

 

1. Verbeteren van de inzet van meten en monitoring bij bouwputten. 

Er is veel kennis beschikbaar over het inrichten van monitoring bij grootschalige infra-

structurele projecten. Tegelijkertijd wordt monitoring momenteel vaak niet ingezet op 

een manier, waarmee de volledige mogelijkheden daadwerkelijk worden benut. Daar-

om is met deze richtlijn beoogd om deze kennis voor bouwputten te ontsluiten. Er 

wordt een aantal voorbeelden gegeven van optimalisaties die in de huidige praktijk 

kunnen worden gerealiseerd. Verder wordt aangegeven hoe de gewenste monitoring-

praktijk eruit ziet. 

 

Aan het hoofddoel wordt invulling gegeven met de volgende subdoelen: 

 

2. Het inpassen van monitoring in het bouwproces door het doen van aanbevelingen 

voor organisatorische en contractuele inbedding.  

Monitoring kan, afhankelijk van de contractvorm, op verschillende manieren in het 

bouwproces worden ingebed. In de richtlijn wordt aangegeven hoe dit voor zowel tradi-

tionele als geïntegreerde contractvormen kan gebeuren. Door dit expliciet te doen 

kunnen de mogelijkheden van monitoring volledig worden benut. Er wordt duidelijk 

gemaakt hoe de monitoring op een werkbare manier in het bouwproces kan worden 

geïntegreerd en ingepast in bestekken / contracten etc., om zo tot een goede risico-

beheersing voor bouwputten te komen. 

 

3. Het opstellen van een stappenplan voor het maken van een monitoringplan. 

Monitoringplannen komen in vele verschijningsvormen voor. Door versnippering van 

de monitoring is de scope vaak beperkt tot een bepaald aspect van de monitoring en 

moet voor een totaalbeeld worden teruggegrepen op deelrapporten die de diverse te 

monitoren risico's beschrijven. Hierdoor kunnen hiaten ontstaan in de compleetheid 

van de monitoring, of er worden zaken gemonitord die niet nodig zijn. Er is duidelijk 

behoefte aan een risicogestuurde methode om een integraal monitoringplan op te 

stellen. Daarbij is een bestaande leidraad (HerMes) gebruikt die beoogt om monitoring 

op een rationele manier in het project in te bedden en een bijbehorend monitoringplan 

op te stellen [11]. In deze richtlijn wordt die generieke leidraad concreet gemaakt voor 

het monitoren van een bouwput. 
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4. Het inventariseren en koppelen van uitvoeringsrisico's en monitoringtechnieken bij 

het realiseren van bouwputten. 

In de praktijk wordt er vaak op een impliciete manier aan risicomanagement gedaan 

bij het ontwerp en de uitvoering van een bouwput. Er bestaat behoefte aan een meer 

expliciete wijze om risico's te beheersen bij bouwputten. Hiertoe zijn in deze richtlijn 

stroomschema's opgenomen, waarin diverse monitoringtechnieken zijn gekoppeld aan 

de risico's die er bij het maken van een bouwput kunnen zijn. Daarnaast worden de 

uitvoeringsrisico's en de beschikbare monitoringtechnieken in de richtlijn beschreven, 

waarbij wordt aangegeven wat de kwaliteit van de beschikbare technieken is en hoe 

de meting moet plaatsvinden. Ook wordt per uitvoeringsrisico beschreven hoe eisen / 

grenswaarden met betrekking tot monitoring conform richtlijnen en normen kunnen 

worden bepaald. 

1.3 CUR B&I commissie H416 

Vanuit het Delft Cluster programma "Monitoring bij bouwputten" is CUR-commissie H416 

opgericht. De doelstelling van de commissie is het vaststellen van de state-of-the-art rond 

monitoring bij bouwputten en onderzoek te doen naar mogelijkheden om monitoring te op-

timaliseren als gereedschap voor effectief risicomanagement. 

 

Om dit te bereiken zijn binnen de commissie twee werkgroepen actief geweest. Eén werk-

groep heeft zich toegelegd op het vastleggen van de stand der techniek, het inventarise-

ren van mogelijke risico's en voor handen zijnde monitoringtechnieken. Een tweede 

werkgroep heeft zich toegelegd op het opstellen van een monitoringplan en het doen van 

aanbevelingen voor contractuele aspecten bij zowel traditionele als geïntegreerde con-

tractvormen.  

 

Door middel van expertsessies en interviews is de stand van zaken rond monitoring vast-

gelegd. Bij deze sessies is relevante kennis omtrent risico's bij bouwputten, monitoring-

technieken, monitoringplannen en contractuele inbedding van monitoring bij aannemers, 

ingenieursbureaus en opdrachtgevers ontsloten.  

 

Toen de richtlijn op hoofdlijnen gereed was zijn door de commissie twee case studies uit-

gevoerd. De gebruikte projecten zijn SDU uitgevers te Den Haag en Weena tunnel te Rot-

terdam en deze staan beschreven in bijlage 6. Met de behandeling van de case studies is 

de richtlijn op praktisch gebruik, juistheid en compleetheid getoetst. De resultaten van de 

case studies zijn vervolgens gebruikt om de richtlijn te verbeteren tot de voorliggende ver-

sie. 

 

Het resultaat van de inspanningen van de commissie is deze richtlijn voor monitoring bij 

bouwputten. Zowel opdrachtgevers, ingenieursbureaus, aannemers, controlerende instan-

ties als verzekeraars hebben belang bij het werken met deze richtlijn. 

1.4 Scope van de richtlijn 
Monitoring van bouwputten staat centraal binnen deze richtlijn. Daarnaast worden ook re-

levante kwaliteitscontroletechnieken meegenomen. Het is van belang af te bakenen wat 
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bedoeld wordt met "monitoring", "kwaliteitscontrole" en met "bouwputten". Voor definities 

wordt verwezen naar bijlage 1.  

 

Monitoring of kwaliteitscontrole? 
Bij het realiseren van een bouwput worden allerlei metingen verricht en observaties ge-

daan. Er worden metingen en observaties gedaan ter controle van de kwaliteit, maar ook 

om de prestaties van de constructie en de reactie van de omgeving te monitoren. Volgens 

de algemene definitie (zie bijlage 1) is monitoring het volgen van een fenomeen in de tijd 

met herhaalde metingen. Veel kwaliteitscontroles door een aannemer behoren volgens die 

definitie niet tot monitoring, doordat de registratie slechts op één tijdstip gebeurt. Door het 

waarnemen en registreren van bepaalde fenomenen aan een constructie of onderdelen 

daarvan kunnen verschillende metingen uit de kwaliteitscontrole van de aannemer echter 

bijdragen aan het monitoren van het gedrag van een constructie en haar omgeving als ge-

heel. Daarom zijn naast de reguliere monitoringtechnieken ook een aantal relevante kwali-

teitscontroles van de aannemer opgenomen in deze richtlijn. In hoofdstuk 6 wordt nader 

ingegaan op de diverse technieken. 

 

Aandachtspunten bij toepassing richtlijn 
 

 
 

Voor het toepassingsgebied van deze richtlijn gelden de volgende aandachtspunten: 

 De richtlijn is van toepassing op zowel grote als kleine bouwputten, zowel in stedelijk 

als in landelijk gebied.  

 Verontreinigingen en bijbehorende saneringen worden alleen meegenomen waar het 

een bouwput voor een afgraving van een sanering betreft en grondwaterstroming en 

peilverlaging rond die bouwput betreft. Monitoring van (verspreiding van) chemische 

en biologische processen is niet in de richtlijn opgenomen. 

 In deze richtlijn zijn geen uitvoeringsvoorschriften voor monitoringtechnieken opge-

nomen. Er bestaan verschillende typen en merken van dezelfde soort technieken. 

Hiervoor wordt verwezen naar de documentatie van de leveranciers. Er wordt wel 

aangegeven welke aandachtspunten van belang zijn en onder welke omstandigheden 

de verschillende monitoringtechnieken goed kunnen worden toegepast. 

 

Toepassing buiten de scope 
Het is daarnaast mogelijk om generieke componenten uit deze richtlijn toe te passen bui-

ten de scope. Met name de gehanteerde methodiek en delen van de overzichten uit deze 

richtlijn kunnen daarbij worden gebruikt. Met deze richtlijn kunnen ook monitoringplannen 

worden geschreven voor andersoortige (civiele) constructies, aangezien een aantal van de 

ongewenste gebeurtenissen voor de funderingselementen en de omgeving dezelfde kun-

nen zijn als die in deze richtlijn worden beschreven.  

  

Aanbevolen wordt de richtlijn toe te passen bij de realisatie van alle bouwputten (zowel 

bij complexe als minder complexe constructies, omgeving, geologische omstandighe-

den, etc.). 
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Voorbeelden hiervan zijn: 

 aanleg van een fundering waarbij geen bouwput nodig is; 

 aanleg van hulpconstructies bij de bouw van een tunnel, zoals de bouwputten voor 

het invaren van zinkelementen, of de start- en ontvangstschacht bij een geboorde 

tunnel; 

 de bouw van een caisson; 

 aanleg van kademuren met combiwanden, diepwanden, ankerpalen, etc. 

 funderingen van bruggenhoofden, pijlers etc.;  

 grondwateronttrekkingen voor andere doelen dan bouwputten (voor waar het water-

standen, zettingen, etc. betreft); 

 bodem- en grondwatersaneringen, al dan niet binnen een bouwkuip (voor waar het 

waterstanden, zettingen, etc. betreft). 

 

Toepassing bij observational method 

Delen van de richtlijn kunnen worden ingezet om de observational method toe te passen 

(zie bijlage 1 voor de definitie). Deze richtlijn is echter niet opgesteld om daadwerkelijk te 

komen tot een plan voor toepassing van de observational method in een project. De richt-

lijn kan daarom niet worden toegepast om de voor observational method benodigde inte-

grale inpassing van bouwputontwerp, uitvoering, controle, monitoring en review te 

realiseren. Wel kan de richtlijn binnen de observational method worden toegepast om vast 

te stellen welke monitoring noodzakelijk is om het bouwproces goed te kunnen volgen. 

1.5 Leeswijzer 

De richtlijn is opgedeeld in twee delen. In deel A worden nut en noodzaak van monitoring 

beschreven, alsmede de plaats die monitoring inneemt in het bouwproces en de verdeling 

van verantwoordelijkheden die daarmee samenhangt. In deel B wordt inhoudelijk inge-

gaan op monitoring. Aangegeven wordt hoe een goed monitoringplan er uit ziet en welke 

meettechnieken voorhanden zijn. In bijlage 1 is een lijst opgenomen met definities van 

veel gehanteerde begrippen. In tabel 1.1 is aangegeven welke hoofdstukken het meest 

van belang zijn voor een bepaalde doelgroep of belanghebbende. Maar ook de hoofdstuk-

ken waarin geen kruisje staat kunnen interessant zijn voor de betreffende actor (OG = op-

drachtgever; ON = opdrachtnemer).  

Tabel 1.1 Leeswijzer. 

 Deel A Deel B 
Paragraaf 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5 6 

Doelgroepen:            
  Beslisser (bij OG en ON) x x  x x x x x    
  Projectmanager (bij OG en ON) x x  x x x x x    
  Adviseur (algemeen) x x x x x x x x x x x 
  Ontwerper (constructeur) x x x x x x x x x x x 
Belanghebbenden:            
  Verzekeraar x x  x x x x   x  
  Vergunningverlener (overheden) x x   x  x   x  
  Wetenschapper  x       x x x 
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Deel A 

In hoofdstuk 2 wordt de inzet van monitoring bij bouwputten beschreven. Als eerste wordt 

de inzet van monitoring als middel bij kwaliteits- en risicobeheersing beschreven. Vervol-

gens wordt ingegaan op mogelijke doelen van monitoren.  

Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak die wordt aanbevolen om monitoring toe te passen in 

projecten. Er wordt ingegaan op communicatie rond monitoring, verdeling van verantwoor-

delijkheden en op de contractuele aspecten bij het inbedden van monitoring. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen traditionele en geïntegreerde contractvormen. De verschil-

lende mogelijkheden worden uitgelicht en er worden aanbevelingen gedaan om monito-

ring dusdanig in te passen in aanbesteding, contract en organisatie, dat deze optimaal 

kan worden ingezet. 

 

Deel B 

Hoofdstuk 4 geeft een stappenplan voor het opstellen van een monitoringplan. In het 

stappenplan wordt beoogd om de monitoring een integraal onderdeel van het bouwproces 

te laten zijn. Zo dient het monitoringplan te worden geënt op een (vaak al uitgevoerde) 

technische risicoanalyse. Daarnaast dient het plan een strategie, een functionerings- en 

instandhoudings-, ontmantelings- en communicatieplan te bevatten. Verder moet er ook 

aandacht zijn voor eventuele maatregelen die moeten worden genomen indien grens-

waarden van de monitoring worden overschreden.  

In hoofdstuk 5 is een overzicht gegeven van de risico's die bij het maken van een bouwput 

een rol kunnen spelen. In dit hoofdstuk zijn tevens stroomschema's opgenomen, waarmee 

eenvoudig een risicoanalyse voor het project kan worden gemaakt. De gebruiker kan in 

een oogopslag voor een specifiek bouwputontwerp zien welke uitvoeringsrisico's er moge-

lijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt in het schema aangegeven welke monitoringtechnie-

ken geschikt zijn om die risico's te beheersen. Tevens zijn in de stroomschema's die 

kwaliteitscontroletechnieken van de aannemer opgenomen, die een indicatie geven van 

het al dan niet optreden van een bepaald faalmechanisme en daarmee de reguliere moni-

toring kunnen ondersteunen. In Bijlage 3 worden karakteristieken gegeven aan onder an-

dere grenswaarden en het verwerken van gemeten parameters. 

In hoofdstuk 6 volgt een overzicht van de voornoemde monitoringtechnieken en kwali-

teitscontroletechnieken. Aangegeven wordt welke technieken in een monitoringplan moe-

ten worden opgenomen en welke metingen in het kwaliteitsplan van de aannemer moeten 

worden beschreven. 

 

  

In de richtlijn staan veel aanbevelingen beschreven. De belangrijke aanbevelingen 

staan in een kader. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen na veelvuldig overleg 

binnen de commissie en moeten dan ook gezien worden als een richtinggevend advies 

van de commissie aan de lezer. 
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Deel A: monitoring als onderdeel van 
het bouwproces van bouwputten 
 

 

 

 Bouwput Rustenburg  
 te Zaanstad. 
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Hoofdstuk 2 

Meten en monitoren van 
bouwputten 
2.1 Doelen van en belanghebbenden bij meten en monitoren 

2.1.1 Doelen van meten en monitoren 

Er kunnen verschillende doelen zijn om bij bouwputten te meten en te monitoren. Vanzelf-

sprekend kunnen meerdere doelen tegelijkertijd worden beoogd. De doelen zijn onder te 

verdelen in de volgende categorieën:  

1. Operationele doelen 

2. Kwaliteitsborging 

3. Communicatieve doelen 

4. Juridische doelen 

5. Wetenschappelijke doelen 

 

De eerste vier doelen kunnen naar voren komen uit toepassing van risicomanagement van 

het project in brede zin. Het gaat hierbij niet alleen om technische risico's, maar ook om 

risico's ten aanzien van politiek, imago van het bouwproject, vergunningen, etc.. Vanuit 

vergunnings- en verzekeringsoogpunt kan monitoring verplicht worden gesteld. Weten-

schappelijke doelen kunnen een andere oorsprong hebben. 

 

Operationele doelen 
De operationele doelen voor monitoring zijn voornamelijk gericht op het kunnen nemen 

van beslissingen ten aanzien van het bouwproces of het beheer van een constructie. Be-

heersing van (geo)technische risico's tijdens het bouwproces is hier het primaire voorbeeld 

van. Hierbij wordt het functioneren van de bouwputconstructie of onderdelen daarvan ge-

volgd. 

 

Daarnaast kunnen metingen dienen voor de controle van de kwaliteit van de construc-

tie(onderdelen). Hierbij kan worden gedacht aan belastingproeven op funderingselemen-

ten (ankers, palen), meting van de verdichting van de funderingsgrondslag bij een 

fundering op staal, of meting van de verandering in spanningstoestand van de ondergrond 

door het maken van palen.  

 

Kwaliteitsborging 
Aan de hand van metingen wordt gecontroleerd of de ontwerpuitgangspunten kloppen. 

Beoogd wordt om de onzekerheid van het bouwputontwerp te verminderen en de be-

trouwbaarheid daarvan te vergroten. Hiermee wordt de constructieve veiligheid van de 

bouwput en haar omgeving gewaarborgd. 
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Communicatieve doelen 
De aanleg van bouwputten in stedelijk gebied is vaak een ingrijpende operatie voor de 

omgeving van de bouwput. Naast voorlichting aan de betrokkenen kan monitoring ook als 

middel worden ingezet om draagvlak voor de bouw te verkrijgen bij de omwonenden en 

het stadsbestuur. Door met monitoring de beheersing van het bouwproces aan te tonen 

worden imagorisico's en het risico op vertraging en de daarbij behorende verliezen gemi-

nimaliseerd.  

 

Juridische doelen 
Monitoring is een zeer effectief middel om juridische bescherming te bieden. Wanneer er 

bij een bouwput belendende constructies of boven- of ondergrondse infrastructuur zijn die 

door de aanleg van de put worden beïnvloed, dan kunnen deze metingen helpen bij het 

beantwoorden van vraagstukken over aansprakelijkheid. Daarnaast zijn constructies beter 

te verzekeren, wanneer er monitoring wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de situa-

tie waarbij belendingen nabij de bouwput zijn voorzien van instrumenten om de beweging 

van panden te volgen voor, tijdens en na de bouwperiode. Tenslotte kan monitoring een 

vereiste zijn in vergunningtrajecten. 

 

Wetenschappelijke doelen 
Monitoring kan uitstekend voor wetenschappelijk onderzoek worden ingezet bij bouwput-

ten, teneinde de stand der techniek verder te brengen. Aandachtspunt hierbij is dat de we-

tenschappelijke partij zeer goed met de overige betrokken partijen moet communiceren, 

zodat de instrumenten op het juiste moment op de goede plek worden geplaatst en er op 

de goede momenten wordt gemeten.  

2.1.2 Belanghebbenden en hun doelen 
Verschillende belanghebbenden die bij het aanleggen van een bouwput betrokken zijn 

kunnen verschillende doelen hebben om monitoring te (laten) inzetten. In tabel 2.1 zijn de 

mogelijke doelen per belanghebbende aangegeven. In deze tabel wordt de contractvorm 

buiten beschouwing gelaten. Dit aspect komt in hoofdstuk 3.1 uitgebreid aan de orde. 

Tabel 2.1  Belanghebbenden en hun doelen bij monitoring van bouwputten. 

Partij Belang Type doel Voorbeelden 
Opdrachtgever 

 
realisatie van een pro-
ject waarmee aan een 
behoefte wordt voldaan, 
binnen randvoorwaar-
den, zonder imagoverlies 
(imagowinst) 

operationeel en 
kwaliteitsborging 

- risicomanagement 
- procesbeheersing 
- optimalisatie bouwputontwerp 

communicatie - draagvlak 
juridisch - afdekking claims 

- verzekering 
- verkrijgen vergunningen 

Opdrachtnemer 
 

bouw van een project, 
conform specificatie van 
de opdrachtgever, met 
een optimale winstmar-
ge 

Operationeel en 
kwaliteitsborging 

- risicomanagement 
- procesbeheersing 
- optimalisatie constructie (ob-

servational method) 
juridisch - afdekking claims 

- verkrijgen vergunningen 
- verzekering 

communicatie - draagvlak 
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Partij Belang Type doel Voorbeelden 
wetenschappelijk - productontwikkeling 

- productoptimalisatie 
Verzekeraar 

 
inzicht in de risico's bij 
ontwerp en uitvoering 
van de bouwput en 
tijdige signalering van 
ongewenste gebeurte-
nissen 

juridisch - controle claims 
 
 

operationeel en 
kwaliteitsborging 

- procesbeheersing; meekijken 
tijdens bouw 

- risicomanagement 
Bevoegd gezag 

 
veiligheid van de omge-
ving, veilige uitvoering 
van de bouw en veilig 
eindresultaat 

toepassen wetten - controle op het werk van de 
aannemer 

- controle van de geleverde 
kwaliteit 

juridisch - bescherming van de burger 
Wetenschapper 

 
invulling van kennis-
leemten, verbetering 
huidige stand der tech-
niek 

wetenschappelijk - verhogen van de stand der 
techniek 

2.2 Meten en monitoren als hulpmiddel bij risicomanagement 
Risicomanagement wordt steeds meer gezien als een noodzakelijk middel om een suc-

cesvol bouwproject te realiseren. Bouwprojecten worden gekenmerkt door steeds wisse-

lende omstandigheden in onder andere de omgeving, de samenwerkende partijen, 

politiek, maar ook nieuwe constructietechnieken en onzekerheid vanuit de ondergrond. 

Door gebruik van risicomanagement te implementeren in de totale projectorganisatie 

wordt inzicht gekregen in alle risico's van een project. RISMAN is een systematiek die eind 

twintigste eeuw is ontwikkeld om een goede risicobeheersing mogelijk te maken. Binnen 

RISMAN worden zeven aspecten onderscheiden waarbinnen zich risico's kunnen voor-

doen. Dit zijn: 

 technisch  

 organisatorisch  

 ruimtelijk/planologisch  

 politiek/bestuurlijk  

 juridisch/wettelijk  

 financieel/economisch  

 sociaal/maatschappelijk. 

 

Meten en monitoring kunnen uitstekend als gereedschap voor risicomanagement op pro-

jecten worden ingezet. Meten en monitoring zijn uitdrukkelijk niet alleen middelen om de 

ontwikkeling van technische risico's te volgen. Ook andere risico's, zoals politieke, juridi-

sche en sociaal maatschappelijke risico's, kunnen met gebruik van monitoring worden be-

ïnvloed.  

 

Hieronder worden zes risicomanagement stappen onderscheiden, zoals deze zijn ver-

woord door Van Staveren [17]. Deze worden in iedere projectfase cyclisch doorlopen. Bin-

nen ieder ander risicogestuurd proces worden soortgelijke stappen doorlopen. 

1. Vaststellen van het doel en verzamelen van de gegevens 

2. Risico-identificatie 

3. Risicoclassificatie en -kwantificering 
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4. Vaststellen van eventuele beheersmaatregelen 

5. Evalueren van het risicoprofiel 

6. Overdracht naar de volgende projectfase 

 

Monitoring speelt vooral een rol bij de stappen 4 en 5. Monitoring vormt een prima middel 

om mogelijke ongewenste gebeurtenissen te volgen in de tijd om zo tijdig beheersmaatre-

gelen te kunnen nemen. Op die manier is ook een up-to-date evaluatie van risico's moge-

lijk. Hieruit blijkt dat het belangrijk is om de monitoring binnen een bouwproject in te 

richten vanuit een risicomanagementgedachte. Vanuit de stappen van risico-identificatie 

en –kwalificatie die dan worden doorlopen krijgt monitoring automatisch de juiste aan-

dacht binnen het project. En ook de resultaten van monitoring worden dan op een risico-

gestuurde manier gebruikt om eventueel relevante maatregelen tijdig te kunnen nemen. 

2.3 Stand van zaken en valkuilen bij de huidige praktijk 

Bij veel infrastructurele werken en bouwputten in stedelijk gebied wordt monitoring toege-

past tijdens de bouw. Monitoring wordt bij de grotere, complexere infrastructurele projec-

ten vaak al op een goede manier ingezet. De in deze paragraaf aangegeven valkuilen 

zullen daarom niet voor alle projecten opgaan, maar geven wel een overzicht van punten 

waar bij veel bouwprojecten winst te halen is. 

 

Uit deze ervaringen blijkt dat de mogelijkheden om monitoring in te zetten als ontwerp-

hulpmiddel en voor controle van de kwaliteit van de uitvoering vaak uitvoeriger zijn dan tot 

op heden toegepast. De belangrijkste valkuilen bij monitoring in de huidige praktijk zijn 

hieronder beschreven en waren aanleiding om deze richtlijn op te stellen.  

2.3.1 Draagvlak voor inzet van monitoring 
Door een aantal oorzaken is er momenteel onvoldoende draagvlak voor inzet van monito-

ring. 

 

Onbekendheid met monitoring 

Opdrachtgevers zijn soms niet voldoende op de hoogte van het feit dat monitoringtechnie-

ken gebruikt kunnen worden om risico's af te dekken of te beheersen.  

 

Monitoring plichtmatig ingezet 

Het komt voor dat monitoren niet wordt gebruikt als hulpmiddel, maar als een overbodige, 

geld en tijd kostende handeling. Dit komt vaak door de onbekendheid met de doelen en 

mogelijkheden, zie vorig punt. Tegenstrijdige belangen tussen opdrachtgever en opdracht-

nemer spelen hierbij ook mee. De opdrachtnemer ziet monitoring niet zelden als een kos-

tenpost en dat kan spanningen opleveren tussen opdrachtgever en -nemer. Monitoring 

wordt dan wel toegepast, maar met de meetdata wordt tijdens het project weinig gedaan. 

Pas als ongewenste gebeurtenissen zich voordoen wordt de monitoring bekeken, waarbij 

het risico bestaat dat te weinig of op de verkeerde momenten blijkt te zijn gemeten.  
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Instrumenten gaan tijdens bouw verloren 

Het komt in de huidige praktijk voor dat monitoringinstrumenten onklaar worden gemaakt 

door overige bouwactiviteiten of vandalisme, waardoor er veel bruikbare data verloren kan 

gaan, of hiaten in de uitvoering van de monitoring ontstaan.  

2.3.2 Monitoring vormt geen integraal onderdeel van het bouwproces 

Versnippering van monitoring 

Monitoring is een specialistisch vakgebied, waarin verschillende partijen één of meer ver-

schillende expertises kunnen inbrengen. Partijen kunnen zelfstandige bureaus zijn, maar 

ook bedrijfsonderdelen van aannemers, of onderaannemers. Vanwege de verschillende 

competenties van aannemers en specialisten is de uitvoering van de monitoring meestal 

verdeeld over een aantal partijen. Zo kan het zijn dat de aannemer zelf peilbuizen heeft 

geplaatst en de peilingen uitvoert, terwijl specialistische onderaannemer 1 de hoogteme-

tingen uitvoert en specialistische onderaannemer 2 de trillingsmetingen. Er zijn dan vaak 

meerdere monitoringplannen in omloop, er worden vaak op verschillende momenten ver-

schillende zaken gemeten, communicatie verloopt traag en de verantwoordelijkheden zijn 

onduidelijk. Deze versnippering van de monitoring is ongewenst waardoor de kansen die 

monitoring biedt niet optimaal worden benut. 

 

Uitvoerende partijen zijn niet goed geïnformeerd 

In de praktijk ontstaan afwijkingen en fouten doordat onderaannemers onvoldoende inza-

ge hebben gehad in de onderliggende adviezen en monitoringplannen. Het is voor hen 

daardoor niet goed mogelijk in te schatten wat de waarde van monitoring is in het gehele 

bouwproces. 

 

Monitoring onvoldoende afgestemd op bouwproces 

Wanneer monitoring wordt toegepast is het essentieel dat goed wordt nagedacht over de 

frequentie van meten, de uitvoering van een nulmeting, drempelwaarden, versturing van 

de data naar diegene die de data moet interpreteren, etc. Pas dan zijn de meetdata nuttig 

te gebruiken. Vaak wordt hieraan echter onvoldoende aandacht besteed. 

 

Monitoringplan is niet volledig dekkend 

Voor bijna alle infrastructurele werken en bouwputten wordt een monitoringplan opge-

steld. Er bestaat momenteel geen standaard voor het opstellen van een monitoringplan. 

Hierdoor verschijnen deze in zeer uiteenlopende vormen. Vaak is het een losstaand do-

cument, dat nauwelijks is afgestemd op een risicogestuurde aanpak die het bouwputont-

werp naar de uitvoering vertaalt, waardoor vaak op de verkeerde plaats en op verkeerde 

momenten wordt gemeten.  

 

Wie is er verantwoordelijk voor monitoring? 

Als in projecten wordt besloten dat monitoring een geschikt middel is voor de omgang met 

de risico's blijkt het vaak lastig om de verantwoordelijkheden voor opstellen en uitvoering 

van de monitoring vast te leggen binnen de organisatie en in contracten tussen aanne-

mers en opdrachtgevers. Hierdoor vindt de monitoring soms uiteindelijk niet of onvol-

doende plaats.  
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2.3.3 Geen overzicht van beschikbare technieken 
Expertise wordt niet gedeeld 

Er is een groot aantal bedrijven met expertise op het gebied van monitoring. Al deze be-

drijven hebben hun eigen ervaringen met de verschillende technieken. Deze ervaringen 

worden echter niet gedeeld, zodat niet voor elke situatie het best passende monitoring-

plan wordt opgesteld. Praktische kennis wordt niet vastgelegd, zodat bij nieuwe situaties 

het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Hierdoor was geen goed overzicht van be-

schikbare technieken aanwezig, terwijl de CUR-commissie van deze richtlijn dit zag als een 

voorwaarde voor een goede implementatie van monitoring. Dit overzicht is in deze richtlijn 

dan ook gerealiseerd. 

 

Risico's kunnen soms niet afdoende worden gemonitord 

In de meeste gevallen kan monitoring een voorspellende waarde hebben om het optreden 

van een faalmechanisme aan te tonen. In een aantal gevallen is dat echter met de huidige 

stand der techniek moeilijk of zelfs niet mogelijk (zie 5.4). 
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Hoofdstuk 3 

Aanpak monitoring van 
bouwputten 

 

 

In dit hoofdstuk worden veelvuldig de termen opdrachtgever en opdrachtnemer gebruikt. 

Met opdrachtgever wordt die partij bedoeld die de bouwput wil (laten) realiseren en die 

daarvoor middelen ter beschikking stelt; dit zijn bijvoorbeeld gemeenten, projectontwikke-

laars, etc. Met opdrachtnemer wordt steeds die partij bedoeld die de bouwput realiseert; 

de opdrachtnemer is de hoofdaannemer van de bouwput. Wanneer gesproken wordt over 

het project of de aanbesteding wordt de aanleg van de gehele bouwput bedoeld en niet al-

leen het deel binnen dat project dat betrekking heeft op de monitoring.  

3.1 Verdeling van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

3.1.1 Basisprincipe 
Bij de verdeling van verantwoordelijkheden tussen verschillende partijen in de bouw geldt 

het geheel van afspraken die tussen deze partijen worden gemaakt. De verantwoordelijk-

heid wordt daarnaast bepaald door het handelen van partijen. Bij de verdeling van ver-

antwoordelijkheden tussen verschillende partijen in de bouw worden de algemene 

principes A en B uit de navolgende tekstbox gehanteerd.  

 

 
 

Deze principes gelden voor keuzes die in alle fasen van een project zijn gemaakt. Er is 

geen onderscheid tussen keuzes die zijn gemaakt in de fases van voorlopig ontwerp (VO), 

definitief ontwerp (DO) en uitvoeringsontwerp (UO). Wanneer een partij dus keuzes maakt 

tijdens bijvoorbeeld VO, dan is deze partij ook aansprakelijk voor de gevolgen van deze 

keuzes. Wel is het van belang dat ook wordt gehandeld conform de keuzes die zijn ge-

maakt en kan het zo zijn dat in latere projectfases bijkomende factoren het beeld van ge-

maakte keuzes in vroege projectfases verstoren. Hierdoor kan het lastiger worden om vast 

te stellen welke partij de eindverantwoordelijkheid draagt voor de gemaakte keuzes in 

eerdere projectfases. 

 

Algemeen geldende principes (beginselen van bouwrecht): 

A) De verantwoordelijkheid van een gemaakte keuze ligt bij de partij die deze keuze 

heeft gemaakt 

B) Deze partij draagt ook de bijbehorende gevolgen  

 

Aanbevolen wordt: 

C) Deze partij stelt de monitoring met betrekking tot de gemaakte keuze vast, en laat 

deze uitvoeren of voert het zelf uit. 
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Met het in toenemende mate toepassen van geïntegreerde contracten, maken opdracht-

nemers steeds vaker (ontwerp)keuzes, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor de ge-

volgen van de gemaakte keuzes steeds vaker bij de opdrachtnemer ligt. Wanneer de 

opdrachtgever al een deel van het ontwerp heeft gemaakt is de verantwoordelijkheid van 

een opdrachtnemer voor het ontwerp (VO en/of DO) sterk afhankelijk van de volgende 

twee punten. Ten eerste is van belang hoe dwingend de opdrachtgever een en ander om-

schrijft. Ten tweede in hoeverre de opdrachtnemer zich aan de door de opdrachtgever 

gemaakte keuze moet conformeren dan wel de haalbaarheid ervan moet aantonen. Als 

het aantonen van de haalbaarheid een expliciete opdracht is, dan wordt de opdrachtne-

mer daarvoor ook aansprakelijk. Bij gebruik van een bestek, waarbij de UAV-gc is uitgeslo-

ten, geldt de risicoverdeling conform UAV.  

Samengevat draagt de opdrachtgever in het geval van een traditioneel contract meer ver-

antwoordelijkheid (ontwerprisico's). Bij een geïntegreerd contract daarentegen maakt de 

opdrachtnemer (een deel van het) ontwerp, en is daar dus verantwoordelijk voor. Voor die 

aspecten waar de opdrachtgever bij een geïntegreerd contract vooraf al keuzes heeft ge-

maakt ligt de verantwoordelijkheid nog wel bij de opdrachtgever, behoudens de waar-

schuwingsplicht van de opdrachtnemer (net als bij traditionele contracten).  

 

Het is belangrijk om in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer duide-

lijk te beschrijven hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld. Het gaat er daarbij om dat 

de opdrachtgever al heel duidelijk in zijn aanbestedingsdocumenten aangeeft hoe de ver-

antwoordelijkheden worden verdeeld en in hoeverre het contract na de aanbesteding nog 

wordt ingevuld (risico's verdeeld). Omdat een slechte formulering van de verdeling van 

verantwoordelijkheden in aanbestedings- en contractstukken vaak tot discussie leidt, is 

tijdens het aanbestedingstraject vervolgens een goede communicatie tussen aanbeste-

dende partij en inschrijvers essentieel, bijvoorbeeld in de vorm van algemene inlichtingen.  

 

 
 

Na aanbesteding wordt, los van de aangegeven principes A en B, aanbevolen om tijdens 

de contractuele fase expliciet afspraken te maken over de verdeling van risico's en deze 

vast te leggen in bijvoorbeeld een Risicoverdeling Geotechniek (RV-G) [5]. Binnen een RV-

G worden grenzen van verantwoordelijkheden vastgesteld bij maatgevende parameters. 

Bij het expliciet en aantoonbaar maken van deze grenzen speelt monitoring een belangrij-

ke rol.  

3.1.2 Contractuele toedeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot monitoring 

 

 
 

Aanbevolen wordt om de verantwoordelijke partij (de partij die bepaalde keuzes heeft 

gemaakt in het bouwputontwerp) ook verantwoordelijk te maken voor de organisatie 

en uitvoering van de monitoring (betrekking hebbende op de mogelijke gevolgen van 

de ongewenste gebeurtenissen die het gevolg zijn van die keuzes). 

Aanbevolen wordt om afspraken te maken over de contractuele verdeling van risico's. 
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Deze verantwoordelijke partij kan er vervolgens voor kiezen de monitoring zelf uit te voe-

ren of om dit uit te besteden. Dit is te zien in aanbeveling C in de tekstbox. 

Aanbeveling C komt er grofweg op neer dat: 

1. Traditioneel contract: De opdrachtgever bepaalt welke monitoring uitgevoerd moet 

worden en kan de monitoring of zelf (laten) uitvoeren of als onderdeel van het con-

tract uitbesteden aan de opdrachtnemer. Bij uitbesteding aan de opdrachtnemer kan 

de opdrachtgever wel de uitvoering van de monitoring toetsen.  

2. Geïntegreerd contract: De monitoring ligt bij de opdrachtnemer en deze is zelf verant-

woordelijk voor opzet en uitvoering van de monitoring. De opdrachtgever kan wel ei-

sen stellen en de uitwerking van de monitoring door de opdrachtnemer toetsen. 

3.1.3 Ontwerp en uitvoering van monitoring bij verschillende contractvormen 
In de vorige paragraaf is aangegeven hoe de verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer verdeeld is. In deze paragraaf wordt uitgelegd welke consequenties dat 

heeft voor de uit te voeren monitoringwerkzaamheden bij de opdrachtgever en opdracht-

nemer. In figuur 3.1 is dit schematisch toegelicht. Het ontwerp van de monitoring bestaat 

uit het opstellen van een monitoringplan en/of een programma van eisen en/of een werk-

plan (zie hoofdstuk 4.2). De uitvoering van de monitoring bestaat uit het daadwerkelijk re-

aliseren van de gemaakte plannen. 

 

Bij een traditioneel contract is de opdrachtgever van de bouwput de belangrijkste partij die 

de monitoring initieert. Het ontwerpen van de monitoring kan binnen de organisatie van de 

opdrachtgever zelf plaatsvinden, maar kan ook door een gedelegeerd opdrachtgever wor-

den gedaan als een externe adviseur wordt ingeschakeld. De uitvoering van de monitoring 

kan door de opdrachtgever zelf plaatsvinden, maar ook hiervoor kan een externe partij 

worden ingeschakeld. Bij uitvoering van de monitoring door de opdrachtnemer wordt dit 

door de opdrachtgever uitbesteed door middel van een bestek met een bijbehorend PvE 

monitoring. De opdrachtnemer moet dit programma van eisen nog vertalen naar een 

werkplan en heeft daarmee ook nog een kleine ontwerpende taak voor de monitoring. Zo-

wel het opstellen van het werkplan als het uitvoeren van de monitoring kan door de op-

drachtnemer zelf worden gedaan, maar hij kan dit ook uitbesteden aan externe partijen. 

 

Bij een geïntegreerd contract heeft de opdrachtgever, afhankelijk van het tijdstip van aan-

besteden, een specificerende verantwoordelijkheid met betrekking tot de monitoring. De-

ze rol is vooral gelegen in het stellen van de juiste eisen voor de monitoring in de 

vraagspecificatie aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is echter verantwoordelijk 

voor zowel het ontwerp als het uitvoeren van de monitoring. Het ontwerp en uitvoering van 

de monitoring kan door de opdrachtnemer zelf worden gedaan, maar de opdrachtnemer 

kan ook externe partijen inschakelen. 

 

In de navolgende figuur is dit schematisch weergegeven. Met de kleine tekst "ontwerp" 

wordt bedoeld dat het ontwerp van de monitoring deels door deze actor (opdrachtge-

ver/opdrachtnemer) wordt gedaan, maar dat dit hoofdzakelijk plaatsvindt bij de andere 

partij. 
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 Fig. 3.1 
 Schematische weergave  
 ontwerp en uitvoering van  
 monitoring door opdrachtgever 
  en opdrachtnemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Aandachtspunten opdrachtgever bij uitbesteding van monitoring aan opdrachtnemer 
Hiervoor is een verdeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot monitoring ge-

schetst. Daarbij wordt nog de volgende kanttekening gemaakt. Ook als overeengekomen 

is dat monitoring en beheersing van de risico's bij de opdrachtnemer liggen, blijven deze 

risico's altijd aandachtspunten voor de opdrachtgever. Het eventueel optreden van risico's 

heeft immers vaak consequenties voor het verdere verloop van het project en daarmee 

ook voor de opdrachtgever. Dit is met name het geval bij risico's met immateriële gevolgen 

(zoals politiek en imago), die vaak het gevolg zijn van ongewenste gebeurtenissen in de 

omgeving. Financiële risico's en vertragingen kunnen bijvoorbeeld weliswaar contractueel 

bij de opdrachtnemer liggen, maar de gevolgen van deze immateriële risico's kunnen be-

palend zijn voor de voortgang van een project.  

 

 
 

Hiermee wordt bedoeld dat de opdrachtgever altijd minimaal op de hoogte moet zijn van 

de stand van zaken van de monitoring van deze risico's en op cruciale momenten in het 

bouwproces minimaal kan toetsen of de monitoring goed wordt uitgevoerd. Bovendien 

blijkt zo dat het voor een opdrachtgever belangrijk is dat een opdrachtnemer wordt gese-

lecteerd die op de juiste manier omgaat met monitoring. Monitoring is immers essentieel 

bij een goede risicobeheersing van projecten.  

 

Aanbevolen wordt dat de opdrachtgever ten minste een toetsende rol heeft bij de mo-

nitoring van immateriële risico's. 
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Planfase VO-fase DO-fase UO-fase/
bestek Realisatie

Eerste 
afweging 

monitoring 
mogelijk

Identificeren
monitoring bij
belangrijkste 

risico’s

Opstellen
monitoringplan

Uitvoering
monitoring

proces

Initiatieffase Ontwerpfase Uitvoeringsfase

 
 

Dan moeten geschiktheidscriteria worden vastgesteld die betrekking hebben op de kwali-

teiten van de opdrachtnemer en/of gunningcriteria met betrekking tot de inschrij-

ving/aanbieding van de opdrachtnemer. 

3.2 Plaats van monitoring in verschillende projectfasen 

De in deze richtlijn besproken monitoring wordt uitgevoerd in de realisatiefase van een 

project, uitgezonderd de monitoring die gedurende langere tijd plaatsvindt tijdens de 

voorbereiding van een project om de nul-situatie goed in beeld te krijgen. Het spreekt ui-

teraard voor zich dat aan de monitoring een voorbereiding vooraf moet gaan, opdat de 

kansen die monitoring biedt optimaal worden benut. In figuur 3.2 is aangegeven welke ac-

tiviteiten in relatie tot monitoring nodig zijn bij de verschillende projectfasen. In figuur 3.3 

staat daarnaast aangeven welke actoren in het bouwproces betrokken zijn bij de monito-

ring, hetgeen deels is gerelateerd aan de gehanteerde contractvorm. In hoofdstuk 4 van 

deze richtlijn wordt ingegaan op de benodigde werkzaamheden voor het opstellen van een 

goed monitoringplan. In dat hoofdstuk wordt ook aangegeven welke specifieke activiteiten 

in welke fasen dienen te worden uitgevoerd en hoe de verschillende typen plannen in de 

verschillende projectfasen worden genoemd.  

 

 

 Fig. 3.2 
 Monitoring in de fasering van  
 het bouwproces. 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Activiteiten in verschillende projectfasen 
De eerste afwegingen met betrekking tot monitoring moeten al plaats vinden tijdens de 

planfase van een project. Namens de opdrachtgever kunnen adviseurs monitoring in deze 

fase identificeren als een noodzakelijke werkwijze die toegepast moet worden bij de reali-

satie van het project. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van het project.  

 

Tijdens de fase waarin het voorlopig ontwerp (VO) wordt opgesteld moet minimaal een in-

ventarisatie plaatsvinden van die risico's waarbij monitoring van essentieel belang is om 

het mogelijk optreden van deze risico's te volgen in de tijd. In de VO-fase dient ook nage-

dacht te worden over de inzet van monitoring om alle mogelijke doelstellingen te kunnen 

Aanbevolen wordt om monitoring een plaats te geven in de overeenkomst tussen op-

drachtgever en opdrachtnemer en eventueel in de aanbestedingsprocedure randvoor-

waarden op te nemen. 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

 32 
  

behalen (zie doelen in hoofdstuk 2.2). De monitoring hoeft tijdens de VO-fase nog niet te 

worden uitgewerkt, maar monitoring kan wel al invloed uitoefenen op keuzes binnen het 

bouwputontwerp. In de VO-fase worden namelijk de verschillende ontwerpvarianten on-

derzocht. Tijdens deze fase kan er naast de keuze van een bouwmethode voor worden ge-

kozen een zodanig robuust ontwerp van de bouwput te maken, dat daarmee de risico's 

worden beperkt. Op zowel reservering voor kosten van die risico's als op monitoring kan zo 

worden bespaard. Afhankelijk van de contractvorm zullen deze werkzaamheden 

door/namens ofwel de opdrachtgever of de opdrachtnemer worden uitgevoerd. Is er spra-

ke van een traditioneel contract, dan is dat de opdrachtgever. Bij geïntegreerde contract-

vormen liggen deze werkzaamheden bij de opdrachtnemer, behoudens toetsingen van 

deze werkzaamheden door de opdrachtgever.  

 

 
 

Afhankelijk van het contracttype vinden de werkzaamheden als volgt plaats: 

 Bij traditionele contracten wordt dit monitoringplan door/namens de opdrachtgever 

als ontwerpende partij geschreven. Afhankelijk van de keuze welke contractpartij de 

monitoring gaat uitvoeren wordt dit vervolgens uitgewerkt (een combinatie van beide 

opties is mogelijk, zie hoofdstuk 3.5.1): 

 Bij uitvoering van de monitoring door de opdrachtgever vindt de uitwerking plaats 

door (of namens) de opdrachtgever tot een definitief monitoringplan, dat geschikt 

is om te dienen als werkplan. 

 Bij uitvoering van de monitoring door de opdrachtnemer dient de opdrachtgever 

de opzet van het monitoringplan uit te werken naar een programma van eisen 

dat opgenomen wordt in een bestek. De opdrachtnemer vertaalt dit programma 

van eisen in een definitief monitoringplan dat als werkplan voor de uitvoering 

wordt gebruikt.  

 Bij geïntegreerde contracten worden de ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd door/ 

namens de opdrachtnemer en transformeert dit monitoringplan tijdens de UO-fase 

van het project geleidelijk naar een definitief monitoringplan. Doorgaans is dit defini-

tieve monitoringplan dan ook geschikt om gebruikt te worden als werkplan tijdens de 

uitvoering.  

 

Tijdens de realisatiefase van het bouwproject treedt het definitieve monitoringplan (in de-

ze fase soms ook werkplan genoemd) in werking. Het daadwerkelijke meetprogramma 

met de bijbehorende verwerking en interpretatie van deze metingen moet in deze fase 

worden uitgevoerd zoals is beschreven in het plan. Ook de organisatie van de monitoring, 

alsmede de communicatie rond de monitoring moet in deze fase operationeel worden.  

  

In de DO-fase worden definitieve ontwerpkeuzes gemaakt. Vanaf het moment dat deze 

fase zo ver is gevorderd dat het ontwerp bekend is, kan worden begonnen met de 

opzet van een monitoringplan. 
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Planfase VO-fase DO-fase UO-fase/
bestek Realisatie

Eerste 
afweging 

monitoring
mogelijk

Identificeren 
monitoring bij 
belangrijkste 

risico’s

Opstellen 
monitoringplan

Uitvoering
monitoring

proces

Initiatieffase Ontwerpfase Uitvoeringsfase

Adviseurs/ ontwerpers; ofwel namens opdrachtgever, of namens opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer

Overheden: vergunningen

Verzekeraar: verzekeringen

Contractvormen

Monitoringproces

Turnkey

Design/ Build

Traditioneel

Opdrachtgever

Opdrachtgever

 

 

 Fig. 3.3 
 Monitoring met verschillende 
  actoren en contractvormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Belang betrokkenheid verzekeraars en vergunningverleners 
Verzekeraars en vergunningverleners (overheden) spelen een belangrijke rol bij de realisa-

tie van een project. Zoals in paragraaf 2.2 al is aangegeven stellen beide partijen eisen 

aan het project, waarbij zij de omgeving van het project vertegenwoordigen. Verzekeraars 

hebben tevens een belang in het project gezien de mogelijkheid voor het verzekeren van 

(delen van) het project. Voor opdrachtgever en/of opdrachtnemer biedt dit laatste de mo-

gelijkheid om onvoorziene gebeurtenissen te verzekeren.  

 

 
 

Dan zijn immers nog eenvoudig aanpassingen aan het bouwputontwerp en de geplande 

werkwijze door te voeren. Wordt dit pas later gedaan, dan resulteert dat sneller in vertra-

gingen en hogere kosten. 

Aanbevolen wordt om risicomanagement in dezen leidend te laten zijn. Toepassing van ri-

sicomanagement vanaf de eerste projectfasen leidt er toe dat risico's continu in beeld zijn 

en bepalend zijn voor ontwerpkeuzes. Zowel vergunningverleners als verzekeraars zullen 

(te) grote risico's niet accepteren. Door vanaf de VO-fase met hen in discussie te gaan 

kunnen tijdig aanpassingen in het bouwputontwerp worden gedaan en zal monitoring vaak 

van cruciaal belang blijken bij de tijdige onderkenning van risico's. Monitoring vormt dan 

een voorwaarde voor de vergunningverlening door overheden en voor het afsluiten van 

een verzekering. Bovendien kan uitvoering van een geschikt monitoringprogramma leiden 

tot een lagere verzekeringspremie. 

3.3 Taakverdeling en interne communicatie over monitoring 

Indien zowel opdrachtgever als opdrachtnemer in een project verantwoordelijk zijn voor 

uitvoering van verschillende monitoringwerkzaamheden wordt aanbevolen deze monito-

ringwerkzaamheden  samen te voegen in één integraal plan van aanpak monitoring. 

Daarmee wordt voorkomen dat versnipperde werkzaamheden tot onvoldoende resultaten 

leidt. 

De opdrachtgever en/of opdrachtnemer wordt sterk aanbevolen om vanaf de VO-fase 

in overleg te gaan met verzekeraars en vergunningverleners. 
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In alle voorkomende situaties, bij uitvoering in een project van één, of meerdere monito-

ringplannen, is goede communicatie tussen beide partijen van groot belang. 

 

 

3.3.1 De monitoringcoördinator 
De werkzaamheden die vallen onder de voorbereiding en uitvoering van een monitoring-

plan vereisen een goede coördinatie, zeker bij omvangrijke projecten. Een monitoringco-

ördinator kan in dergelijke gevallen noodzakelijk zijn.  

De taken van de monitoringcoördinator omvatten: 

 Coördineren van de werkzaamheden van de diverse meetploegen bij de voorberei-

ding, installatie en uitvoering van de metingen. 

 Coördineren van de verwerking, analyse en beoordeling van de meetresultaten. 

 Het laten uitvoeren van de eventueel noodzakelijke maatregelen. 

 Onderhouden van de communicatielijnen tussen de uitvoerders, verwerkers en be-

oordelaars van de metingen en de hoofduitvoerder, cq. de directievoerder. 

 De monitoringcoördinator heeft veelal geen beslissingsbevoegdheid maar is er wel 

voor verantwoordelijk dat de uit het monitoringplan voortkomende beslissingen ge-

nomen kunnen worden.  

 

De plaats van de monitoringcoördinator en zijn taken zijn afhankelijk van de contractvorm. 

Onderstaand wordt aangegeven hoe in het geval van een traditioneel contract en van een 

geïntegreerd contract dit geregeld kan worden. 

Bij een traditioneel contract waarbij de opdrachtnemer de gehele monitoring uitvoert (zie 

figuur 3.1) benoemt de opdrachtnemer een monitoringcoördinator. Deze rapporteert 

rechtstreeks aan de uitvoerder. Als de opdrachtnemer een deel van de monitoringwerk-

zaamheden uitvoert dan houdt de monitoringcoördinator van de opdrachtnemer zich bezig 

uitsluitend met dat deel van de monitoring. De opdrachtgever benoemt ook een monito-

ringcoördinator uitsluitend voor de door de opdrachtgever uitgevoerde monitoring. Deze 

rapporteert aan de directievoerder. 

Afspraken tussen de monitoringcoördinatoren moeten worden gemaakt via de formele 

communicatielijn tussen directievoerder en aannemer. 

 

De voor de uitvoering van een bepaald deel van de voor monitoring verantwoordelijke par-

tij levert de monitoringcoördinator voor dat betreffende deel. 

 

Bij een geïntegreerd contract liggen in principe alle monitoringactiviteiten aan de zijde van 

de opdrachtnemer, zie figuur 3.1. Deze benoemt dan ook de monitoringcoördinator. In dit 

Aanbevolen wordt om voor de communicatie met betrekking tot de monitoring zowel 

vanuit opdrachtgever als opdrachtnemer een aanspreekpunt te benoemen die onder-

ling regelmatig contact hebben. 

Voor een goed projectresultaat is het voor opdrachtgever en opdrachtnemer van es-

sentieel belang om verschillende monitoringwerkzaamheden goed op elkaar af te 

stemmen, Eén integraal plan van aanpak monitoring is daarvoor noodzakelijk. 
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geval is het gewenst dat de monitoringcoördinator betrokken is bij het opstellen van het 

monitoringplan op basis van de vraagspecificatie van de opdrachtgever. Naast de boven-

genoemde taken is de monitoringcoördinator dan ook verantwoordelijk voor het tot stand 

komen van het monitoringplan.  

3.3.2 Uitvoering van de metingen 

 

 
 

Afhankelijk van de situatie kan dit een specialistische partij zijn (een 'meetbedrijf'), ofwel 

de opdrachtgever (of namens deze het ingenieursbureau), of de aannemer zelf. Het heeft 

voordelen om de metingen uit te laten voeren door een specialistische partij, maar ta-

bel 3.1 laat zien dat ook andere opties voordelen hebben. Voor verschillende typen moni-

toring kunnen bij een project dus verschillende meetbedrijven worden ingeschakeld. 

Tabel 3.1  Afweging opties voor uitvoering van de meting. 

Uitvoering metingen Voordeel Kan geschikt zijn bij 
Externe specialistische 
partij 

- Mogelijk efficiency voordelen 
door ervaring op gebied van mo-
nitoring 

- Deskundigheid 
- Mogelijk meer neutrale positie; 

vooral bij communicatie naar 
omgeving  

- Grotere kans op toepassing state 
of the art kennis 

- Complexe monitoring 
- Monitoring van kritische 

aspecten in de omge-
ving 

Opdrachtnemer - Flexibiliteit door betere inpassing 
metingen op bouwproces van de 
aannemer 

- Snel reactievermogen door korte 
link tussen metingen en aanstu-
ring bouwproces 

- -Monitoring met als 
primair doel het bouw-
proces van de aanne-
mer bij te sturen 

Opdrachtgever (of 
namens deze het 
ingenieursbureau) 

 Mogelijke betere toegankelijk-
heid van locaties 

- Eventuele beschikking over een 
bestaand meetnet 

- Controle van bouwproces op 
mogelijke invloed op omgeving 

- Monitoring van effecten 
in de omgeving 

 

  

Metingen moeten altijd worden uitgevoerd door een deskundige en toegeruste partij. 
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3.3.3 Taakverdeling werkzaamheden met betrekking tot monitoring 
 

 
 

In de onderstaande opsomming worden aanbevelingen gedaan voor de verantwoordelijk-

heid partij voor de verschillende activiteiten gerelateerd aan monitoring: 

 Totale verantwoordelijkheid voor uitvoering van de monitoring ligt bij de monitoring-

coördinator. 

 Uitvoering van de metingen vindt ofwel plaats door een gespecialiseerd meetbedrijf, 

het ingenieursbureau of door de aannemer (zie hierboven voor nuance). 

 Communicatie van de metingen vindt plaats vanuit de partij die de meting uitvoert 

naar de monitoringcoördinator. De monitoringcoördinator is er voor verantwoordelijk 

dat de informatie vervolgens op de juiste plaats in de projectorganisatie terecht komt; 

zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de opdrachtnemer, ge-

bruikmakend van het centrale aanspreekpunt bij de andere contractpartij. 

 Het bewaken van de metingen op het overschrijden van signaal- en interventiewaar-

den vindt bij voorkeur plaats door de partij die de meting uitvoert. 

 Presentatie van de metingen is de verantwoordelijkheid van de partij die de meting 

uitvoert. 

 Interpretatie van de metingen vindt plaats door de ontwerper/constructeur als het 

gaat om de bepaling wat de gevolgen zijn van de metingen voor de constructie of de 

omgeving. De metende partij kan ook een deel van de interpretatie van de meting 

doen; dit heeft dan vooral betrekking op de interpretatie die benodigd is om de me-

tingen goed en bruikbaar te kunnen presenteren. Als de bepaling van grenswaarden 

niet eenduidig is, of in complexe situaties waarbij er onzekerheid voor het gedrag van 

de constructie is, wordt aanbevolen de toetsing van de meetgegevens door de betref-

fende adviseurs te laten doen. Interpretatie is dan cruciaal. In zulke gevallen is een 

toetsing aan de hand van alleen de grenswaarden onvoldoende. 

 De monitoringcoördinator is er voor verantwoordelijk dat een beslissing genomen 

wordt (of kan worden) als de signaal- en interventiewaarden worden overschreden. 

Mogelijk moet de monitoringcoördinator hiervoor de metingen aankaarten bij de di-

rectievoerder en/of de projectleider uitvoering. In dat geval is de monitoringcoördina-

tor verantwoordelijk voor het beschikbaar komen van de juiste informatie voor de 

beslissingsbevoegden. 

3.4 Externe communicatie naar omgeving 

De aanleg van een bouwput in een stedelijke omgeving is voor de directe omgeving van de 

bouwput een ingrijpend project. De directe omgeving (omwonenden, bedrijven, winkeliers, 

weggebruikers, etc.) zal immers vaak de effecten van de aanleg van een bouwput onder-

vinden. Communicatie met de directe omgeving, maar ook met de indirecte omgeving 

(stadsbestuur, media, etc.) is daarom cruciaal. Los van monitoring moet daarom worden 

nagedacht over de wijze waarop met alle relevante stakeholders gecommuniceerd kan en 

moet worden. Dit kan worden vastgelegd in een communicatieplan. In deze richtlijn wordt 

Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling en leg deze vast in het monitoring-

plan. 
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niet verder ingegaan op deze algemene projectcommunicatie en de wijze waarop dit het 

best kan gebeuren. 

 

Met monitoring worden de mogelijke ongewenste effecten door het mogelijk optreden van 

ongewenste gebeurtenissen in de tijd gevolgd. Het is voor de continuïteit van de aanleg 

van de bouwput daarom van belang dat hierover goed wordt gecommuniceerd met de om-

geving van het project. Door duidelijk aan te geven wat de effecten van de aanleg van de 

bouwput kunnen zijn, welke metingen worden uitgevoerd om het optreden van ongewens-

te gebeurtenissen tijdig te signaleren en welke maatregelen indien noodzakelijk genomen 

zullen worden, zal draagvlak bij de omgeving worden gewonnen.  

 

 
 

Hieronder wordt kort uitgewerkt welke communicatie in relatie tot monitoring richting de 

directe omgeving van het project wordt aanbevolen. 

 Een eerste communicatiemoment in relatie tot monitoring is voor de vooropname en 

de installatie van de meetinstrumenten. Er moet aangegeven worden waarom een 

vooropname noodzakelijk is en waarvoor deze informatie gebruikt zal worden. Daar-

naast moet worden aangegeven waarom meetinstrumenten nodig zijn, waarvoor ze 

dienen, hoe lang ze volgens planning gebruikt zullen worden en of de opname van de 

metingen nog consequenties heeft voor de betrokkene (moet bijvoorbeeld toegang tot 

de panden worden verleend). Ook moet duidelijk aangegeven worden wie door de 

omgeving aangesproken mag worden met vragen op het gebied van de monitoring (en 

ook de aanleg van de bouwput in het algemeen). 

 Vervolgens is het van belang dat tijdens de aanleg van de bouwput gecommuniceerd 

wordt over de voortgang en de rol van de monitoring daarin. Aanbevolen wordt om te 

laten zien wat de globale meetresultaten zijn en hoe de metingen worden gebruikt bij 

de keuze voor eventuele maatregelen. De metingen hoeven niet in detail te worden 

gepresenteerd; het gaat erom dat de omgeving begrijpt wat er gemeten wordt en hoe 

de metingen gebruikt worden. Steeds moet duidelijk worden gecommuniceerd wie het 

aanspreekpunt is voor de omgeving; met vragen, maar ook voor het geval zich even-

tueel ongewenste gebeurtenissen voordoen. 

 Ten slotte wordt aanbevolen om aan het eind van de werkzaamheden, als de monito-

ring wordt ontmanteld, hierover te communiceren met de omgeving. Het doel hiervan 

is met name dat de betrokkenen weten dat er geen verdere risico's meer te verwach-

ten zijn voor de omgeving en dat de ondergrondse werkzaamheden aan de bouwput 

gereed zijn. 

3.5 Aanbevelingen voor juiste plaats van monitoring bij aanbesteding en in contract 

In de aanbestedingsregelgeving wordt strikt onderscheid gemaakt tussen criteria met be-

trekking tot de geschiktheid van gegadigden/inschrijvers en criteria met betrekking tot 

gunning (die betrekking hebben op de inschrijving zelf). Inschrijvers kunnen bij een open-

bare aanbesteding met selectiecriteria (uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria) wor-

Het is belangrijk om monitoring een onderdeel te laten zijn van de totale communicatie 

richting de omgeving van het project. 
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den uitgesloten van de gunningprocedure. Bij een niet- openbare aanbesteding kan op 

basis van selectiecriteria een aantal gegadigden voor de opdracht worden geselecteerd.  

Met het gehanteerde gunningcriterium wordt vervolgens bepaald welke inschrijver het 

werk gegund krijgt (laagste prijs ofwel economisch meest voordelige aanbieding). In dat 

laatste geval wordt gebruik gemaakt van meerdere gunningcriteria. Hierin kunnen, naast 

kosten, bijvoorbeeld kwaliteitscriteria worden opgenomen die te maken hebben met de te 

realiseren opdracht.  

In 3.5.1 en 3.5.2 wordt ingegaan op de mogelijkheden om monitoring op de juiste manier 

in een gunningcriterium, de opdracht en het contract mee te nemen. Omdat daarbij grote 

verschillende tussen traditionele en geïntegreerde contracten aanwezig zijn, worden beide 

typen in afzonderlijke paragrafen beschreven. Voor meer informatie over de te maken 

keuze tussen verschillende contracttypen en invulling daarvan wordt verwezen naar de 

Leidraad Aanbesteden [12]. 

In 3.5.3 wordt ingegaan op de mogelijkheden om selectiecriteria te gebruiken die een mi-

nimale kwaliteit van de monitoring garanderen. Bij een openbare aanbesteding om in-

schrijvers uit te sluiten en bij een niet-openbare aanbesteding om gegadigden te 

kwalificeren. Deze mogelijkheden zijn met name van belang bij geïntegreerde contracten, 

maar voor traditionele en geïntegreerde contracten vrijwel gelijk.  

3.5.1 Invulling monitoring bij een traditioneel contract 
 

Contractuele setting 

Binnen traditionele contracten wordt uitgegaan van de volgende rolverdeling: de op-

drachtgever (OG) draagt zorg voor het bouwputontwerp, stelt eisen aan het uit te voeren 

werk en beschrijft dit in een bestek. De opdrachtnemer (ON) voert het werk conform het 

contract uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering. Als centrale informatiedrager is het 

bestek het medium. De functie van het bestek kan in 3 onderdelen worden gesplitst: 

1. Juridisch 

2. Technisch 

3. Economisch 

 

1. Binnen een aannemingsovereenkomst staat de ON in principe voor de zogenoemde 

'resultaatsverbintenis'. In deze behoort de ON de vrijheid te hebben de door hem te 

verrichten arbeid op de voor hem meest economische wijze in te delen. Verder staat 

het de ON vrij om het gewenste resultaat volgens de door hem gekozen uitvoerings-

wijze tot stand te brengen. Dit alles binnen de grenzen die de aannemingsovereen-

komst (bestek) de ON oplegt. In de praktijk zal de opdrachtgever regelmatig 

beperkingen stellen aan het vrijlaten van de keuze van de uitvoeringswijze. Denk bij-

voorbeeld aan de eis tot het inzetten van trillingsvrije funderingstechnieken nabij 

kwetsbare panden. 

2. De beschrijving van het werk en de technische bepalingen vormen samen met de 

technische bijlagen, waaronder het programma van eisen voor de monitoring, en te-

keningen het technische gedeelte van het bestek. Hierin wordt de ON geïnformeerd 

over het beoogde resultaat. Daarnaast is er informatie opgenomen die van belang is 

voor de uitvoering van het werk. 
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3. Zowel de OG als de ON maken op basis van het bestek een begroting. De OG maakt 

de besteksbegroting en de ON de inschrijvingsbegroting. Een veel gebruikte metho-

diek is het maken van onderscheid in verschillende kostengroepen. De drie hoofdbe-

standdelen van de kosten zijn: kostprijs, winst en risico. Een deel van de risico's, de 

objectief calculeerbare risico's zoals onwerkbaar weer en fouten die tijdens de uitvoe-

ring kunnen optreden, horen in de prijs te zijn ondergebracht. De overige risico's, de 

subjectieve risico's zoals obstakels in de ondergrond en nieuwe wetten, zijn conform 

UAV voor rekening OG. In de inschrijvingsbegroting kan de ON voor de niet af te wen-

telen risico's een bedrag opnemen. 

 

Doordat de OG het ontwerp van de bouwput maakt is hij ook verantwoordelijk voor alle ri-

sico's die aan het ontwerp zijn gerelateerd, behoudens de waarschuwingsplicht van de 

opdrachtnemer en eventuele ontwerpopdrachten die nog in de opdracht aanwezig zijn. In 

dit kader is de OG ook verantwoordelijk voor het opstellen van een monitoringplan en pro-

gramma van eisen. De enige verantwoordelijkheid van de ON is zorg te dragen voor de uit-

voering van de bouwput (vertaling naar werkplannen) en daarmee is de ON verant-

woordelijk voor de uitvoeringsrisico's.  

 

Uitvoering van de monitoring 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar bij het uitvoeren van de monitoring. Op 

hoofdlijnen zijn er twee opties:  

1. De uitvoering van het gehele monitoringplan wordt gecoördineerd door één partij:  

 de opdrachtnemer 

 of de opdrachtgever. 

2. De uitvoering van het monitoringplan wordt gedeeld tussen beide partijen; een deel 

wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer en een deel door de opdrachtgever. Belang-

rijk is wel dat één partij verantwoordelijk is voor de coördinatie tussen beide pro-

gramma's. Aanbevolen wordt dat dit de opdrachtgever is. 

Bij het op te stellen monitoringplan kan een onderscheid worden gemaakt tussen:  

1)  monitoring van de omgeving en  

2)  monitoring van het project c.q. bouwput.  

Wordt dat onderscheid gemaakt, dan wordt de monitoring van het project c.q. bouw-

put in de regel gekoppeld aan het bestek en wordt de monitoring van de omgeving 

losgekoppeld van het bestek en door de OG zelf uitgevoerd of gecoördineerd. De ach-

tergrond is dat de omgevingsrisico's voor een groot deel indirect altijd gevolgen heb-

ben voor de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld aan risico's op het gebied van politiek, 

bereikbaarheid, veiligheid en imago. Bovendien speelt communicatie met de omge-

ving vaak een cruciale rol. 

 

De monitoring van het project c.q. bouwput dient er met name toe om het bouwpro-

ces zelf en de directe invloed van het bouwproces tot op korte afstand van het pro-

ject/bouwput te kunnen beheersen. De gedachtegang hierbij is dat de ON met de 

door haar gekozen uitvoeringsmethoden voor de aanleg van de bouwput directe in-

vloed heeft op effecten van haar werkzaamheden binnen het project/bouwput en tot 

op korte afstand hiervan. 
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Bij de monitoring van de omgeving worden de effecten van het bouwproces op de 

omgeving gemonitord. Het monitoringplan omgeving richt zich voornamelijk op 

grondwaterstanden, geluid, trillingen en deformaties aan objecten (panden, kunst-

werken en dergelijke).  

 

Als grens tussen de twee onderdelen van de monitoring wordt vaak een bepaalde af-

stand tot de bouwput gehanteerd. Bijvoorbeeld in het monitoringplan project c.q. 

bouwput zitten de freatische peilbuismetingen tot 5 m van de rand van de bouwput 

(let op: dit is slechts een voorbeeld en de afstand dient per project afhankelijk van de 

omstandigheden te worden bepaald). Eventuele freatische peilbuizen verder van de 

bouwput af worden dan meegenomen in het monitoringplan omgeving. De vaststelling 

van de grens tussen beide plannen is echter niet zwart/wit en moet per project wor-

den vastgesteld. 

 

In tabel 3.2 staan de voor- en nadelen van de verschillende opties genoemd en in bijlage 

5 wordt de tweede optie nader uitgewerkt.  

Tabel 3.2 Voor- en nadelen van verschillende opties voor uitvoering van de monitoring. 

Model Voordelen Nadelen 
alle monitoring 
bij opdracht-
gever (OG)  

 Alles onder beheer van de op-
drachtgever; OG heeft volledige 
controle over monitoring. 

 Coördinatie van de monitoring 
vindt plaats door één partij, waar-
door monitoring niet versnipperd 
raakt en het overzicht behouden 
blijft. 

 ON heeft geen contractuele middelen 
en mogelijkheden om zijn bouwproces 
door middel van monitoring te beheer-
sen, tenzij de ON alsnog eigen monito-
ring meeneemt in de aanbieding. 

 Metingen kunnen door ON ter discussie 
worden gesteld, met name als deze di-
recte invloed op het bouwproces heb-
ben. 

alle monitoring 
bij opdracht-
nemer (ON) 

 ON kan het eigen bouwproces 
m.b.v. monitoring beter beheer-
sen. 

 OG heeft contractuele middelen 
om bouwproces door middel van 
monitoring te beheersen. 

 ON monitort zelf en heeft daarom 
zelf verantwoordelijkheid voor 
kwaliteit metingen. Monitoring OG 
kan niet ter discussie worden ge-
steld. 

 Coördinatie van de monitoring 
vindt plaats door één partij, waar-
door monitoring niet versnipperd 
raakt en het overzicht behouden 
blijft. 

 Het directe belang van de ON is het 
project/bouwput, de OG heeft (met na-
me bij de overheid als OG) ook een ze-
kere extra verantwoording in relatie tot 
de omgeving. 

 Betrokkenheid ON meestal beperkt tot 
de realisatie van project; monitoring kan 
deels eerder starten of langer doorlo-
pen.  

 Verzekering en vergunningen worden 
vaak door OG verzorgd, monitoring die 
hiermee samenhangt kan het project 
overstijgen. 

 Metingen kunnen door OG ter discussie 
worden gesteld, met name als deze in-
vloed op de omgeving van de bouwput 
hebben. 

mix: monitoring 
omgeving bij 
OG, monitoring 
project/bouwput 
bij ON 

 Hierboven geschetste voordelen 
bij beide andere opties kunnen 
grotendeels samen behouden blij-
ven. 

 Duidelijke afspraken kunnen in 
het bestek worden opgenomen. 

 De uitvoering van de monitoring ge-
schiedt niet door een partij. Daar waar 
afstemming benodigd is kan dit tot pro-
blemen leiden. 

 

Monitoring de juiste plaats geven tijdens de aanbesteding 
Naast de mogelijkheden om selectiecriteria te gebruiken zoals wordt aangegeven in 3.5.3 

wordt aanbevolen monitoring expliciet als post op te nemen in een bestek. Op die manier 

wordt in ieder geval verzekerd dat monitoring wordt uitgevoerd. 
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Aandachtspunten voor kwalitatief goede monitoring tijdens de uitvoering 
 

 
 

In het programma van eisen kunnen daarvoor diverse plannen, rapporten, tekeningen, 

keuringen, etc. worden gevraagd die ter acceptatie of ter informatie aan de opdrachtgever 

moeten worden voorgelegd. In deze stukken moet de opdrachtnemer invulling geven aan 

het in het programma van eisen gevraagde. Door het stellen van zorgvuldig geformuleerde 

eisen aan de aan te leveren stukken in het programma van eisen kan de opdrachtgever 

richting geven aan de kwaliteit van de monitoring. Met de door de bouwdirectie goedge-

keurde werkplannen en het programma ven eisen kan de toezichthouder van de bouwdi-

rectie tijdens de uitvoering het werk controleren. Tabel 3.3 geeft een limitatief overzicht 

van documenten die in het programma van eisen van de opdrachtnemer kunnen worden 

gevraagd. 

Tabel 3.3 Beperkt overzicht van documenten die van de opdrachtnemer kunnen wor-

den gevraagd. 

Document Beschrijving Status 
monitoringplan  
(werkplan) 

beschrijving van o.a. werkwijze van installatie, 
in gebruik name protocol, herstelplan, borging, 
vorm van data, meetfrequenties, etc. (zie 
hoofdstuk 4) 

ter acceptatie 

monitoringplanning in de tijd inzichtelijk maken van installatie, 
oplevering en relatie tot de planning van de 
bouwwerkzaamheden 

ter acceptatie 

startdocument  nulmeting, controles van juistheid, stabiliteit, 
herhaalbaarheid, dataformat etc 

ter acceptatie 

monitoringdata aanlevering van data c.q. grafieken hardcopy 
en digitaal 

ter acceptatie e/o 
ter informatie 

overschrijdingen van 
grenswaarden 

hoe, wat, waar, wanneer, genomen maatrege-
len 

ter acceptatie 

opleveringsrapport  afsluitend rapport, bundeling van relevante 
stukken waaronder afwijkingen op bestek, 
informatie met betrekking tot overdracht moni-
toringvoorzieningen 

ter acceptatie 

3.5.2 Invulling monitoring bij een geïntegreerd contract 

 

Algemeen; monitoring als onderdeel van een geïntegreerd contract 
Bij een geïntegreerd contract is het voor een opdrachtgever moeilijk om voor te schrijven 

hoe de opdrachtnemer delen van een project moet oppakken. Dit gaat niet samen met de 

basis van geïntegreerde contracten, waarbij juist een beroep wordt gedaan op de kennis 

en kunde van de opdrachtnemer. Er moet daarom ruimte worden gegeven aan de op-

drachtnemer met als gevolg dat een opdrachtgever verschillende aanbiedingen zal krijgen.  

Het wordt aanbevolen dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering zicht houdt op de 

monitoringwerkzaamheden van de opdrachtnemer. Op die manier wordt de kwaliteit 

van de monitoring verzekerd. 

Neem monitoring binnen een traditioneel contract expliciet als post op in een bestek. 
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Toch zijn er voor de opdrachtgever mogelijkheden om een goede kwaliteit van de monito-

ring te garanderen. Er kunnen eisen gesteld worden in de aanbestedingsstukken en in het 

contract, maar ook tijdens de uitvoering kan de opdrachtgever betrokken zijn bij de moni-

toring. Hierop heeft deze paragraaf betrekking.  

 

 
 

Het is belangrijk dat de opdrachtgever in de uitvraag en aanbestedingsstukken duidelijk 

omschrijft waarom monitoring een prominente plaats moet hebben. Het doel kan worden 

afgeleid uit de uitgevoerde risicoanalyse (zie ook hoofdstuk 4), maar de monitoring kan 

ook andere doelen hebben zoals is aangegeven in hoofdstuk 2. Op die manier is het voor 

potentiële opdrachtnemers bekend welke verwachtingen de opdrachtgever heeft bij de 

monitoring en zal de monitoring daar ook op moeten worden ingericht.  

 

Monitoring als eis onderdeel uit laten maken van overeenkomst 
Door monitoring als eis te formuleren en zo onderdeel van de overeenkomst te laten zijn 

verzekert de opdrachtgever zich er van dat de opdrachtnemer de monitoring met een mi-

nimaal kwaliteitsniveau zal uitvoeren. Deze is daar immers toe verplicht gesteld.  

 

 
 

Met risicomanagement wordt hier niet alleen technisch risicomanagement bedoeld, maar 

het gehele project risicomanagement. Alle relevante doelen van monitoring (projectbe-

heersing, communicatie en juridisch) zijn daarmee ondervangen. 

 

Aanbevolen wordt de volgende tekst te gebruiken als basis om deze eis vorm te geven: 

1. Doelstelling risicomanagement en monitoring 

Het uitvoeren van expliciet en gestructureerd risicomanagement heeft als doel risico-

alertheid te creëren. Kansen kunnen worden benut en ongewenste gebeurtenissen 

voorkomen door pro-actief beheersmaatregelen te nemen. Monitoring wordt gezien 

als een effectief instrument om risico's tijdig te signaleren en daardoor maatregelen 

te kunnen nemen.  

2. Activiteiten 

De opdrachtnemer dient risicomanagement te implementeren in de projectorganisa-

tie en dient er voor zorg te dragen dat dit een continu proces in de bedrijfsvoering 

vormt. Daartoe dient een risicodossier te worden aangelegd met daarin minimaal een 

beschrijving van oorzaak en gevolg, inschatting van de gevolgen voor de aspecten tijd, 

geld, kwaliteit en veiligheid, beheersmaatregelen en eigenaars van een risico. In het 

Aanbevolen wordt monitoring bij een geïntegreerd contract als onderdeel van risico-

management te verplichten, waarbij monitoring dient te worden opgezet en uitgevoerd 

conform deze richtlijn. 

Bij een geïntegreerd contract moet het doel van de monitoring duidelijk staan om-

schreven in de aanbestedingsstukken. Wanneer er door de opdrachtgever cruciale 

omgevingsrisico's zijn geïdentificeerd, wordt aanbevolen dat deze specifiek worden 

beschreven bij de uitvraag, met uitleg waarom monitoring specifiek voor deze risico's 

van belang wordt geacht. 
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risicodossier dienen onder andere omgevings- en technische risico's te worden opge-

nomen. Duidelijk moet zijn hoe het werken met dit risicodossier bijdraagt aan een 

kwalitatief beter ontwerp en uitvoering. 

De opdrachtnemer dient op basis van het opgezette risicomanagement een risicoges-

tuurd monitoringplan op te stellen en uit te voeren conform CUR-richtlijn 223. 

 

Als er voor de opdrachtgever omgevingsaspecten zijn met een cruciaal belang (bijvoor-

beeld een oud monumentaal pand of infrastructuur die in bedrijf moet blijven) wordt aan-

bevolen dat de opdrachtgever bij punt 1 specifiek aangeeft welke omgevingsaspecten dit 

zijn en waar de monitoring minimaal betrekking op moet hebben. Bij punt 2 wordt dan 

toegevoegd dat het risicomanagement en het monitoringplan specifiek in moeten gaan op 

de gedefinieerde omgevingsaspecten met een cruciaal belang voor de opdrachtgever. 

 

Door op deze manier te werk te gaan wordt verzekerd dat monitoring wordt uitgevoerd 

conform deze richtlijn, waardoor een minimaal kwaliteitsniveau is gegarandeerd.  

 

Monitoring als onderdeel van een gunningcriterium in aanbestedingsprocedure 
Volgens de aanbestedingsregelgeving zijn er twee gunningcriteria mogelijk: de laagste 

prijs of de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). In het geval van EMVI moet 

de aanbesteder vooraf subgunningcriteria formuleren, waarbij naast de inschrijvingsprijs 

ook andere criteria gebruikt worden om te bepalen welke opdrachtnemer de winnende in-

schrijving heeft aangeboden. De mogelijkheden van EMVI staan beschreven in de hand-

reiking Gunnen op waarde van PSIBouw [10]. In deze handreiking worden ook algemene 

aanbevelingen gedaan voor een goede implementatie van EMVI. In deze richtlijn wordt al-

leen aangegeven hoe monitoring in combinatie met risicomanagement binnen EMVI een 

plek kan krijgen. 

 

Het is niet wenselijk om alleen monitoring als subgunningcriterium te hanteren en alleen 

daarvoor EMVI te gebruiken. Monitoring wordt daarvoor veelal gezien als een te klein 

(hoewel wel belangrijk) onderdeel van het bouwproces en het is niet wenselijk als inschrij-

vers alleen om die reden niet geselecteerd zouden worden.  

Wel is het mogelijk om subgunningcriteria te hanteren waarbinnen monitoring een belang-

rijke plaats inneemt. Op die manier krijgt monitoring toch een plaats in EMVI en kan de 

opdrachtgever verschillende inschrijvingen op dit gebied tegen elkaar afwegen. Het mini-

male kwaliteitsniveau is gegarandeerd door de eis dat monitoring dient te worden opgezet 

volgens deze CUR-richtlijn. De kwalitatieve invulling daarvan kan vervolgens in een EMVI-

criterium worden meegewogen. 

Om monitoring van een minimaal kwaliteitsniveau te garanderen wordt aanbevolen (ook 

als gebruik wordt gemaakt van EMVI) om in ieder geval gebruik te maken van de overige 

aanbevelingen in deze paragraaf 3.5.2 en eventueel ook van de mogelijke selectiecriteria 

in paragraaf 3.5.3.  

 

Toepassing van EMVI draait om drie facetten: 

1. Het definiëren van criteria 

2. Het inrichten van een score-mechanisme 

3. Het opzetten en uitvoeren van een beoordelingsproces 
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Voor de stappen 2 en 3 wordt verwezen naar de handreiking Gunnen op Waarde. Naast de 

criteria die betrekking hebben op monitoring en/of risicomanagement zijn er immers ook 

andere criteria, die invloed hebben op het in te richten score-mechanisme en op te zetten 

beoordelingsproces. Voor stap 1 wordt wel een aanbeveling gedaan. 

 

De volgende criteria, waarbinnen monitoring een belangrijke plaats inneemt, kunnen ge-

hanteerd worden: 

 Beheersing omgevingsrisico's 

"Een goede beheersing van de omgevingsrisico's behoort expliciet tot de eisen voor de 

aanbieding. De deelnemer moet daarom een plan van aanpak indienen waarin deze 

duidelijk maakt hoe de deelnemer voorkomt dat de omgeving schade en hinder on-

dervindt van de uit te voeren werkzaamheden. Het plan van aanpak moet duidelijk 

maken op welke wijze de omgevingsrisico's beheerst worden en welke rol monitoring 

daarin speelt."  

Wanneer er specifieke cruciale omgevingsrisico's zijn geïdentificeerd door de op-

drachtgever, wordt aanbevolen dat de opdrachtgever deze in de uitvraag beschrijft en 

specifiek vraagt naar een plan van aanpak inclusief monitoring voor deze risico's. Het 

plan van aanpak van de deelnemers kan zo beter worden beoordeeld. 

 Risicomanagement en monitoring 

"Risicomanagement wordt door de opdrachtgever als een cruciaal onderdeel gezien 

om kansen te benutten en ongewenste gebeurtenissen te voorkomen en dient onder-

deel uit te maken van de aanbieding. De deelnemer moet daarom een plan van aan-

pak indienen waarin deze duidelijk maakt hoe de deelnemer een uitstekende 

prestatie denkt te leveren op het gebied van risicomanagement. In het plan dient in-

gegaan te worden op doel en scope van het risicomanagement, de te hanteren me-

thodiek en de wijze waarop dit vertaald wordt in de opzet van monitoring van risico's." 

 

Aanbevolen wordt dat de opdrachtgever bij de uitvraag duidelijk aangeeft aan de hand van 

welke referenties beoordeling van de criteria gaat plaatsvinden. Op die manier wordt het 

maken van een geobjectiveerde beoordeling beter mogelijk. Voor het onderdeel monito-

ring in het eerste criterium kan daarvoor verwezen worden naar deze richtlijn.  

 

Mogelijkheden voor opdrachtgever om monitoring tijdens uitvoering te volgen 
Er zijn voor de opdrachtgever binnen geïntegreerde contracten mogelijkheden om tijdens 

de uitvoering van het contract richting te geven aan de monitoring, zonder als opdrachtge-

ver beperkende voorwaarden op te stellen die de innovatiekracht van de opdrachtnemer 

tegenwerken. In sommige gevallen zal de opdrachtgever namelijk ook tijdens de uitvoering 

van het contract nog willen kunnen toetsen in hoeverre de opdrachtnemer voldoet aan de 

gestelde eisen. Dit is met name het geval bij monitoring van risico's met immateriële ge-

volgen voor de opdrachtgever (zoals politiek, imago en de voortgang van het project), die 

vaak het gevolg zijn van ongewenste gebeurtenissen in de omgeving. Monitoring is dan ge-

ïdentificeerd als een cruciaal aspect (terminologie UAV-GC 2005) binnen het project (zoals 

de monitoring van een oud, monumentaal pand aangrenzend aan de bouwput). Dergelijke 

cruciale aspecten komen naar voren uit het risicomanagement dat door de opdrachtgever 

wordt gebruikt. 
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Voor de opdrachtgever ligt bij geïntegreerde contracten tijdens de ontwerpfase de focus 

op inhoudelijke controle van ingediende kwaliteits- en keuringsplannen. Tijdens de uitvoe-

ring ligt de focus op de kwaliteitsborging die door de opdrachtnemer is georganiseerd. Als 

de opdrachtgever tijdens de uitvoering wil blijven weten of de monitoring goed wordt op-

gepakt (bij cruciale aspecten) bestaat daarvoor binnen de UAV-GC de mogelijkheid in de 

vorm van keuringsplannen. Bij geïntegreerde contracten kan de opdrachtnemer daardoor 

verplicht worden het monitoringplan als (deel)kwaliteitsplan ter acceptatie in te laten die-

nen. Zie hiervoor hoofdstuk 9 van de UAV-GC 2005.  

 

Belangrijk hiervoor is het verschil tussen de begrippen 'toetsen' en 'accepteren'. Het pri-

maire doel van toetsing is niet de opdrachtnemer te informeren of deze zijn werk al dan 

niet goed doet. Het doel van toetsing is de opdrachtgever een inzicht te geven in de wijze 

waarop de opdrachtnemer de overeenkomst uitvoert en daarmee de verplichtingen na-

komt. Het resultaat van een toetsing (zowel positief als negatief) hoeft een opdrachtgever 

daarom niet te melden aan een opdrachtnemer. Met name als een negatieve toetsing 

heeft plaatsgevonden (de opdrachtnemer handelt of handelde in strijd met het gesloten 

contract) wordt aanbevolen dit wel te melden aan de opdrachtnemer.  

Acceptatie gaat echter verder dan toetsing. De opdrachtgever is dan verplicht aan de op-

drachtnemer mede te delen of hij tot acceptatie overgaat. Pas na acceptatie mogen de 

werkzaamheden van de opdrachtnemer worden voortgezet. Het begrip 'keuren' komt 

overeen met het begrip 'toetsen', maar geschiedt door de opdrachtnemer en niet door de 

opdrachtgever. Een monitoringplan dat door de opdrachtnemer is opgesteld is daardoor 

feitelijk ook een keuringsplan. 

Uiteindelijk blijft de opdrachtnemer altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een do-

cument dat ter toetsing of acceptatie bij de opdrachtgever is ingediend. Paragraaf 19-1 uit 

de UAV-GC 2005 is hierover heel duidelijk. 

 

Om aan het bovenstaande invulling te geven worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 Ontwerpwerkzaamheden (paragraaf 20 van UAV-GC 2005) 

 
Een en ander dient te gebeuren conform paragraaf 20 uit de UAV-GC 2005. 

De opdrachtgever kan daarmee controleren of bij het ontwerp van de monitoring in-

derdaad de richtlijn is gehanteerd voor het invullen van het monitoringplan. Het moni-

toringplan kan onderdeel uitmaken van een groter kwaliteitsplan dat ook ingaat op 

andere aspecten. In dat geval zal het monitoringplan een deel-kwaliteitsplan vormen. 

 

 Uitvoeringswerkzaamheden (paragraaf 21 van UAV-GC 2005) 

 
Op deze manier wordt voor de opdrachtgever de mogelijkheid gecreëerd om de moni-

toring zowel procesmatig als inhoudelijk te volgen. Wel is het belangrijk te beseffen 

dat de feitelijke controle plaatsvindt door de opdrachtnemer zelf (of een door de op-

Aanbevolen wordt dat de opdrachtgever bij een geïntegreerd contract van de 

opdrachtnemer eist het monitoringplan als keuringsplan uitvoeringswerkzaamhe-

den ter acceptatie te laten indienen. 

Aanbevolen wordt dat de opdrachtgever bij een geïntegreerd contract van de op-

drachtnemer eist dat een monitoringplan wordt opgesteld conform deze CUR-

richtlijn (zie 3.5.2) en dat deze als kwaliteitsplan ter acceptatie wordt ingediend. 
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drachtnemer ingeschakelde gespecialiseerde partij), zoals dat binnen een geïnte-

greerd contract is bedoeld. 

De opdrachtgever kan vervolgens, doordat het monitoringplan ter acceptatie is inge-

diend, stop- en bijwoonpunten in het keuringsplan/monitoringplan vermelden. Dit 

dient door de opdrachtgever aangegeven te worden op het moment dat terugkoppe-

ling van het keuringsplan aan de opdrachtnemer plaatsvindt. Voor cruciale momenten 

(maatgevende risico's) kan de opdrachtgever met de stop- en bijwoonpunten aanwe-

zig zijn bij de monitoring en/of de verwerking van de meetgegevens.  

Een bijwoonpunt heeft het karakter van toetsen. Een stoppunt heeft het karakter van 

accepteren. De keuze tussen beide typen is project- en situatieafhankelijk. Belangrijk 

is in ieder geval dat de opdrachtgever op deze manier aan de opdrachtnemer kan te-

rugkoppelen als er naar inzicht van de opdrachtgever onacceptabele risico's aanwezig 

zijn. Bij een bijwoonpunt is het vervolgens aan de opdrachtnemer om te bepalen of en 

hoe met deze kritiek wordt omgegaan. De opdrachtnemer zal bij een stoppunt maat-

regelen moeten nemen, totdat de opdrachtgever wel tot acceptatie overgaat. 

3.5.3 Gebruik van aan monitoring gerelateerde selectiecriteria tijdens aanbesteding 
Om er zeker van te zijn dat een potentiële opdrachtnemer kwalitatief in staat is monitoring 

uit te (laten) voeren kan de opdrachtgever geschiktheids/selectiecriteria hanteren. De op-

drachtgever moet de afweging maken of hij deze mogelijkheid gebruikt. In de paragrafen 

3.5.1 en 3.5.2 is ingegaan op de mogelijkheden om monitoring op de juiste manier in de 

opdracht en het contract op te nemen. Als dit op de juiste manier wordt opgenomen is in 

feite gewaarborgd dat monitoring op de juiste manier zal plaatsvinden. Met selectie kan 

de opdrachtgever zich er van vergewissen of de gegadigden daadwerkelijk in staat zijn aan 

deze contracteisen te voldoen. Het gaat echter vaak te ver om bij de aanbesteding van 

een project monitoring apart te benoemen als selectiecriterium. Monitoring wordt daar-

voor veelal gezien als een te klein (hoewel wel belangrijk) onderdeel van het bouwproces. 

Toch zijn er wel mogelijkheden om monitoring aan bod te laten komen en mee te laten 

wegen. 

 

Een belangrijke beperking is dat monitoring vaak door onderaannemers wordt uitgevoerd 

die soms pas in een laat stadium van de aanbestedingsfase in beeld komen, of zelfs 

daarna. Door expliciete eisen op te nemen met betrekking tot monitoring wordt de poten-

tiële opdrachtnemer gedwongen om al in een vroegtijdig stadium na te denken over de te 

hanteren werkwijze en deze zo ook aan te bieden.  

 

Mogelijke selectiecriteria 
Bij geïntegreerde contracten maakt monitoring onderdeel uit van het risicomanagement-

systeem van een opdrachtnemer. Aanbevolen wordt om monitoring bij de selectiecriteria 

bij geïntegreerde contracten dan ook niet los te zien van risicomanagement. Bij traditione-

le contracten doet de opdrachtgever het risicomanagement in de regel zelf. In dat geval 

kan wel specifiek naar de monitoringkwaliteiten van de opdrachtnemer gevraagd worden. 

 

Voor een opdrachtgever bestaan twee mogelijkheden om geschiktheids/selectiecriteria 

met betrekking tot monitoring te hanteren. Deze worden hieronder uitgewerkt. 
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 Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid (art. 48 Richtlijn 
2004/18/EG [14]) 

Door te vragen naar de ervaring van potentiële opdrachtnemers op het gebied van 

monitoring bij traditionele contracten en risicomanagement bij geïntegreerde contrac-

ten wordt inzicht verkregen in de door hen geleverde kwaliteit. De opdrachtnemers 

kunnen hun ervaring aantonen aan de hand van bijvoorbeeld referentieprojecten. 

Hierbij kan specifiek gevraagd worden om aan te geven hoe monitoring bij die projec-

ten is toegepast. Het is echter lastig om objectief te bepalen of een aanbieder vol-

doende ervaring heeft. 

 

Daarom wordt aanbevolen een minimum eis te hanteren. Voor geïntegreerde contrac-

ten wordt in 'Risico's en aanbesteden' [15] een lijst met vragen genoemd op het ge-

bied van risicomanagement. Deze dienen allemaal met ja te worden beantwoord en 

de lijst fungeert daarmee als een minimum eis.  

Aan de genoemde lijst kan specifiek voor monitoring een vraag worden toegevoegd, 

zoals hieronder weergegeven. Deze methode van vragen stellen kan ook gebruikt 

worden voor traditionele contracten. Dan wordt alleen de onderstaande vraag gesteld.  

 Heeft u voor een reeds uitgevoerd project, dat qua aard en omvang vergelijkbaar 

is met de onderhavige opdracht, een monitoringplan opgesteld en uitgevoerd (of 

laten opstellen en uitvoeren) zoals is verwoord in CUR-richtlijn 223?  

 

 Economische en financiële draagkracht (art. 47 Richtlijn 2004/18/EG [14]) 
Er kunnen geschiktheidseisen worden gesteld waar de potentiële opdrachtnemer aan 

moet voldoen, bijvoorbeeld op organisatorisch gebied en ten aanzien van financiële 

omvang. Vanzelfsprekend moeten deze eisen objectief en eenduidig zijn en in redelij-

ke verhouding staan tot de aard en omvang van het werk. 
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Deel B: Opstellen van een  
  monitoringplan 

 

 

 

 Bouwput Markt-Maasproject 
  te Maastricht. 
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Hoofdstuk 4 

Monitoringplan 
4.1 Inleiding 

Vanaf de fase van voorlopig ontwerp (VO) moet worden nagedacht over de wijze waarop 

monitoring gebruikt kan worden om de projectdoelstellingen te realiseren, risico's te be-

heersen en kansen te benutten. Vanaf de fase van definitief ontwerp (DO) wordt dit uitein-

delijk op een risicogestuurde manier vertaald in een monitoringstrategie die in een 

integraal monitoringplan wordt beschreven. Het is belangrijk dat dit monitoringplan het 

bouwproces volledig afdekt. Tijdens de fase van het uitvoeringsontwerp (UO) wordt dit plan 

uiteindelijk uitgewerkt in werkplannen voor de daadwerkelijke uitvoering van de monito-

ring. 
 

 

4.2 Inhoudsopgave van een monitoringplan 

In de onderstaande tabel is een mogelijke inhoudsopgave voor een integraal monitoring-

plan weergegeven. Deze inhoudsopgave kan per project worden uitgebreid / gewijzigd. In 

de tabel is tevens weergegeven welke stappen nodig zijn om tot de invulling van het be-

treffende hoofdstuk te komen. De stappen worden inhoudelijk besproken in 4.3. 

 

Hoofdstuk Stap   
1.  Inleiding      
 a. Projectomschrijving en uitgangspunten   A   
 b. Doelstelling van de monitoring   B   
2.  Risico's    
 a. Resultaten risicoanalyse C   
     b. Monitoringstrategie D   
     c. Eisen aan monitoring E, F, G   
 i. t/m ii. eisen benoemt per te meten parameter    
3.  Functioneringsplan H, I   
     a. t/m x. meetstrategie per type meetinstrument    
4.  Instandhoudingsplan J   
5.  Maatregelen bij overschrijden grenswaarden K   
6.  Ontmantelingsplan L   
7.  Communicatieplan    
     a. interne projectorganisatie M   
     b. externe communicatie N   
    

  Onderdelen programma van eisen    
  Onderdelen van een werkplan    

Het doel van een monitoringplan is om alle relevante informatie met betrekking tot de 

monitoring van het project in een document verzameld te hebben. Met het monitoring-

plan moet het voor alle actoren duidelijk zijn waarom, wat, waar en hoe gemonitord 

wordt. Tevens moet duidelijk zijn hoe de meetresultaten worden verwerkt en gecom-

municeerd. 
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4.2.1 Inhoud van een programma van eisen 
Met een programma van eisen legt een opdrachtgever bij een traditioneel contract vast 

aan welke voorwaarden het werkplan van de aannemer moet voldoen. Het programma 

van eisen vormt daarmee een onderdeel van het integrale monitoringplan, en wel alleen 

dat deel waarin de eisen aan de monitoring worden omschreven. Hoe hieraan exact invul-

ling wordt gegeven is vervolgens aan de uitvoerende partij. 

4.2.2 Inhoud van een werkplan 

In een werkplan wordt meer gedetailleerd ingegaan op het daadwerkelijk functioneren van 

de monitoring en worden bijvoorbeeld heel specifiek de typenamen van meetinstrumen-

ten, contactpersonen, etc. vermeld. Dit werkplan wordt vaak afgeleid van het opgestelde 

monitoringplan of programma van eisen en opgesteld door de aannemer of het meetbe-

drijf. Als de schrijver van het monitoringplan (opdrachtgever, of opdrachtnemer bij geïnte-

greerde contracten) zelf ook de monitoring uitvoert is er vaak geen onderscheid tussen 

een monitoringplan en een werkplan. Het opgestelde monitoringplan wordt dan tijdens de 

UO-fase geschikt gemaakt om als werkplan te kunnen dienen.  

In de praktijk is er geen uniforme benaming voor de verschillende plannen. In dit hoofd-

stuk wordt daarom steeds de benaming monitoringplan gebruikt voor beide typen plan-

nen. Wanneer de stappen, zoals beschreven in het vervolg van dit hoofdstuk, worden 

uitgevoerd in de UO-fase of realisatiefase dan kunnen de resultaten van deze stappen ook 

worden verwoord in een werkplan. 

4.3 Opstellen van een monitoringplan 

 

 

 Fig. 4.1 
 Stappenplan voor opstellen  
 van een monitoringplan. 
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Delen van dit stappenplan zijn ook bruikbaar voor andere actoren in het bouwproces dan 

ontwerpers. Dit zijn met name de stappen A, B, C, M en N. Het stappenplan is gebaseerd 

op de HerMes-strategie [11]. Per stap staat in de voorgaande paragraaf aangegeven in 

welk hoofdstuk van het monitoringplan de resultaten terecht kunnen komen. Afhankelijk 

van de fase waarin het project zich bevindt worden de stappen wel of niet en met verschil-

lende diepgang uitgevoerd. In figuur 4.1 is aangegeven in welke projectfasen de stappen 

uitgevoerd moeten worden. In deze figuur is te zien dat enkele stappen in meerdere fasen 

worden doorlopen. Bij de beschrijving van de stappen wordt aangegeven welke conse-

quenties dit heeft voor de diepgang waarmee de stappen worden doorlopen. 

De voorbeelden bij de stappen zijn afkomstig van de twee case-studies die zijn uitgevoerd 

tijdens de totstandkoming van deze richtlijn, te weten SDU-uitgevers te Den Haag en Wee-

na-tunnel bouwfase 2 te Rotterdam (zie bijlage 6).  

 
A.  Inventarisatie en afbakening 

Het project moet worden afgebakend in ruimte en tijd om de omvang van de activiteit te 

kunnen beheersen. Daartoe is het noodzakelijk om de volgende onderdelen vast te stel-

len: 

 objecten die tot het project behoren; 

 onderdelen van die objecten die behoren tot het project; 

 objecten die tot de omgeving van het project behoren; 

 de tijd gedurende welke het project gaat lopen. 

 

Tijdens de planfase en VO-fase is doorgaans nog weinig informatie over het project be-

schikbaar voor het opstellen van een monitoringplan. Dan kan volstaan worden met de 

hiervoor genoemde punten. Voorafgaand aan het opstellen van het monitoringplan vanaf 

de DO-fase moet ten minste de volgende informatie beschikbaar zijn: 

 De ontwerpeisen die voor het project gelden; 

 De uitvoeringsmethodiek voor het projec;  

 De resultaten van uitgevoerd onderzoek met betrekking tot de locatie waar de te mo-

nitoren constructie zich bevindt (bijv. grondonderzoek); 

 De ontwerptekeningen en -rapporten van de te monitoren constructie. 

  

In dit hoofdstuk staat een stappenplan beschreven op basis waarvan een goed moni-

toringplan kan worden geschreven door een ontwerper/adviseur. 
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Voorbeeld (SDU uitgevers):  

Ten behoeve van de uitbreiding van de SDU-locatie gelegen tussen de Boomsluiterka-

de, Christoffel Plantijnstraat, de Willem Silviusstraat en de Scheldestraat te Den Haag 

worden drie gebouwdelen gerealiseerd: 

 

A: afmetingen 50 x 20 m, onderkelderd met een éénlaagse parkeergarage; 

B: afmetingen 60 x 40 m, onderkelderd met een éénlaagse parkeergarage;  

C: afmetingen 27 x 12 m, niet onderkelderd. 

 

De omgeving bestaat uit op (avegaar-)palen gefundeerde belendingen op ten minste 

NAP – 15 m van recente datum. Deze bebouwing bestaat in het algemeen uit goed 

metselwerk en is niet gevoelig voor trillingen. Aan de zijde van de Scheldestraat bevindt 

zich 50 tot 100 jaar oude bebouwing die vermoedelijk op korte palen is gefundeerd. 

Deze panden bestaan eveneens uit metselwerk en verkeren in een goede staat. De 

bergingen achter de panden aan de Scheldestraat bestaan uit houten wanden en ver-

keren in een slechte bouwkundige staat.  

 

De afstand tussen de panden en de bouwput(ten) is in het algemeen meer dan 10 m, 

met uitzondering van de houten bergingen die aan de bouwlocatie grenzen. 

 

De fundering van de nieuwbouw bestaat uit Vibropalen en daar waar trillingsoverlast 

optreedt, worden schroefpalen toegepast. De grondkering bestaat uit een onveranker-

de damwand die in principe trillend wordt ingebracht en na het gereed komen van de 

kelder weer wordt verwijderd. Ter plaatse van de assen B1, BK en B14 wordt de dam-

wand gedrukt in verband met de geringe afstand tot de belendingen. De damwanden 

worden ingebracht tot in de slecht doorlatende laag op een diepte van NAP – 12,5 à – 

14 meter, zodat een vrijwel dichte bouwput ontstaat in verband met verontreinigingen 

in de omgeving. 

 

B.  Doelstelling van de monitoring 

Waarom is er gekozen voor monitoring en wat wil je met de monitoring bereiken? Stel de 

doelstelling van het monitoringproject vast. Geef de reden en achtergrond waarvoor het 

monitoringplan uitgewerkt moet worden. Denk hierbij aan de 5 categorieën monitoring-

doelen uit hoofdstuk 2.2.1: 

1. operationeel doel: beheersing van de uitvoering van het bouwproces;  

2. kwaliteitsborging: toetsing van de ontwerpuitgangspunten; 

3. communicatief doel: draagvlak creëren in de omgeving van de bouwput; 

4. juridisch doel: verkrijgen verzekeringen en vergunningen; vermijden claims; 

5. wetenschappelijk doel. 

Vaak kan een monitoringproject meerdere van de bovenstaande doelen dienen.  
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Voorbeeld (Weenatunnel te Rotterdam): 

De doelstellingen van de monitoring zijn voor dit project: 

 operationeel en kwaliteitsborging 

voorkomen en/of vroegtijdig signaleren (teneinde maatregelen te kunnen nemen) 

van: 

1. Schade aan en hinder bij de aangrenzende gebouwen door bouwwerkzaamheden 

2. Schade aan en gebruikshinder bij de bestaande Weenatunnel 

3. Hinder voor tramvervoer (tramplaat) 

4. Schade aan de waterleiding en stadsverwarmingleidingen 

5. Instabiliteit van de bouwput 

6. Geluidsoverlast in de omgeving van de bouwput 

 juridisch 

7. Verkrijgen bemalingsvergunning  

8. Het voldoen aan de geldende normen (geluid, trillingen, constructieve veiligheid) 

 communicatief 

9. Goede relatie met omgeving en belanghebbenden in stand houden 

 wetenschappelijk 

10. Ervaring opdoen bij de toepassing van rekenmodellen voor het voorspellen van 

zetting ten gevolge van trillingen (t.b.v. voorkomen van schade aan waterleiding) 

 

 

C.  Risicoanalyse  
Al in de planfase, maar zeker vanaf de VO-fase speelt risicomanagement bij elk project als 

het goed is een belangrijke rol (zie ook hoofdstuk 2.1). De resultaten uit het risicomana-

gement leiden tot en zijn bruikbaar voor monitoring. Voor de beschreven monitoringdoelen 

uit punt B is namelijk een risicoanalyse benodigd om te bepalen welke monitoring moet 

plaatsvinden. Hierop wordt in stap C ingegaan.  

 

C1. Beschrijving resultaten risicoanalyse 
Normaal gesproken heeft reeds een risicoanalyse plaatsgevonden, alvorens nagedacht 

wordt over monitoring. Deze stap betreft dan geen nieuwe analyse, maar moet leiden tot 

overzicht en een samenvatting van de risicoanalyse of het risicoprofiel dat in een eerder 

projectstadium al is gemaakt. Op die manier wordt inzicht gekregen in de maatgevende, te 

monitoren risico's. De al uitgevoerde analyses moeten wel kritisch worden beschouwd. 

Hoofdstuk 5 uit deze richtlijn kan goed gebruikt worden om de compleetheid van de uitge-

voerde analyses te checken of om een goede start te maken met de uitvoering van een ri-

sicoanalyse als deze toch niet is uitgevoerd.  

De risicoanalyses betreffen zeker niet alleen technische analyses, maar moeten betrek-

king hebben op alle risico's die van belang zijn voor een project. Vanuit deze risico's kun-

nen ook monitoringdoelen worden afgeleid. Dit is het geval bij de communicatieve en 

juridische doelen. De technische risicoanalyse dient uitgevoerd te worden voor de elemen-

ten van de bouwput en de bouwput als geheel van deze samengestelde elementen en een 

analyse gericht op de omgeving. Deze opsplitsing is ook gemaakt in hoofdstuk 5. 

 

Vanuit de uitgevoerde analyses zijn alle mogelijke (faal)mechanismen die kunnen leiden 

tot ongewenste gebeurtenissen bekend. Het begrip faalmechanisme wordt hier gebruikt 

om het mechanisme van het mogelijk optreden van een ongewenste gebeurtenis te be-
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schrijven. Er liggen altijd mechanismen ten grondslag aan het optreden van ongewenste 

gebeurtenissen. Ook als monitoring tot doel heeft om bijvoorbeeld de omgeving van het 

project te informeren is het belangrijk om de mechanismen te kennen die invloed kunnen 

uitoefenen op de omgeving.  

Vervolgens is het van belang om de kansen en gevolgen van het mogelijk optreden van de 

ongewenste gebeurtenissen te bepalen. Zo kan worden vastgesteld welke risico's maatge-

vend zijn en daarom moeten worden gemonitord. Of een risico maatgevend is hangt af van 

de grens die wordt gehanteerd. 

 

C2. Keuze om wel/niet te monitoren 

In de verschillende projectfasen zal deze vraag op een verschillend niveau worden beant-

woord. Tijdens de planfase is het voldoende als wordt vastgesteld dat monitoring bij het 

project wel of niet noodzakelijk is. Tijdens de VO-fase worden verschillende ontwerpvarian-

ten onderzocht. Naast de bouwmethode kan ervoor worden gekozen een zodanig robuust 

bouwputontwerp te maken dat daarmee de risico's worden beperkt en kan zowel op reser-

vering voor kosten van die risico's als op monitoring worden bespaard. In de DO-fase dient 

expliciet per risico afgewogen te worden of monitoring zinvol is of niet. Het vervolg van de 

beschrijving van deze stap heeft betrekking op deze afweging tijdens de DO-fase. 

 

Het is van belang om de scope van het monitoringsysteem af te bakenen. De vraag of je 

gaat monitoren moet een bewuste keuze zijn die is gebaseerd op de volgende overwegin-

gen: 

 Is het risico groot (=maatgevend) genoeg om monitoring toe te passen? Weegt de be-

nodigde inspanning voor monitoring op tegen het risico? In stap C1 zijn alle mecha-

nismen geïnventariseerd inclusief bijbehorend risico. In stap C2 moet bepaald worden 

welke mechanismen maatgevend zijn. 

 Is monitoring het juiste middel om het risico te beheersen? Er wordt concreet vastge-

steld dat de monitoring van de risico's met inzet van meetmiddelen te realiseren is. 

Door monitoring zijn bepaalde mechanismen effectief te volgen, maar er kunnen ook 

mechanismen aanwezig zijn (bijvoorbeeld abrupte gebeurtenissen of de (uitvoe-

rings)kwaliteit van de ploeg) die niet effectief door monitoring te volgen zijn.  

 

Daarnaast kan de keuze om te monitoren direct naar voren komen vanuit de doelen uit 

stap B:  

 Eisen of randvoorwaarden vanuit wetgeving, vergunningen en/of verzekeringen.  

 Communicatie met de omgeving van de bouwput. Dit kan ook van belang zijn als er 

niet direct aanleiding is om te veronderstellen dat er schade of hinder zal ontstaan 

voor de omgeving.  

 Monitoring als middel om mogelijke schade in de omgeving wel of niet te relateren 

aan de bouwwerkzaamheden. 

Het blijft van belang om ook bij de monitoring die uit bovengenoemde punten naar voren 

komt de mechanismen te kennen die gemeten moeten worden (zie stap C1).  

 

De geïdentificeerde noodzakelijke metingen moeten worden ondergebracht in ofwel een 

monitoringplan, ofwel een kwaliteitscontroleplan. In het algemeen zullen risico's die alleen 

betrekking hebben op de elementen van de bouwput in het kwaliteitscontroleplan worden 

opgenomen. Omgevingsrisico's worden opgenomen in het monitoringplan.  
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In het monitoringplan hoeven alleen de resultaten van de risicoanalyse te worden vermeld, 

waarbij wordt opgesomd op welke risico's het plan betrekking heeft. 

 

 
 

D.  Keuze monitoringstrategie 
In de vorige stap is vastgesteld welke monitoring uitgevoerd moet gaan worden. Vervol-

gens wordt in stap D bepaald hoe deze monitoring er globaal uit dient te zien. Er kan na-

melijk minimaal (conform richtlijnen, vergunningseisen, etc.) of uitgebreid gemeten 

worden. Dat heeft uiteraard consequenties voor de bruikbaarheid van de metingen en het 

voordeel dat ermee wordt gehaald. Het is daarom bij elk project belangrijk om verschillen-

de monitoringstrategieën te overwegen en tegen elkaar af te zetten. In het ideale geval 

worden de verschillende mogelijkheden overwogen in een dialoog tussen de ontwer-

per/adviseur en de opdrachtgever. Vaak zal dit echter pragmatisch gebeuren, door middel 

van een voorstel van de ontwerper/adviseur aan de opdrachtgever. Dit voorstel kan in 

overleg met de opdrachtgever dan eventueel worden aangepast. 

 

Om de definitieve monitoringstrategie vast te stellen moeten de stappen E t/m G uit het 

stappenplan geheel zijn doorlopen. Onderstaande punten geven vervolgens het ideaal-

beeld om te komen tot de meest geschikte monitoringstrategie. In kleinere projecten, 

'standaardprojecten' of in projecten waar een bepaald type monitoring is vereist, kan 

hiermee ook pragmatisch en snel worden omgegaan: 

 zet de mogelijke monitoringstrategieën op een rij; 

 bepaal voor elke strategie de totale kosten van de monitoring, opgesplitst in kosten 

van het monitoringontwerp/bouw en het beheer; 

 bepaal voor elke strategie de opbrengsten. De opbrengst kan zijn in de vorm van kor-

tere bouwtijden, minder materiaalkosten, risicovermindering, verbetering imago, etc.; 
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 dit moet worden afgezet tegen de kosten van het minimale scenario; 

 kies de meest aantrekkelijke strategie. 

 

In het monitoringplan hoeft alleen de gekozen monitoringstrategie te worden beschreven 

en niet de gehele afweging hoe daartoe is gekomen. 

 

Voorbeeld (SDU uitgevers): 

Monitoring van mogelijke schade aan de belendingen van de bouwput wordt noodzake-

lijk geacht. Er is voor gekozen om niet het gehele optredende mechanisme te monito-

ren. De verplaatsingen van de damwand zullen worden gemeten, evenals metingen aan 

de voor- en achtergevel van de panden in x,y en z-richting. Verplaatsingen van de grond 

achter de damwand zullen niet worden gemeten. 

 

E.  Vaststellen van de te monitoren parameters  
Als bekend is voor welke mechanismen en risico's metingen uitgevoerd moeten worden, 

dient nagedacht te worden over de specifieke parameters die gemeten moeten worden.  

 Stel de te monitoren parameters vast. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het 

overzicht dat gegeven wordt in hoofdstuk 5 van de richtlijn.  

 Vastgesteld moet worden dat met de gekozen parameters een compleet beeld ver-

kregen wordt. De keuze van de juiste parameters moet het mogelijk maken om met 

de resultaten van de metingen op tijd maatregelen te kunnen nemen teneinde het 

beoogde doel te bereiken. Door deze volledigheidsvraag wordt zeker gesteld dat geen 

parameters zijn vergeten die het te behalen doel zouden kunnen belemmeren. 

Een voorbeeld staat weergegeven aan het eind van stap G. 

 

F.  Vaststellen eisen aan monitoring  

Afhankelijk van het type contract en de projectfase wordt verschillend invulling gegeven 

aan deze stap (grof of fijn). Bestaande richtlijnen en normen zijn van belang bij het vast-

stellen van de eisen aan de monitoring. De achtergrond van de gemaakte keuzes in deze 

stap moet worden vastgelegd in het monitoringplan en moeten vaak ook ter beoordeling 

bij bijvoorbeeld de vergunningverlener of verzekeraar worden gelegd. Een voorbeeld staat 

weergegeven aan het eind van stap G. 

 

F1. Stel signaal- en interventiewaarden vast 

Bepaal de grenswaarden van elke te monitoren parameter. Hiervoor kan gebruik worden 

gemaakt van de berekeningen naar de maatgevende faalmechanismen, andere voor-

waarden die volgen uit juridische of wetenschappelijke aspecten en toetsing van het 

bouwputontwerp. Door te werken met signaal- en interventiewaarden wordt het goed mo-

gelijk om tijdig de signalen op te vangen dat een mechanisme optreedt. Er geldt dan al 

een vergrote alertheid en de organisatie is al aangepast, als de interventiewaarde wordt 

bereikt. Maatregelen kunnen dan tijdig worden voorbereid en uitgevoerd. De snelheid van 

het mogelijk optreden van een mechanisme moet worden meegenomen in de vaststellin-

gen van de S/I waarden. Voor bepaling van de waarden wordt verwezen naar bijlage 3 van 

deze richtlijn. Eventueel moeten voor verschillende bouwfasen, verschillende S/I waarden 

worden vastgesteld. Deze grenswaarden worden dan bepaald door per fase te bepalen 

welke waarden bereikt kunnen worden. Op die manier worden mogelijke grote afwijkingen 

bij een vorderende bouwfasering al in eerdere fasen opgemerkt.  
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F2. Bepaal de vereiste meetnauwkeurigheid en meetbereik 
Bepaal de vereiste meetnauwkeurigheid van elke te monitoren parameter. Vastgesteld 

moet worden dat deze nauwkeurigheid voldoende groot is om de benodigde veranderin-

gen te kunnen signaleren. Ook dient het meetbereik te worden vastgesteld. Een opnemer 

kan zeer nauwkeurig meten maar hoeft niet per se geschikt te zijn voor het benodigde 

meetbereik. 

 

F3. Bepaal de vereiste meetfrequentie 
Bepaal de vereiste meetfrequentie van elke te monitoren parameter. Een hogere meetfre-

quentie kan leiden tot een andere keuze voor een opnemer, zoals bijvoorbeeld peilbuizen 

handmatig peilen of met een automatische diver. 

 

F4. Bepaal de locatie 

Bij deze stap wordt zeker gesteld dat de locatie waar de te monitoren parameter wordt ge-

registreerd voldoende gevoeligheid heeft bij het betreffende faalmechanisme. Hiermee 

wordt bedoeld dat de xyz (diepte, hoogte, plaats, etc.) van elk instrument moet worden 

vastgesteld en zo gekozen dat het eventueel optreden van een mechanisme afgeleid kan 

worden uit de metingen. De eisen aan de locatie dienen te worden vastgelegd in het moni-

toringplan. Tijdens de DO-fase hoeft de locatie alleen bij benadering te worden aangege-

ven. 

 

G.  Keuze voor type monitoringtechniek/opnemer  
Afhankelijk van de projectfase wordt deze stap verschillende ingevuld: 

1. Tijdens de DO- of besteksfase wordt alleen aangegeven welk type monitoringtechniek 

geschikt is  

2. Tijdens de UO-fase worden specifiek de instrumentnamen genoemd die gebruikt wor-

den 

 

In deze stap wordt een geschikte monitoringtechniek per te monitoren parameter geko-

zen. Een monitoringtechniek is geschikt als deze voldoet aan de eisen die in stap F zijn 

gesteld. De haalbaarheid van de metingen wordt in deze stap dus geverifieerd. Voor de 

juiste keuze kan gebruik gemaakt worden van het overzicht monitoringtechnieken uit 

hoofdstuk 6.  

 

Vervolgens kunnen de bijbehorende instrumenten/opnemers worden gekozen. Selecteer 

ook de instrumenten aan de hand van de eisen die hiervoor zijn gesteld in stap F en toon 

aan dat ze de juiste specificaties hebben. Deze actie is erop gericht om vast te stellen dat 

instrumenten op basis van kwaliteits- en betrouwbaarheidseisen zijn geselecteerd. Dit om 

te voorkomen dat alleen op een functie wordt geselecteerd.  

Van elk instrument moet bepaald worden welk doel het instrument heeft. Instrumenten 

zonder specifiek doel dienen te worden verwijderd. Hierbij wordt opgemerkt dat instru-

menten die hetzelfde specifieke doel hebben wel mogelijk zijn als het doel van de dubbele 

uitvoering goed omschreven is. Bijvoorbeeld als de volledige monitoring waardeloos kan 

worden bij uitval of storing in een instrument dat essentiële data opneemt. Dat risico moet 

redelijkerwijs worden afgedekt.  
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De stappen E-F-G leiden vervolgens tot een schematisch monitoringplan (zie ook stap D). 

Een voorbeeld hiervan is hieronder weergegeven. In het monitoringplan (hoofdstuk 2c) 

moet naast een beschrijving ook een toelichting gegeven worden op de gemaakte keuzes 

in de stappen E tot en met G. Aanbevolen wordt om hierbij een indeling van paragrafen te 

hanteren op basis van de parameters die worden gemonitord. De gegevens uit de tabel 

moeten dan in de tekst worden verwerkt. Van een mogelijke inhoudsopgave is hieronder 

een voorbeeld gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld mogelijke inhoud hoofdstuk 2.3 monitoringplan (Weena tunnel): 

2.3) Eisen aan monitoring 

2.3.1) Trillingen 

2.3.2) Geluid 

2.3.3) Verplaatsing van bebouwing in de directe omgeving 

2.3.4) Grondwaterstand 

2.3.5)  Vervorming en horizontale verplaatsing grondkering 

 

H.  Vaststellen relevante omgevingsinvloeden die metingen kunnen verstoren (input 
stap I en J) 

Invloeden vanuit de omgeving van de bouwput kunnen mogelijk de metingen verstoren. 

Door hier in deze stap over na te denken wordt vastgesteld of de invloed daarvan is uitge-

sloten door een gerichte maatregel. In bijlage 4 staat bij de beschrijvingen van de verschil-

lende monitoringtechnieken welke omgevingsinvloeden relevant zijn. 

Vastgesteld moet worden dat de relevante omgevingsfactoren verwerkt zijn in het monito-

ringplan. Door dat te doen wordt het tijdsplan van de monitoring en het tijdsplan van de 

omgevingsinvloed met elkaar in verband gebracht. Als blijkt dat invloeden uit de omgeving 

dusdanig zijn dat de metingen niet bruikbaar zijn moet stap G opnieuw doorlopen worden, 

om zo een ander type meting uit te kunnen voeren.  
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Diverse voorbeelden: 

 Trillingsmetingen zijn gevoelige metingen. Als de bouwput langs een drukke weg is 

gelegen kan langsrijdend zwaar verkeer de metingen verstoren. Met nulmetingen kan 

dan bepaald worden wat de invloed in werkelijkheid is. 

 Temperatuur heeft effect op metingen van de hoekverdraaiing en verplaatsingen van 

gebouwen als gevolg van krimpen en uitzetten. Het is daarom noodzakelijk om gedu-

rende een langere periode nul-metingen uit te voeren om het effect van deze invloe-

den in kaart te brengen. 

 Heiwerkzaamheden kunnen door de trillingen die veroorzaakt worden ongewenste 

invloed uitoefenen op hellingmetingen. 

 Door vandalisme of andere oorzaken kunnen meetinstrumenten onklaar gemaakt 

worden. Zichtlijnen kunnen bijvoorbeeld onderbroken worden, doordat de meetpun-

ten die benodigd zijn voor een total station worden verwijderd of verbogen. Regelma-

tige controle is dan noodzakelijk om toch betrouwbare metingen te krijgen. 

 

I.  Verkrijgen, verwerken en presenteren van meetdata 

In de voorgaande stappen zijn de eisen vastgesteld waaraan de monitoring moet voldoen. 

In deze stap I staat beschreven hoe invulling gegeven wordt aan deze eisen. Voor de lezer 

van het plan moet dit helderheid geven in de wijze waarop de monitoring functioneert. Met 

deze stap wordt een aanzet gemaakt voor het schrijven van het werkplan van de monito-

ring, dat eventueel onderdeel uitmaakt van het totale monitoringplan (zie 4.2). In bijlage 4 

is veel informatie beschikbaar van de verschillende monitoringtechnieken, wat gebruikt 

kan worden voor de invulling van deze stap. 

 

 
 

Per type monitoringinstrument moet worden aangegeven:  

 Locatie(s); bijvoorbeeld op tekening aangegeven. 

 Tijdstip en tijdsduur van uitvoering van de nulmeting. 

 Meetfrequentie. 

 Meetperiode. 

 Benodigde tijdstippen aanlevering meetdata; hoe snel moeten de metingen worden 

gepresenteerd? 

 Format meetdata + manier van presenteren; hoe moeten de metingen worden gepre-

senteerd? 

 Eisen aan de verwerking van de metingen; plan de verwerking van de metingen. 

Hiermee wordt geregeld dat de benodigde verwerking ten behoeve van vervolgacties 

uitgewerkt is. 

 Tijdstip en tijdsduur van uitvoering van de eindmeting. 

 

Aanbevolen wordt om een indeling van paragrafen binnen hoofdstuk 3 te hanteren op ba-

sis van de typen meetinstrumenten.  

 

Bij monitoring van belendingen wordt aanbevolen altijd eerst een vooropname te laten 

plaatsvinden volgens een standaard zoals opgesteld door het NIVRE (Nederlands Insti-

tuut Van Register Experts), of soortgelijk (zie ook bijlage 4.3). 
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J.  Planning instandhouding monitoringsysteem 

Deze stap heeft tot doel het functioneren van het monitoringsysteem gedurende de loop-

tijd van de monitoring te waarborgen en te allen tijde betrouwbare aflezingen te krijgen. 

Door verschillende effecten kunnen de metingen echter worden verstoord. De mate waar-

in dit gebeurt hangt af van de robuustheid van het meetinstrument. In bijlage 4 staat bij 

de beschrijving van de monitoringtechnieken aangegeven hoe robuust de verschillende 

technieken zijn.  

 

De volgende punten zijn van belang: 

 Externe invloeden: 

 vandalismebestendigheid  

 kans op vernieling door bouwwerkzaamheden 

Er moet daarom aandacht besteed worden aan mogelijke beschermingsmaatregelen 

 Interne invloeden: 

 mogelijke invloed van de gebruiksduur op de kwaliteit van de metingen.  

 plan regelmatige onderhoud en kalibratie.  
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Algemeen voorbeeld: 

De stijghoogte in zandlagen kan gemeten worden met waterspanningsmeters. Bij lang-

durig gebruik (> 100 dagen) van deze meters kan gasvorming in de apparatuur optre-

den. De meters dienen derhalve elke 3 maanden te worden gereinigd en opnieuw te 

worden gekalibreerd. Dit betekent dat de meters gedurende 1 week niet bruikbaar zijn. 

Als tijdens de geplande kalibratie kritische werkzaamheden in de bouwput worden 

uitgevoerd, dient de reiniging / kalibratie te worden vervoegd tot voor de start van de 

kritische werkzaamheden. In dit voorbeeld kan het ook zinvol zijn om extra waterspan-

ningsmeters te installeren, om op die manier te voorkomen dat de metingen onderbro-

ken moeten worden. 

 

K.  Beheersmaatregelen bij overschrijding van S- en I-waarden 
Aanbevolen wordt om zo vroeg mogelijk na te denken over beheersmaatregelen hoe om te 

gaan met overschrijdingen van de signaal- en interventiewaarden. Desalniettemin kan bij 

deze stap zelf worden gekozen hoe uitgebreid dit wordt ingestoken. Dit hangt onder ande-

re af van de complexiteit van het project. Aanbevolen wordt om in ieder geval minimaal 

een opsomming van mogelijke maatregelen op te nemen in het monitoringplan. 

 geef duidelijk aan wat mogelijke oorzaken (de geotechnische mechanismen) zijn 

wanneer een grenswaarde wordt overschreden; 

 geef aan welke interventiemaatregelen uitgevoerd kunnen worden bij optreden van 

de verschillende mechanismen. Hiervoor kan geput worden uit de reeds uitgevoerde 

risicoanalyse (zie stap C). 

Als dat mogelijk is en past binnen de kaders van de projectfasering wordt gevraagd om de 

benodigde maatregelen uit te werken en vast te leggen om zeker te stellen dat niets over 

het hoofd is gezien. Wanneer tot interventie overgegaan moet worden kan de uiteindelijke 

keuze voor een maatregel nog plaatsvinden door een deskundige, waarbij de dan gelden-

de omstandigheden meegewogen kunnen worden. 

 geef aan dat deze interventiemaatregels uitvoerbaar zijn. Dit om te vermijden dat be-

nodigde tijd of informatie of personen ontbreekt op het moment dat actie onderno-

men dient te worden; 

 geef aan wie voor de uitvoering verantwoordelijk is (zie ook stap M).  

 

Voorbeeld trillingsmetingen (SDU uitgevers): 

Aanbevolen wordt bemande metingen uit te voeren. Directe communicatie tussen de 

meetploeg en de machinist van het tril- of heiblok kan er toe leiden dat de grenswaarde 

niet overschreden wordt doordat de machinist bijvoorbeeld op aanwijzen van de meet-

ploeg met het energieniveau van het blok varieert. 

In geval van overschrijden van de grenswaarde moeten de werkzaamheden die trillin-

gen veroorzaken worden gestaakt. Er moet bekeken worden of aanvullende maatrege-

len nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een ander bloktype, voorboren, fluïderen 

of wijzigen van de inbrengmethode (drukken of schroefpaal). In sommige gevallen kan 

ook besloten worden om de grenswaarden aan te passen, maar alleen na overleg met 

de geotechnisch adviseur. 

 

L.  Ontmanteling  

 geef aan wie verantwoordelijk is voor de ontmanteling van het systeem; 

 stel hiervoor een ontmantelingsplan op.  
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Algemeen voorbeeld: 

De eindmeting van de hoogteboutjes betekent het einde van de periodieke metingen. 

Na goedkeuring van de eigenaren of bewoners van de panden zullen de boutjes en 

prisma's van de gevels van de belendingen worden verwijderd en zullen eventuele 

gaten in de gevel worden hersteld. De ontmanteling geschiedt door de meetploeg van 

de firma ABC. 
 

M.  Interne projectorganisatie 

Het is van uitermate groot belang dat heldere afspraken worden gemaakt over verdeling 

van verantwoordelijkheden binnen de interne projectorganisatie. Ook de wijze van interne 

communicatie moet bij alle betrokken partijen bekend zijn. In 3.3.3 in deze richtlijn wordt 

hierop ingegaan en worden aanbevelingen gedaan voor de toedeling van verantwoorde-

lijkheden. In een monitoringplan en het werkplan kunnen de verantwoordelijkheden in een 

tabel zichtbaar worden gemaakt, waarin ook de telefoonnummers en andere contactgege-

vens van betrokken partijen staan weergegeven. 

 

Geef de verantwoordelijkheden weer door een antwoord te geven op de volgende vragen: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de gehele monitoring? 

 Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de metingen? 

 Wie is verantwoordelijk voor communicatie van metingen en hoe verloopt deze com-

municatie? 

 Wie is verantwoordelijk voor bewaking van de metingen op overschrijden van grens-

waarden? 

 Wie is verantwoordelijk voor presentatie van de metingen? 

 Wie is verantwoordelijk voor interpretatie van de metingen? 

 Wie is verantwoordelijk voor handelen wanneer grenswaarden worden overschreden? 

 

N.  Externe communicatie 

Communicatie met de omgeving van een project is van groot belang. In deze stap moet 

worden vastgesteld welke communicatiemomenten nodig zijn en wat er tijdens deze mo-

menten wordt gepresenteerd aan de omgeving. Deze communicatie over monitoring zal al-

tijd samengaan met de algehele projectcommunicatie richting de omgeving van de 

bouwput. In 3.3 van deze richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor de externe commu-

nicatie die gebruikt kunnen worden om deze stap verder vorm te geven. Bij deze uitwer-

king kan goed gebruik gemaakt worden van de risicoanalyse van de omgeving die is 

uitgevoerd (zie stap C). 

Er zijn minimaal drie communicatiemomenten specifiek voor de monitoring denkbaar: 

 voor installatie van de meetinstrumenten; 

 tijdens de bouwwerkzaamheden; 

 bij ontmanteling van de monitoring. 

 

 

Aanbevolen wordt om het monitoringplan altijd op te stellen conform hoofdstuk 4 van 

deze publicatie. Daarnaast wordt aanbevolen om invulling te geven aan de aanbeve-

lingen in paragraaf 3.3 met betrekking tot de monitoringcoördinator, uitvoering van de 

metingen en interne communicatie over monitoring. 
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Hoofdstuk 5 

Geotechnische risico's bij 
bouwputten in stedelijk ge-
bied 
5.1 Inleiding 

Vanwege de beperkte bovengrondse ruimte in de binnensteden wordt de ondergrondse 

ruimte steeds intensiever gebruikt. Er worden onder andere tunnels, parkeergarages en 

stations onder het maaiveld geconstrueerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van bouwput-

ten om de ontgraving te steunen en waterdicht te houden. Hierbij worden vaak de grenzen 

van het technisch haalbare opgezocht, terwijl de regelgeving ten aanzien van omgevings-

beïnvloeding steeds strenger wordt. Bij het maken van bouwputten met conventionele dan 

wel innovatieve constructiemethoden of –elementen zijn er altijd risico's voor de omgeving 

aanwezig. De meeste hiervan zijn vooraf goed in te schatten. Bij het beheersen van deze 

risico's is de inzet van monitoring een onmisbaar element.  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meest voorkomende geotechnische risico's bij de 

aanleg van een bouwput in stedelijk gebied. Hiertoe is in bijlage 2 een aantal stroom-

schema's opgenomen, waarmee de gebruiker van deze richtlijn snel een kwalitatieve in-

schatting kan maken van mogelijke risico's die bij een specifiek project spelen. Naast de 

stroomschema's zijn beknopte beschrijvingen van de risico's opgenomen (zie 5.3). Vervol-

gens is per parameter een tabel gemaakt, waarin wordt aangegeven hoe grenswaarden 

voor de te monitoren parameter moeten worden bepaald, met welke nauwkeurigheid moet 

worden gemeten en hoe de verwerking van de meetdata moet plaatsvinden. Deze tabellen 

zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

 

 Fig. 5.1 
 Bouwput in de binnestad van 
  Den Haag: het SDU-terrein. 
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Er is getracht het overzicht van de risico's zo volledig mogelijk te maken. Er wordt echter 

niet gepretendeerd volledig te zijn. Zo worden er continu nieuwe funderingstechnieken 

ontwikkeld en toegepast en komen er nieuwe monitoringtechnieken beschikbaar.  

5.2 Stroomschema's geotechnische risico's van bouwputten 

5.2.1 Achtergrond stroomschema's 

Voor veel projecten waarbij een bouwput wordt aangelegd zijn de omstandigheden vooraf 

eenvoudig in te schatten. Er bestaan echter veel manieren om een bouwput te ontwerpen, 

waarbij de (on)mogelijkheden door de projectspecifieke randvoorwaarden (afstand en 

aard belendingen, grondslag, etc.) uit de omgeving worden geschapen. Om snel een kwali-

tatieve inschatting te kunnen maken van mogelijke risico's die bij een specifiek project 

spelen zijn in bijlage 2 stroomschema's opgenomen.  

 

De stroomschema's zijn gemaakt met behulp van een work breakdown structure. Hierbij is 

de bouwput uiteengerafeld in verschillende onderdelen, die afzonderlijk weer op verschil-

lende manieren vervaardigd kunnen worden. Zo is een paal een los onderdeel van de 

bouwput, die zowel prefab als ook in de grond gevormd kan worden aangebracht, al dan 

niet trillingsarm. Met de schema's kunnen voor een specifieke uitvoeringsmethode de ri-

sico's worden bepaald. Vervolgens kan worden bepaald welke parameters bij welke ri-

sico's horen en moeten worden gemonitord en welke monitoringtechnieken daartoe 

beschikbaar zijn.  

 

De schema's lopen elk over twee bladen. Op het eerste blad zijn de funderingstechnieken 

geplaatst voor de zijkant van de bouwput. Met de zijkant wordt de wand en de eventuele 

ondersteuning daarvan bedoeld. Op het tweede blad zijn de (funderings)technieken voor 

de onderzijde van de bouwput geplaatst, zoals de vloer, fundering en bemalingsysteem.  

 

Van alle onderdelen van een bouwput zijn vervolgens de risico's bepaald. Om deze risico's 

goed weer te kunnen geven zijn op drie niveaus stroomschema's gemaakt: 

1. risico's voor de omgeving van de bouwput; 

2. risico's voor de bouwput als geheel van samengestelde losse elementen; 

3. risico's voor de losse funderingselementen van de bouwput.  

 

Zo zal het bevoegd gezag voornamelijk risico's op het eerste niveau van belang vinden, 

terwijl voor de aannemer voornamelijk de risico's op niveau 2 en 3 van belang zullen zijn. 

Ook geldt grofweg dat kwaliteitscontrole met name van belang is op niveau 3 en monito-

ring op niveau 1. 
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 Fig. 5.2 
 Voorbeeld van een stroom- 
 schema uit bijlage 2. 

5.2.2 Stappenplan gebruik stroomschema's 
De schema's kunnen bijvoorbeeld volgens onderstaand stappenplan worden gebruikt: 

1. Bepaal uit het bouwputontwerp en de bouwfasering welke funderingstechnieken wor-

den gebruikt bij de aanleg van de bouwput. 

2. Kies één van de bovenstaande schema's. Selecteer aan de linkerzijde van het sche-

ma de onder 1 bepaalde funderingstechnieken.  

3. In de kolom 'Risico's' kunnen nu de risico's worden gevonden die horen bij deze 

bouwputonderdelen. Hierbij staat in de linker bovenhoek een nummer weergegeven. 

Met dit nummer kunnen in paragraaf 5.3 de beschrijvingen van de risico's worden ge-

vonden. 

4. Dit nummer correspondeert met nummers in de tweede kolom (te monitoren parame-

ters) en derde kolom (monitoringtechnieken). Per geselecteerd risico kan nu de te 

monitoren parameter worden bepaald.  

5. Vervolgens kunnen in de derde kolom de beschikbare monitoringtechniek(en) voor de 

te monitoren parameter worden bepaald. Rechts van de monitoringtechniek staat een 

uniek nummer. Met dit nummer kan in hoofdstuk 4 'Beschrijving monitoringtechnie-

ken' de beschrijvingen bij de verschillende monitoringtechnieken worden gevonden. 

6. Zoals vermeld zijn de stroomschema's bedoeld om in de dagelijkse praktijk een snelle 

kwalitatieve analyse van een bouwput te kunnen maken. Getracht is de schema's zo 

volledig mogelijk te laten zijn. Benadrukt wordt dat, naast het gebruik van de 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

 68 
  

schema's, altijd moet worden nagedacht over projectspecifieke omstandigheden die 

wellicht niet in de stroomschema's zijn opgenomen.  

5.3 Omschrijving geotechnische risico's bij bouwputten 
Onderstaand worden de geotechnische risico's beschreven die bij het maken van de 

bouwput kunnen voorkomen. Per niveau Omgeving – Bouwput – Funderingselement wordt 

een opsomming gegeven van de risico's.  

5.3.1 Risico's voor de omgeving 

 

O1  Hoofdrisico: Schades door te grote deformatie van de grond en/of belendingen 
Door diverse oorzaken kan horizontale en / of verticale deformatie van de ondergrond op-

treden tijdens het aanleggen van een bouwput. Belendingen nabij de bouwput en boven- 

en / of ondergrondse infrastructuur kunnen deze nadelige gevolgen van de gronddeforma-

tie ondervinden. Wegen, spoorwegen en ondergrondse infra kunnen verzakken, nutsvoor-

zieningen of riolering kunnen mogelijk niet meer naar behoren functioneren, of huizen 

kunnen schade oplopen door ongelijkmatige zakking van de fundering. Voor het indelen 

van schade aan gebouwen zijn in de literatuur diverse classificatiesystemen terug te vin-

den [1, 2]. 

 

Eisen voor zettingen, rotatie en horizontale verplaatsingen moeten door of in samenwer-

king met een constructeur bepaald worden. Alhoewel enkele normen maximale waarden 

opgeven gelden deze niet voor alle typen belendende objecten. Deze zijn bovendien vaak 

bedoeld voor ontwerpsituaties en niet toepasbaar voor de beoordeling van belendingen. 

Minder strenge eisen kunnen gelden voor versterkte constructies of constructies met ster-

kere of flexibele constructiematerialen. Strengere eisen kunnen gelden voor belendingen 

met veel bestaande scheurvorming of hoekverdraaiing, monumenten of gebouwen met 

belangrijke historische of landschappelijke waarde, gebouwen met een deformatiegevoe-

lige fundering of hoge gebouwen. 

 

Een aantal veel voorkomende oorzaken dat kan leiden tot deformatie van grond en / of 

belendingen is hieronder beschreven. 

 

O1.1  Voorboren of fluïderen van een damwand of palen 

Om het inbrengen van damwand of palen te vergemakkelijken en de trillingshinder te 

verminderen kan worden gekozen om de funderingselementen voor te boren of te fluïde-

ren. Bij voorboren wordt de toplaag, die vaak puin bevat, met een avegaar los gewoeld, 

waarbij eventueel een bentonietspoeling wordt bijgemengd. Door het voorboren kan de 

omringende grond ontspannen, waardoor de draagkracht van de belendende fundering 

kan afnemen. Bij fluïderen wordt aan de punt van de funderingselementen door een daar 

aan vast gelaste buis onder hoge druk water geïnjecteerd. Door het kortstondig opwekken 

van wateroverspanningen wordt de grondweerstand tijdelijk verminderd en kan het funde-

ringselement gemakkelijker op diepte worden gebracht. Wanneer er teveel water wordt in-

gebracht kan dit, eventueel in combinatie met trillen, leiden tot uitspoeling of verweking 

met als gevolg een verlaagde draagkracht van funderingen. Bij belendende panden in het 

invloedsgebied kan dit tot verzakking leiden. Daarnaast kan boren of fluïderen van palen 
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in een ontgraven bouwput leiden tot het bezwijken of overmatig vervormen van de dam-

wand (zie hieronder). 

 

O1.2  Deformatie of schade door heien of trillen van damwanden of funderingspalen 
Heien en trillen van damwanden en funderingspalen kan leiden tot ongewenste deforma-

tie van enmogelijke schade aan belendingen. Trillingen kunnen in combinatie met losge-

pakte zandlagen leiden tot verdichting van het zandmassief. Deze verdichting betekent 

een volumeverkleining van het grondmassief en dus maaiveldzakkingen. Belendingen in 

het invloedsgebied van deze verdichting ondervinden eveneens een zakking. Dit verschijn-

sel treedt zowel bij het inbrengen van palen en damwanden op als bij het uittrekken daar-

van. 

 

Trillingen kunnen tevens direct leiden tot schade aan gebouwen, zonder dat daarbij noe-

menswaardige grondvervorming of vervorming van de fundering is opgetreden. De mate 

waarin en tot op welke afstand schade kan optreden is afhankelijk van de bodemopbouw, 

de grootte van de trillingsbron, de afstand van de belendingen tot de trillingsbron en ei-

genschappen van de gebouwen. Voor achtergronden over bouwtrillingen wordt verwezen 

naar de SBR-richtlijn [16]. 

 

 

 

 Fig. 5.3 
 Door het drukken van dam- 
 wanden worden trillingen bij  
 het plaatsen van de bouwput- 
 wand gereduceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1.3  Beïnvloeding van belendende funderingen tijdens de uitvoering van grondver-
vangende of grondverbeterende wanden 

Tijdens het maken van diepwanden, cement-bentonietwanden, palenwanden, jetgroutko-

lommen, bodeminjecties en vrieswanden kan, afhankelijk van de grondslag, het produc-

tieproces en het type wand, ontspanning of opspanning van de ondergrond optreden.Op 

deze wijze kan het draagvermogen van een belendende fundering worden beïnvloed, en 

gaat deze verticaal of horizontaal vervormen.  
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O1.4  Beïnvloeding van belendende funderingen door het maken van ankers 
Het komt regelmatig voor dat belendingen zo dicht op een bouwput staan, dat de veranke-

ring juist onder of langs de fundering moet worden aangebracht. Bij een verkeerd ontwerp, 

verkeerde keuze van het ankertype dan wel verkeerde plaatsing van ankers tijdens de uit-

voering bestaat er een risico op het beïnvloeden van belendende funderingen.  

 

Hierbij kan worden gedacht aan boren van ankers juist onder een staalfundering, of het 

boren van ankers in de nabijheid van een belendende paalfundering. In sommige gevallen 

worden ankers zelfs tussen palen van belendingen door geboord. Hierbij is er, naast het 

risico van beïnvloeding van de draagkracht, ook risico op het raken of beschadigen van 

een paal. Bij het toepassen van verbuisde groutankers is de beïnvloeding het minst aan-

wezig. In CUR-publicatie 166 [7] staan richtlijnen voor de aan te houden afstand tussen 

ankers en funderingspalen.  

 

O1.5  Te grote vervormingen of (lokaal) bezwijken van de bouwputwand tijdens ont-

graven 
Bij (te) grote vervormingen van de bouwputwand of het (lokaal) bezwijken daarvan, treden 

grote vervormingen op van het grondmassief achter de bouwputwand. Indien binnen het 

invloedsgebied belendingen of andere constructies aanwezig zijn, kan dit leiden tot zak-

kingen. Dit geldt niet alleen voor belendingen die op staal zijn gefundeerd, maar ook op 

palen gefundeerde panden. Door de beweging of ontspanning van het grondmassief kan 

bij paalfunderingen een deel van de positieve wrijving wegvallen of zelfs tijdelijk in een ne-

gatieve kleefbelasting veranderen, kan de puntweerstand afnemen of kan een horizontale 

belasting op de paal ontstaan. Voor meer informatie over omgevingsbeïnvloeding door het 

maken van een bouwkuip met damwanden wordt verwezen naar deel 2 van [7].  

 

Er zijn verschillende factoren die kunnen leiden tot te grote vervorming of (lokaal) bezwij-

ken van de bouwputwand: 

 De grondkering is slapper dan in de berekeningen verondersteld. 

 De sterkte van de grondkering is lager dan in de berekeningen verondersteld. 

 De belasting op de wand is groter dan verondersteld. De wand dient grond en 

(grond)water te keren. Hierdoor grijpen er belastingen op de wand aan door grond, 

water en bijvoorbeeld verkeer, en door materieel of materiaal dat naast de bouwput is 

opgesteld. Die krachten moeten opgenomen worden door de wand en de eventuele 

stempeling of verankering. Als de externe belasting hoger is dan in de berekening is 

aangenomen en de sterkte van de wand lager is dan de theoretische sterkte, dan kan 

dit leiden tot hogere spanningen in de wand dan wat opneembaar is. 

 De grondweerstand is lager dan verondersteld. Als de belasting hoger is dan in de be-

rekening is aangenomen en de grondmechanische weerstand is lager dan de theore-

tische sterkte, dan kan dit leiden tot instabiliteit van de wand. 

 Het inbrengen van funderingselementen in de (gedeeltelijk) ontgraven bouwput.  

 Bij toepassing van onder een hoek geplaatste ankers speelt bij het voorgaande naast 

de horizontale stabiliteit ook het verticale draagvermogen van de damwand een be-

langrijke rol.  

 

Voor een compleet overzicht van mogelijke faalmechanismen wordt verwezen naar CUR-

publicatie 166 [7]. Enkele achterliggende mechanismen worden hieronder belicht.  
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O1.5.1  Te grote vervorming of bezwijken van een stempel of anker 
Om de buigende momenten in en de vervormingen van de kerende wand te beperken, is 

het gebruikelijk om de wand te voorzien van één of meer steunpunten. Dit kan gedaan 

worden door de bouwput te voorzien van een of meerdere stempelramen, of door het 

aanbrengen van een externe verankering. Deze steunpunten dienen voldoende sterkte te 

bezitten. Indien deze sterkte in werkelijkheid niet wordt gehaald en/of de belasting op het 

steunpunt groter is dan voorzien, kan dit leiden tot het bezwijken van anker of stempel. Dit 

heeft directe gevolgen voor de naburige steunpunten en als geen rekening is gehouden 

met anker- of stempeluitval kan dit tot bezwijken van de kerende wand leiden. Zelfs wan-

neer met stempeluitval rekening is gehouden kan dit leiden tot ontoelaatbare vervorming 

van de damwand. 

 

Als één of meer stempels niet goed aansluiten op de gording zal op de desbetreffende 

plaatsen een extra wandvervorming optreden totdat de stempels ook belast worden. Dit 

kan ook voorkomen als de gording niet overal goed aansluit op de kerende wand. In beide 

gevallen kan dit leiden tot een extra zakking van eventuele belendingen. Maatregelen zijn 

het goed uitvullen van de ruimte tussen stempel, gording en wand met bijvoorbeeld 

groutzakken of stalen platen. Daarnaast kunnen stempels en ankers worden voorgespan-

nen.  

 

In geval van een asymmetrische bouwput of asymmetrische stempelbelasting treedt ver-

vorming op in de richting van de zijde met de laagste stempelbelasting. In combinatie met 

temperatuurswisselingen leidt dit tot een cyclisch proces. Dit resulteert in grote(re) ver-

vormingen aan de zijde met de hoge stempelbelasting. Bij toepassing van hoekstempels 

moet rekening worden gehouden met de krachtsafdracht in de langsrichting van de gor-

ding.  

 

 

 Fig. 5.4 
 Door het uitvullen van de 
  ruimte tussen de gording en  
 het stempelraam met grout- 
 zakken wordt de initiële  
 vervorming van de damwand  
 beperkt. 
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De momenten en spanningen in de kerende wand worden hoofdzakelijk bepaald door de 

belastingen op de wand. De optredende vervormingen worden beïnvloed door de stijfheid 

van de steunpunten (ankers en/of stempels). Als de stijfheid van de steunpunten lager is 

dan waarmee is gerekend, leidt tot meer vervorming van de wand en een verandering in 

de krachtenverdeling. Bij een hogere stempel- of ankerstijfheid dan is aangenomen, zijn 

de steunpuntkrachten in werkelijkheid hoger dan berekend.  

 

Bij de gangbare typen groutankers wordt de houdkracht ontleend aan dieper gelegen 

zandlagen, doordat het groutlichaam zich alleen in de dieper gelegen laag bevindt. Om de 

vrije ankerlengte wordt een gladde kunststof buis aangebracht, waardoor er over die leng-

te geen kracht naar de ondergrond wordt afgedragen.  

Bij zogenoemde zelfborende ankers (of groutinjectieankers) bevindt zich over de volledige 

lengte van het anker grout. Deze zullen wanneer ze worden belast eerst kracht afdragen in 

ondiepere, vaak minder draagkrachtige lagen alvorens draagkracht te ontlenen aan de 

diepere zandlaag. Het anker gedraagt zich daardoor tijdens het proefbelasten stijf, maar 

na ontgraven slapper, wat leidt tot extra vervorming van anker en daarmee van de wand. 

Hiermee dient bij het ontwerp en afspannen van de ankers rekening worden gehouden. 

 

O1.5.2  Te grote vervorming of bezwijken van de gording 
Om een gelijkmatige ondersteuning van de wand mogelijk te maken, wordt over het alge-

meen een gording toegepast. Deze bestaat meestal uit een stalen profiel of een beton-

sloof, waarmee de reactiekracht uit het anker of stempel gelijkmatig over de wand wordt 

verdeeld. Indien de belasting op de gording groter is dan de maximaal opneembare belas-

ting, kan dit leiden tot het bezwijken van de gording waardoor de gehele ondersteunende 

functie komt te vervallen.  

 

O1.5.3  Verplaatsing van de wand door het inbrengen van palen in de bouwput 
In veel gevallen worden palen pas geheid nadat de bouwput is ontgraven. Het inbrengen 

van grondverdringende palen in slecht doorlatende grondlagen in de passieve zone nabij 

de wand kan leiden tot wateroverspanningen, waardoor de passieve weerstand van de 

grond afneemt. Hetzelfde risico bestaat bij het fluïderend inbrengen van grondverdringen-

de palen. Dit leidt tot extra vervormingen van de grondkering en als mogelijk gevolg tot 

verzakking van belendingen. Bij dichte palenvelden kan bij een grondverdringend systeem 

tevens opheien van de damwand optreden.  

 

Het inbrengen van een gedeeltelijk of geheel grondverwijderend paalsysteem op korte af-

stand van de damwand kan ook leiden tot vervorming van de damwand door ontspanning 

van de grond in de passieve wig. Bij alleenstaande palen met een grote onderlinge afstand 

bestaat dit risico meestal niet. Bij een rij palen met korte onderlinge afstand of dichte 

paalgroepen op korte afstand van de damwand moet rekening worden gehouden met de 

heivolgorde.  

 

O1.6  Lekkage/ontgronding door het niet aansluiten van elementen of gaten in de 
wand 

Een bouwputwand heeft in de Nederlandse situatie meestal zowel een grond- als een wa-

terkerende functie. Door het niet goed op elkaar aansluiten of overlappen van de elemen-
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ten van een kerende wand, kan er lekkage ontstaan. Ook de aansluiting tussen de wand-

elementen en de vloer kan aanleiding geven tot lekkage.  

 

Door lekkage kan meer water de put instromen dan voorzien en kan bovendien een (extra) 

grondwaterstandverlaging buiten de bouwput optreden (zie ook O2.3). Lekkage door een 

wand kan leiden tot hogere waterspanningen in de passieve zone, waardoor de wand ver-

plaatst. Daarnaast zijn stalen damwanden gevoelig voor corrosie. In extreme gevallen 

kunnen hierdoor in de gebruiksfase gaten in de wand ontstaan, wat tot grondwater-

standsdaling in de omgeving kan leiden. 

 

Als het gat in de kerende wand én het waterdrukverschil groot genoeg zijn, kan dit (naast 

lekkage) ook leiden tot ontgronding, waarbij zandvoerende lekken ontstaan. Dit kan leiden 

tot gaten achter de wand en, indien aanwezig, tot zakking van wegen, ondergrondse infra, 

belendingen etc. Ontgronding treedt vrijwel direct in ernstige mate op en de gevolgen kun-

nen desastreus zijn voor achter de wand gelegen belendingen. Risico op lekkage en ont-

gronding kan een rol spelen bij alle typen wand. Bij damwanden zijn de heisloten een 

kritiek punt, bij diepwanden de voegen en bij palenwanden de overlap tussen primaire en 

secundaire palen.  

 

Het is met de huidige monitoringtechnieken bijna niet mogelijk om gaten in de wand tijdig 

te signaleren. Door monitoring van de grondwaterstand bij verdachte plekken kan, in 

combinatie met geboortebewijzen (QC uitvoeringsparameters) van de wand misschien een 

lek worden opgespoord. Elektrische en geo-elektrische technieken kunnen in sommige ge-

vallen uitkomst bieden. Veelal wordt teruggevallen op visuele inspectie tijdens ontgraven, 

waarbij een injectiemachine stand by staat om bij te springen bij een lek in de wand. 

 

O1.7  Lekkage en ontgronding door het opbarsten van de bouwput of opdrijven van 
de vloer 

Bij gebruik van een van nature aanwezige waterremmende laag als afsluiting van de 

bouwputbodem kan een spanningsbemaling nodig zijn om opbarsten van deze laag te 

voorkomen. Dit is noodzakelijk in de gevallen waar het gewicht van de lagen vanaf het 

ontgravingsniveau tot aan de onderkant van de waterremmende laag onvoldoende weer-

stand biedt aan de heersende opwaartse waterdruk. Indien deze spanningsbemaling door 

welke reden dan ook uitvalt of niet optimaal functioneert, leidt dit tot een verhoging van de 

opwaartse waterdruk, die opbarsten van de bouwputbodem tot gevolg kan hebben.  

 

Bij een gesloten bakconstructie moet de vloer met het eigen gewicht van de constructie en 

eventuele trekelementen ervoor zorgen dat de heersende waterdruk tegen de onderkant 

van de vloer opneembaar is. Als deze componenten onvoldoende weerstand bieden tegen 

deze opwaartse waterdruk, zal dit leiden tot opdrijven van de vloer. De vloer verliest daar-

door mogelijk zijn waterdichte functie. Als de bouwputbodem opbarst of ernstig lekt, kan 

dit leiden tot de onder O2.4 vermelde gevolgen.  

 

O1.8  Verlaging van de stijghoogte door bemalen tijdens ontgraving 
Als een verlaging van de stijghoogte door bemaling in één van de watervoerende pakket-

ten noodzakelijk is om het verticale evenwicht van de bouwput te garanderen, kan die ver-

laging ook tot (ver) buiten de bouwput reiken. Dit is onder andere afhankelijk van de 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

 74 
  

grondgesteldheid, de lengte van de wand en de grootte en benodigde duur van de verla-

ging. Deze verlaging leidt tot een verhoging van de effectieve spanningen in de grond. Als 

de freatische grondwaterstand wordt verlaagd bij op staal gefundeerde panden kan dit 

leiden tot zakkingen als er slappe lagen in de bodem voorkomen.  

Andere mogelijke gevolgen zijn droogstand van houten palen, dat bij een langdurige situa-

tie kan leiden tot paalrot, en verdroging van gewassen. 

Daarnaast kan grondwaterstroming leiden tot het (ongewenst) verplaatsen van reeds 

aanwezige verontreinigingen. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het ontwerp. 

 

O2  Overlast of schade door trillen of heien 

Het inbrengen van kerende wanden en/of funderingspalen kan onder andere geschieden 

door de elementen te trillen of door te heien. Deze werkwijze leidt tot het genereren van 

trillingen in de ondergrond en geluid en kan bijgevolg leiden tot overlast c.q. hinder in de 

omgeving.  

Tevens kunnen trillingen technische processen in of buiten gebouwen verstoren die daar-

voor gevoelig zijn. Geluidsoverlast kan vooral een rol spelen als de daarvoor gestelde ge-

luidsnormen worden overschreden of door de aanwezigheid van geluidsgevoelige objecten 

in de omgeving, zoals scholen en ziekenhuizen. Trillings- en geluidsoverlast kan niet alleen 

bij heien en trillen worden ervaren, maar ook bij overige bouwactiviteiten. Over het alge-

meen veroorzaken ze dan minder overlast dan heien en trillen. Voor achtergronden over 

bouwtrillingen wordt verwezen naar de SBR Richtlijn [16]. 

 

 

 Fig. 5.5 
 Toepassing van een balg  
 vermindert geluidshinder bij  
 het heien van palen. 
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5.3.2 Risico's voor de bouwput 
 

B1  Instabiliteit of bezwijken van de wand 
Zie ook O1.5 'Te grote vervormingen of (lokaal) bezwijken van de bouwputwand tijdens 

ontgraven'. 

 

Door te grote vervormingen of het (lokaal) bezwijken van de bouwputwand kunnen diverse 

problemen voor de bouwput ontstaan. Enkele voorbeelden van technische problemen zijn: 

 grond- en watervoering de bouwput in. In extreme gevallen loopt de bouwput onder 

water; 

 ontoelaatbare vervorming van al gemaakte funderingspalen binnen de bouwput; 

 niet goed kunnen functioneren in de gebruiksfase (in geval van een permanente 

wand); 

 problemen met toleranties voor de binnen de bouwput te maken constructie. 

 

Daarnaast kan dit alles weer leiden tot vertraging, meerkosten, imagoschade etc.  

 

B2.1  Wateroverlast in de bouwput door slechte aansluiting wandelementen onderling  
 
B2.2  Wateroverlast in de bouwput door slechte aansluiting wandelementen op vloer 

Zie ook O1.6 'Lekkage/ontgronding door het niet aansluiten elementen of gaten in de 

wand' en O1.7 'Lekkage en ontgronding door het opbarsten van de bouwput of opdrijven 

van de vloer' 

 

Door gaten in de wand of slechte aansluiting van wanden op vloeren kunnen lekwegen 

ontstaan. Dit kan leiden tot een aantal van de onder B1 genoemde problemen. Het risico 

is meer aanwezig bij in de grond gevormde wanden dan bij damwanden. 

 

B3  (Lokaal) bezwijken van de bouwput door het bezwijken anker/stempel/gording 
Zie ook O1.5.1 'Te grote vervorming of bezwijken van een stempel of anker' en O1.5.2 'Te 

grote vervorming of bezwijken van de gording' 

 

Het bezwijken van 1 anker of stempel kan leiden tot het bezwijken van naastgelegen an-

kers of stempels. Dit resulteert in het lokaal bezwijken van de bouwputwand, met alle on-

der B1 genoemde problemen tot gevolg.  

 

B4  Wateroverlast in en schade aan de bouwput door het opbarsten van de bouw-
putbodem of opdrijven van de vloer 

Zie ook O1.7 'Lekkage en ontgronding door het opbarsten van de bouwput of opdrijven 

van de vloer' 

 

Er wordt vaak gebruik gemaakt van spanningsbemaling bij het aanleggen van een bouw-

put in een zandige grondslag of wanneer de afsluitende bodemlaag onvoldoende dikte 

(gewicht) heeft. Door het wegvallen van een spanningsbemaling bestaat het risico dat de 

bouwputbodem door de opwaartse waterdruk opbarst of een reeds gemaakte vloer op-

drijft. Bij opbarsten ontstaan er meestal moeilijk te behandelen kwelwegen waardoor er 
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(soms tijdelijk) veel meer moet worden bemalen om de put droog te houden. Dat kan weer 

resulteren in meer omgevingsbeïnvloeding. 

 

B5  Wateroverlast in en schade aan de bouwput door onvoldoende kwaliteit van de 
onderafsluiting 

Zie ook F17 'De betonvloer is te dun', F18 'Slib-/veeninsluiting in de vloer', F19 'Diameter 

/ hoogte van elementen in een waterremmende onderafdichting is te klein' en F20 'Weg-

spoelen van injectiemateriaal'.   

 

Bij een onderafdichting van onvoldoende kwaliteit kunnen er zwakke plekken of lekkages 

ontstaan, waardoor wateroverlast ontstaat. Dit kan een achterliggende oorzaak voor B2.2 

of B4 zijn.  

 

B6  Opbarsten bouwput door falen spanningsbemaling door verstopping, slijtage, 
vernieling 

Zie ook F26 'Falen van de bemaling door slijtage of verstopping enz.' 

 

Door verstopping, slijtage of vernieling van de bemalingsinstallatie kan deze mogelijk on-

voldoende functioneren. Dit kan leiden tot opbarsten van de bouwputbodem of opdrijven 

van een vloer, met alle hiervoor genoemde gevolgen. Houdt verband met B4. 

 

B7  Schade aan bouwput door bezwijken funderingselement 
Zie ook F22 'Het niet op diepte komen van de paalfundering', F23 'Kwaliteit van de paal-

schacht onvoldoende', F24 'Draagkracht van een funderingspaal niet voldoende', F25 

'Grondslag voor een fundering op staal is niet goed verdicht'. 

 

Wanneer een funderingselement bezwijkt, kan dit leiden tot het (lokaal) bezwijken van één 

of meer bovenliggende constructies, wat tot schade en/of lekkage in de bouwput kan lei-

den. Voor trekpalen is de fase van het droogzetten van de bouwkuip bijvoorbeeld maatge-

vend, terwijl voor drukpalen of funderingselementen gefundeerd op staal andere fasen 

maatgevend zullen zijn.  

5.3.3 Risico's voor het funderingselement 

F1 Niet op diepte komen van damwandplanken 
Damwandplanken ondervinden een zodanig hoge weerstand tijdens het inbrengen, dat 

deze niet op de gewenste diepte kunnen komen. Dit kan zowel bij trillen, heien als druk-

ken voorkomen. De oorzaak hiervan kan zijn een te hoge grondweerstand, een ongeschikt 

planktype, een te hoge slotweerstand, een te lage capaciteit van het blok, obstakels in de 

ondergrond of een combinatie hiervan. 

 

F2  Uit het slot lopen van damwandplanken 

Tijdens het (na)heien, drukken of trillen van damwandplanken kunnen planken uit het slot 

lopen als gevolg van te hoge spanningen in het slot of een buitensporige slotslijtage. Dit is 

sterk afhankelijk van de toepassing van gebruikte of nieuwe planken in het project. Uit het 

slot gelopen planken beïnvloeden de grond- en/of waterkerende functie van de damwand 

nadelig.  
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F3  Schade aan damwandplanken  
Door concentratie van spanningen in een deel van de plank tijdens het inbrengen kan 

schade ontstaan aan het profiel. Dit treedt meestal op bij trillen rondom de klem van het 

trilblok en bij heien aan de kop van de damwand waar het contactvlak tussen heiblok en 

plank zich bevindt. Tevens kan schade aan de teen van de plank ontstaan bij toepassing 

van een te lichte plank in combinatie met een zware grondslag, te veel slotwrijving en een 

te hoge hei-energie. Het raken van obstakels in de ondergrond kan ook leiden tot schade 

aan planken. 

 

F4  Onvoldoende sterkte of waterdichtheid (kwaliteit) van een diepwand  

Bij in de grond gevormde wanden is de kwaliteit in termen van sterkte en waterdichtheid 

van de gerealiseerde wand afhankelijk van o.a. bodemopbouw, wandgeometrie en produc-

tieproces. Bij een onjuist ontwerp of onjuiste uitvoering kan dit leiden tot insluitingen / in-

snoeringen ter hoogte van slappe lagen en/of het ontstaan van grindnesten en/of door te 

grote scheefstand van de wandelementen waardoor onvoldoende overlap tussen de ele-

menten wordt gerealiseerd.  

 

Bij verschillende projecten zijn grond / bentonietinsluitingen aangetroffen op de voegover-

gangen. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de grond- en/of waterkerende functie van 

de wand en/of op de sterkte en stijfheid van de gerealiseerde wand. Oorzaken kunnen zijn 

verticale lekkage door een voegovergang (altijd een plek die zwakker is dan de rest van 

het paneel), afwijkingen in verticaliteit van een diepwandpaneel, het vastzitten van voeg-

planken, een onderbreking in de stort van een paneel (leidt tot een horizontale overgang 

die een lagere sterkte heeft en vaak niet waterdicht is) en het langer openstaan van de 

sleuf. 

 

F5  Niet uitharden van een cement-bentonietwand 
Verontreinigingen in de ondergrond of grondwater zoals zink en VOCl kunnen het verhar-

dingsproces van cement zowel negatief als positief beïnvloeden. Om de uitharding van het 

cement-bentoniet te analyseren dient vooraf een laboratoriumonderzoek te worden uitge-

voerd, waarbij de reactie tussen het beoogde mengsel en de aangetroffen grondslag wordt 

bepaald.  

 

F6  Niet op diepte komen van de palenwand 

Palenwanden worden geschroefd, verbuisd of onverbuisd, op diepte gebracht. Bij een te 

vaste pakking van het zand, aanwezigheid van obstakels en/of een te geringe capaciteit 

van de boormotor kunnen er problemen ontstaan bij het op diepte krijgen van de palen. 

Daarnaast kan de boorbuis schade oplopen als gevolg van hoge grondweerstanden en/of 

aanwezigheid van obstakels. 

 

F7  Instabiliteit van de sleuf van een diepwand of cement-bentonietwand 
De stabiliteit van een ontgraven sleuf ten behoeve van een diepwand of een cement-

bentonietwand komt in het geding als de vloeistofdruk van het bentoniet lager wordt dan 

de som van de heersende waterdruk en de horizontale effectieve gronddruk buiten de 

ontgraven sleuf. De veiligheid tegen sleufinstabiliteit is een functie van sleufafmeting, slur-

rydichtheid en slurryniveau in de sleuf en de heersende belastingen in de ondergrond. 
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F8  Onvoldoende kwaliteit van de palenwand door de uitvoering 
Wanneer het beton van de primaire palen te hard resp. nog te plastisch is, wordt bij het 

installeren van de secundaire paal de primaire paal kapot gedraaid resp. loopt het beton 

van de primaire paal in het boorgat van de secundaire. Dit kan het gevolg zijn van een te 

hoge uitvoeringssnelheid, dan wel het toepassen van een onjuist betonmengsel met te 

veel of te weinig vertrager. Verder kunnen verticale naden / gaten in een wand ontstaan 

door scheefstand van palen in de wand, waardoor de overlap kan verdwijnen. Bij het 

doorboren van veenlagen kunnen brokken veen meegedraaid worden in de boor en opge-

sloten worden in de betonpaal, wat en zwakke plek tot gevolg heeft. 

 

 

 Fig. 5.6 
 Met een verbuisde buisschroef- 
 palenwand kan een trillings- 
 vrije wand worden gemaakt  
 naast een belending.  
 Kwaliteitscontrole tijdens de  
 uitvoering is hierbij belangrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F9  Overconsumptie bij een ontgraven wand 

Bij in de grond gevormde wanden kan door aanwezigheid van bijvoorbeeld grindlagen ben-

toniet en/of beton wegstromen in de grove poriën, waardoor overconsumptie van beton 

plaats vindt. Toeslagmaterialen kunnen hier uitkomst bieden. Tevens kan door aanwezig-

heid van slappe lagen zoals onbelast veen nabij maaiveld uitstulping van het beton optre-

den, doordat het gewicht van het beton de slappe lagen indrukt. 
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F10  Afwijkende afmeting van een grondverbeteringselement 
Bij jetgrouten, bodeminjectie en vriezen kan een afwijkende afmeting (diameter / hoogte) 

van de elementen ontstaan door een onjuiste keuze van procesparameters, afwijkende 

positionering van de injectie/vrieslans of boorbuis. Hierdoor kan de overlap (aansluiting) 

van de elementen op naastgelegen elementen onvoldoende zijn.  

 

F11  Afwijkende sterkte van een grondverbeteringselement 

Bij jetgrouten, bodeminjectie en vriezen kan door een onjuiste keuze van procesparame-

ters, afwijkende positionering van de injectie/vrieslans of boorbuis een afwijkende sterkte 

van de elementen ontstaan.  

 

F12  Niet op diepte komen van een grondverbeteringselement 
Door obstakels in de ondergrond kunnen de injectie- of vrieslans of de boorbuis niet op 

diepte komen, waardoor de elementen niet tot de juiste diepte kunnen worden gemaakt. 

 

F13  Niet op diepte komen van de verankering 
Om voldoende houdkracht te behalen dient de verankering voldoende diep in een draag-

krachtige zandlaag te worden verankerd. Deze lengte volgt uit het ankerontwerp. Door een 

te zware grondslag, vooraf op te merken door een hoge conusweerstand in de sonderin-

gen, en/of een te lichte boormotor haalt de verankering niet de vereiste lengte. Hierdoor 

neemt de draagkracht van de verankering af. Dit risico treedt bij traditionele groutankers 

in mindere mate op.  

 

F14  Bezwijken van een stempel / anker / gording 
Zie O1.6 

 

F15  Afwijkende afmeting / sterkte / stijfheid van de verankering 
Ankers worden doorgaans in de grond gevormd. Door ongunstige condities en/of onzorg-

vuldige uitvoering kan de afmeting van de verankering afwijken van de theoretische afme-

ting. De afmeting en de vorm van de verankering zijn van belang voor de sterkte en 

stijfheid daarvan. De sterkte van de verankering is o.a. een functie van de lengte en door-

snede van het gerealiseerde anker. Een afwijking van één van deze grootheden is direct 

van invloed op de houdkracht van de verankering. Doordat alle ankers in Nederland aan 

een controleproef [7] worden onderworpen, worden zwakke ankers vanzelf opgemerkt. 

 

Bij bepaalde ankersystemen wordt het groutlichaam over de volle lengte doorgezet. Tij-

dens het testen wordt, naast een deel van de houdkracht van de groutprop, ook de 

groutomhulling van de ankerstaaf gemobiliseerd. Hierdoor vindt ook tijdens het voorspan-

nen relatief veel krachtsafdracht over de eerste meters van het groutlichaam plaats (d.i. in 

de actieve wig van de grondkering). Bij het ontgraven en het verder belasten van het anker 

zal uiteindelijk de daadwerkelijke groutprop worden gemobiliseerd, die echter nog weinig 

is voorgespannen. Dit resulteert in een extra verplaatsing van de ankerkop en daarmee 

van de damwand. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van de 

testbelasting voor een controleproef zoals beschreven in CUR-publicatie 166 [7]. 
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F16  Scheuren of doorboren van een folie 
Bij het aanleggen van waterkerende folieconstructie dient rekening te worden gehouden 

met een nauwkeurige verwerking om scheuren te voorkomen. Daarnaast dienen de ver-

volgwerkzaamheden te zijn afgestemd op de aanwezigheid en functie van de folie in de 

ondergrond. 

 

F17  Betonvloer is te dun 

Een onderwaterbetonvloer vervult een ondersteunende functie voor de damwand wanneer 

de bouwput is drooggezet. De diepteligging en de stijfheid van deze vloer heeft een gun-

stig effect op de vervorming van de kerende wand. Als de dikte, en daarmee de sterkte en 

stijfheid van deze vloer, afwijkt van de in de berekeningen aangehouden dikte heeft dit 

gevolgen voor de vervormingen van en momenten in de kerende wand. De stijfheid van de 

onderwaterbetonvloer is normaliter erg hoog, zodat een beperkte afname van de dikte 

geen grote gevolgen zal hebben. Onzekerheid omtrent de dikte van betonnen vloeren die 

in den droge worden gerealiseerd is over het algemeen verwaarloosbaar. 

 

Met name voor in den droge gestorte betonvloeren (veel minder voor onderwaterbeton-

vloeren) geldt dat bij het bepalen van de stijfheid rekening moet worden gehouden met 

verhardingskrimp. 

 

F18  Diameter / hoogte van elementen in een waterremmende onderafdichting is te 

klein 
Bij geheel of gedeeltelijke afwezigheid van een van nature aanwezige afsluitende laag 

wordt soms voor de onderafsluiting van een bouwput gebruik gemaakt van bodeminjectie 

of een groutstempel. Hierbij dienen de afzonderlijke elementen elkaar goed te overlappen 

(jetgroutkolommen) of op elkaar aan te sluiten (injectiebollen).  

Als de afzonderlijke elementen te klein zijn (diameter of hoogte), ontstaan er mogelijk ga-

ten in de onderafsluiting die nadelig zijn voor de waterremmendheid. Daarnaast dient er 

voldoende registratie te zijn, zodat er tijdens de uitvoering geen enkel injectiepunt wordt 

overgeslagen. 

 

F19  Falen van de bemaling bij toepassing van open bestrating (permanente polder) 

Bij een permanente polderconstructie moet gedurende de levensduur van de ondergrond-

se constructie continu grondwater worden weggepompt. Het voordeel hiervan is dat geen 

dure waterdichte keldervloer en verankering nodig zijn, maar dat volstaan kan worden met 

een open bestrating. Als de onder de bestrating gelegen bemaling faalt (pompuitval, ver-

stopping van drains, te lage drain- of pompcapaciteit) ontstaat wateroverlast in de onder-

grondse constructie. 

 

F20  Slib-/veeninsluiting in de vloer 

Wanneer tijdens het storten van een onderwaterbetonvloer het stortfront de bouwputwand 

nadert is er een vergroot risico op slib- of veeninsluitingen. Bij het storten dient het ontgra-

vingsniveau vrij te zijn van slib en, afhankelijk van de grondslag, aangevuld te worden met 

een grind- of zandlaag. Een slib- of veenophoping kan resulteren in een slechte aansluiting 

tussen de kerende wand en de onderwaterbetonvloer, of tot slib- of veeninsluitingen in de 

vloer zelf. Dit kan gevolgen hebben voor de waterdichtheid van de vloer en de sterkte 
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daarvan. Bij in den droge gestorte vloeren wordt altijd met een werkvloer gewerkt, zodat 

dit probleem niet speelt. 

 

Bij het toepassen van injectielagen of groutbogen bestaat er ook altijd een kans dat de in-

jecties of de groutelementen niet aansluiten door onvoldoende overlap tussen de afzon-

derlijke elementen. Daarnaast is er bij groutbogen die worden uitgevoerd in slappe lagen 

het risico dat er veen of klei tussen de elementen achterblijft. 

 

F21  Wegspoelen van injectiemateriaal  
Bij bodeminjectie wordt een uithardend materiaal in de bodem geïnjecteerd. Zolang het 

materiaal niet voldoende is uitgehard is het gevoelig voor waterstroming, die het van de 

beoogde injectielocatie kan wegvoeren. Hiermee moet onder andere rekening worden ge-

houden als men wil injecteren in een zandlaag die op korte afstand van de projectlocatie 

wordt bemalen.  

Daarnaast bestaat er een risico van uitzakken van het materiaal, wanneer het boven de 

grondwaterstand wordt toegepast.  

 

F22  Niet op diepte komen van de paalfundering 

Funderingspalen worden afhankelijk van het type heiend, schroevend of borend op de ge-

wenste diepte gebracht. Tijdens heien kan de heiweerstand dusdanig oplopen dat de pa-

len niet op de gewenste diepte worden gebracht. Dit risico treedt vooral op in vast gepakte 

zand- en grindlagen, of bij toepassing van een te licht heiblok.  

Problemen bij het op diepte komen kunnen ook bij geschroefde paalsystemen voorkomen. 

Een te lichte capaciteit van de boormotor c.q. een zware grondslag kan leiden tot het vast-

lopen van het schroefpunt. Een geschroefde paal kan dan met bijregelen van de uitvoering 

vaak wel op diepte komen, maar kan door 'schrapen' een grondverwijderend karakter krij-

gen. Dit resulteert in een afname van het draagvermogen.  

Naast problemen met het inbrengen kunnen ook problemen optreden bij verbuisd aange-

brachte palen (vibro, verbuisd geboorde systemen) met het trekken van de buis. Soms is 

de wrijving langs de buis te hoog om deze terug te kunnen winnen. 

 

 

 Fig. 5.7 
 Bij het heien van palen in 
  dichte groepen is er  
 verhoogde kans dat palen niet  
 op diepte komen door het  
 verdichten van de ondergrond. 
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F23  Kwaliteit van de paalschacht onvoldoende 
De kwaliteit van de paalschacht is van groot belang voor de draagkracht en stijfheid van 

de paal. Bij in de grond gevormde palen kan deze paalschacht afwijken van de in de bere-

keningen aangehouden schacht. Zaken als uitstulping of insnoering van beton door een 

onzorgvuldig vervaardigingsproces van de palen leidt tot een minder goede kwaliteit van 

de schacht dan gewenst. 

 

Bij palen die in stijve klei zoals de Groningse potklei worden gemaakt bestaat het gevaar 

voor opheien van bestaande palen. Dit risico komt voor bij in de grond gevormde palen 

waarbij de stalen casing heiend wordt ingebracht en vervolgens wordt getrokken, zoals bij 

vibropalen. Als de reeds gemaakte paal nog niet voldoende is verhard, kan het heien van 

de casing voor de volgende paal leiden tot opdrukken van slappe lagen, waardoor er te 

grote verticale krachten op de paalschacht komen. Hierdoor kan de eerder gemaakte paal 

scheuren. Dit risico bestaat ook bij in paalgroepen geheide prefab betonpalen. 

 

F24  Draagkracht van een funderingspaal niet voldoende 
Afhankelijk van de functie kunnen palen op trek of druk en soms ook horizontaal worden 

belast. Door afwijkende grondslag of bouwfasering, verkeerde ontwerpaannamen of fou-

ten tijdens de uitvoering kan de draagkracht van een gemaakte paal afwijken van de theo-

retisch aangehouden waarde. Zo kunnen palen nabij een damwand horizontaal worden 

belast door de uitbuiging van de wand, maar ook door het trekken van damwanden. Daar-

naast kan, wanneer binnen de bouwput wordt ontgraven als er reeds palen in staan door 

het werken met steile taluds, horizontale beïnvloeding van de palen optreden.  

 

F25  Grondslag voor een fundering op staal is niet goed verdicht 
Voor de aanleg van een fundering op staal dient het funderingsoppervlak te bestaan uit 

zand en over een bepaalde diepte goed te zijn verdicht. Als dit niet het geval is kan in een 

later stadium instabiliteit of te grote zakking van de fundering ontstaan. 

 

F26  Falen van de bemaling door slijtage of verstopping enz. 
Verstopping of slijtage aan de bemalingsinstallatie kan onder andere optreden door neer-

slag van metalen uit ijzerhoudend grondwater of zandvoering door de installatie. Bij over-

matige slijtage of verstopping bestaat het risico dat de bemalingsinstallatie niet naar 

behoren functioneert.  

5.4 Risico's die niet afdoende worden gedekt door monitoring 
In de meeste gevallen kan monitoring een voorspellende waarde hebben om het optreden 

van een faalmechanisme aan te tonen. In een aantal gevallen is dat echter met de huidige 

stand der techniek moeilijk of zelfs niet mogelijk. Bij het construeren van wanden en / of 

vloeren in de ondergrond is het resultaat voorafgaand aan de fase van ontgraven in meer 

of mindere mate onbekend. Er kunnen bijvoorbeeld planken uit het slot zijn gelopen, ga-

ten in diepwanden of palenwanden zijn, of gaten in een onderafsluiting. Doordat in Neder-

land de grondwaterspiegel bijna overal tot vlak onder maaiveld staat zijn deze risico's 

extra aanwezig en leiden zij tot grote problemen binnen en buiten de bouwput. 
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Er zijn weliswaar allerlei technieken beschikbaar voor signalering van dergelijke proble-

men of de gevolgen ervan, maar met name bij vroegtijdige detectie en snelle beschik-

baarheid van de metingen is de stand der techniek nog niet adequaat gebleken.  

 

Voorbeelden van risico's die zich vaak pas na ontgraven openbaren zijn:  

1. Lekkages en / of ontgronding door de bouwputwand door onvoldoende kwaliteit van 

en aansluiting tussen onderlinge wandelementen (damwandplanken, diepwandpane-

len, etc). 

2. Opbarsten van de bouwputbodem door onvoldoende kwaliteit en/of sterkte van de 

kunstmatige onderafsluiting (groutstempel / bodeminjectie). 

3. Lekkages, opbarsten en / of ontgronding door onvoldoende aansluiting tussen de 

bouwputwand en de vloerelementen (onderwaterbetonvloer, groutstempel, bodemin-

jectie). 

 

Hiermee dient expliciet rekening te worden gehouden in monitoringplannen. Daarnaast 

dienen vooraf mitigerende maatregelen te worden bepaald die kunnen worden ingezet 

wanneer een van bovenstaande risico's optreedt.  
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Hoofdstuk 6 

Monitoringtechnieken voor 
bouwputten in stedelijk  
gebied 
6.1 Inleiding 

Bij de aanleg van bouwputten worden monitoring en metingen van kwaliteitscontrole inge-

zet. In dit hoofdstuk zijn de diverse technieken beschreven. Daarnaast wordt verwezen 

naar bijlage 4, waarin alle technieken aan de hand van een aantal kenmerken meer uit-

gebreid zijn beschreven. In 6.2 is omschreven welk soorten technieken van monitoring en 

kwaliteitscontrole in deze richtlijn zijn opgenomen en welke niet. In 6.4 worden de 'stan-

daard' monitoringtechnieken omschreven, terwijl in 6.5 wordt ingegaan op metingen en 

registraties die onder de kwaliteitscontrole van de funderingstechnieken vallen, maar die 

tevens een relatie hebben met risico's voor de omgeving van de bouwput.  

 

Alle beschreven monitoringtechnieken en metingen van kwaliteitscontrole zijn inzetbaar 

om één of meer van de in hoofdstuk 5 beschreven risico's te beheersen. Om technieken 

aan risico's te koppelen kan gebruik gemaakt worden van de schema's die te vinden zijn in 

bijlage 2 en beschreven in 5.2. 

 

Het monitoren van de omgeving heeft alleen zin wanneer de nulsituatie bekend is. De 

noodzaak tot monitoren en de nulsituatie kan worden vastgesteld door een historisch 

vooronderzoek in te stellen en vooropnames te maken van kwetsbare belendingen. Hierop 

wordt kort ingegaan in 6.3. 

 

Er wordt op gewezen dat de monitoringtechnieken in dit hoofdstuk weliswaar de state-of-

the-art van de Nederlandse monitoringpraktijk vertegenwoordigen, maar dat steeds nieu-

we technieken ontwikkeld worden. In 6.6 wordt ingegaan op een aantal innovatieve moni-

toringtechnieken, die nog niet gangbaar zijn bij de aanleg van bouwputten. Voor nieuwe 

technieken die niet zijn opgenomen in deze richtlijn wordt aanbevolen om deze te be-

schrijven met behulp van de gestandaardiseerde opzet (zie 6.7). Op die manier kan een 

goede vergelijking met al bestaande technieken worden gemaakt.  

6.2 Monitoring of kwaliteitscontrole 
Naast de reguliere technieken die direct de beïnvloeding van de omgeving monitoren is 

ook een aantal technieken / meetmethoden opgenomen die normaal gesproken vallen 

onder de kwaliteitscontrole van de aannemer. Er zijn specifieke risico's bij het maken van 

funderingselementen, die vervolgrisico's voor de bouwput of de omgeving kunnen hebben. 

Met name die metingen ter controle van de kwaliteit zijn opgenomen, die waardevol zijn bij 

de signalering en / of beoordeling van die risico's.  
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Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook technieken voor grondonderzoek opgenomen zoals son-

deringen, die de verandering in pakking of spanning van de ondergrond kunnen registre-

ren ten opzichte van de nulsituatie. Voor dergelijke technieken worden de toepassingen 

voor monitoring beschreven, maar wordt niet ingegaan op de reguliere toepassing. Zo 

wordt bij de sondering wel de toepassing beschreven van het meten van de verandering 

van de spanningstoestand door het maken van funderingselementen, maar niet het ont-

werpen van een paalfundering.  

 

De technieken en meetmethoden die vanuit de kwaliteitscontrole direct of indirect invloed 

kunnen hebben op het presteren van de bouwput en de omgevingsbeïnvloeding zijn opge-

nomen in deze richtlijn. Opgenomen zijn onder andere: 

 energie-instellingen van de funderingsmachine zoals hei-energie en boormoment; 

 kalendering; 

 instellingen funderingsmachine die de ondergrondse positie van de funderingsele-

menten bepalen; 

 overige procesparameters als volume, druk, zakkingsnelheid, etc.; 

 diameterbepaling funderingselementen; 

 akoestisch doormeten funderingselementen; 

 laboratoriumproeven  

 

Voor de registratie van een aantal van deze parameters wordt tevens verwezen naar CUR-

Aanbeveling 114 Toezicht op de realisatie van paalfunderingen. 

 

Standaard controles, die worden uitgevoerd volgens het kwaliteitsplan van de aannemer 

maar niet zijn opgenomen in deze richtlijn omvatten: 

 registratie gebruikt materieel 

 weersomstandigheden 

 registratie aantallen 

 controle aangeleverd materiaal 

 maatvoering op maaiveld 

6.3 Vooronderzoek 
Een vooronderzoek is essentieel bij de inzet van monitoringtechnieken in een project met 

gevoelige belendingen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen het historisch 

vooronderzoek en de vooropname. Het historisch vooronderzoek moet uitwijzen welke 

panden, afhankelijk van een gekozen ontwerp, met name gevoelig zijn voor omgevingsbe-

ïnvloeding en hoe de monitoring daarop afgestemd kan worden. Uit het historisch vooron-

derzoek kunnen vervolgens panden worden geselecteerd die binnen de invloedssfeer van 

de bouwput liggen. Hier wordt dan vaak een vooropname uitgevoerd waarmee de nulsitua-

tie wordt vastgelegd door de belendingen te fotograferen en eventueel aanwezige schades 

te rapporteren (zie ook de standaard voor vooropnames van het NIVRE). Zodoende kan 

achteraf onderscheid worden gemaakt tussen reeds aanwezige schade en schade ont-

staan door de bouwactiviteiten.  

 

Vooropnames worden meestal uitgevoerd door gespecialiseerde bouwtechnische bureaus 

of schade-experts. Onderwerpen die aandacht behoeven bij het opstellen van vooropna-
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mes en richtlijnen voor het opstellen van een historisch onderzoek worden behandeld in 

bijlage 4. 

6.4 Monitoringtechnieken bij bouwputten 
 

T1  Deformatiemetingen (z-meting / xyz-meting) 

Hierbij wordt de verplaatsing van een punt in één (hoogte, z) tot drie richtingen gemeten 

(horizontaal in 2 richtingen en de hoogte, xyz). De deformaties worden bepaald door op 

verschillende momenten voor, tijdens en soms ook na de bouw de positie van kenmer-

kende punten op een object te meten. De hoogte van punten wordt gemeten met een 

(nauwkeurigheids)waterpassing ten opzichte van minimaal 1 vast referentiepunt. Defor-

matiemetingen aan maaiveld en belendingen worden meestal gedaan op meetbouten die 

op het object worden aangebracht. 

 

Wanneer deformaties aan belendingen worden gemonitord moeten er voldoende meet-

punten worden aangebracht. Dit is in de richting parallel aan de bouwputwand meestal 

geen probleem, omdat er dan meetbouten op de voorgevel worden aangebracht. Om ech-

ter te kunnen toetsen aan rotaties loodrecht op de bouwputwand van panden dienen ook 

meetbouten op de achtergevel worden aangebracht en tussen voor- en achtergevel. Dit is 

in de praktijk meestal niet haalbaar, waardoor toetsing van rotaties niet of nauwelijks mo-

gelijk is. Combinatie van meetbouten en een tiltmeter (zie aldaar) aan de gevel kan hierbij 

een uitkomst bieden. 

 

Voor het bepalen van horizontale en verticale positie gebruikt men een tachymeter of, in 

meer luxe uitvoering, een (automatisch) total station. Dit instrument meet de horizontale 

en verticale hoeken en de schuine afstand tot de meetpunten. Hieruit worden de xyz posi-

ties bepaald ten opzichte van minimaal 3 vaste referentiepunten. Er kan worden gemeten 

met prisma's of met reflecterende meetstickers. Reflectorloze metingen zijn meestal min-

der betrouwbaar. Horizontale verplaatsingen zijn met de huidige technieken slechts met 

een beperkte nauwkeurigheid meetbaar; verplaatsingen kleiner dan 10 mm kunnen vaak 

niet betrouwbaar worden vastgesteld. 

 

Afhankelijk van de duur en frequentie van metingen en de relevantie (aard en afstand tot 

de bouwput van de belendingen) kan een systeem worden gekozen. In de praktijk wordt 

ofwel gekozen voor het handmatig uitvoeren van een nauwkeurigheidswaterpassing in 

combinatie met tachymeter, of de toepassing van een automatisch robotic total station.  

 

De nauwkeurigheid van de metingen is zeer belangrijk. Naast de gebruikelijke technieken 

zijn plaatsbepaling met GPS en laserscanning in ontwikkeling. Aanbevolen wordt om bij 

langdurige projecten een flinke periode voorafgaand aan het project te monitoren om de 

natuurlijke variatie te bepalen. 

 

Deformaties van belendingen kunnen ook nog met zogenoemde verplaatsingsopnemers of 

convergentiemeters worden gemeten.  
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 Fig. 6.1 
 Metingen met een Total Station  
bij de aanleg van de Noord Zuid- 
 lijn in Amsterdam (ON HOLD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2  Tiltmeter 

De tiltmeter meet veranderingen in helling van een bepaald deel van een gebouw waaraan 

die is bevestigd. Er zijn veel verschillende uitvoeringen: tiltmeters die op 1 plek worden 

vastgemaakt, en draagbare tiltmeters, die op verschillende plekken waar een bepaalde 

plaat op het gebouw is bevestigd kunnen worden gebruikt om een meting uit te voeren. 

 

T3  Lintvoegwaterpassing 

De lintvoegmeting is een scheefstandmeting van de gevel(s) van een belending. Bij deze 

meting wordt een horizontale voeg van het metselwerk op een aantal plaatsen ingemeten 

met een waterpasinstrument. Deze meting geeft een beeld van de relatieve vervormingen 

van de gevel. Dit is een indicatie van het gedrag van de fundering. Kan eenvoudig her-

haaldelijk worden uitgevoerd om verandering van scheefstand te meten. 

 

T4  Scheurwijdte-opnemers 
Hiermee worden veranderingen in de wijdte van bestaande scheuren van constructies op-

gemeten. Dit is een indicatie voor het scheefzakken van een pand. Voor het meten van 

verschil aan verplaatsing aan een oppervlak (maaiveld of gebouw) kunnen oppervlakte-

extensometers worden ingezet. Deze zijn onder te verdelen in scheurmeters en conver-

gentiemeters.  

 

Bij gebouwen wordt meestal gebruik gemaakt van mechanische scheurmeters. In dat ge-

val wordt een plastic houder gemonteerd over de scheur. Het linkerdeel van de houder is 

voorzien van een grid, het doorzichtige rechter deel van de houder is voorzien van rode 

kruisdraden. De houder kan door middel van schroeven op de muur worden bevestigd of 

de houder kan worden geplakt met een epoxyhars. Op regelmatige tijden wordt van de 

houder een foto genomen en een schatting gemaakt van de scheurwijdte. Er bestaan ook 

automatische elektrische scheurmeters die continu registreren.  
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T5  Inclinometingen 
Met inclinometingen kan de verandering in helling van een in de grond of op een wand 

geplaatste buis worden bepaald. Hieruit valt de horizontale deformatie van grond of van 

de bouwputwand af te leiden. Een hellingmeetbuis (HMB) wordt vooraf aan de werkzaam-

heden voor de bouwput in de grond gebracht. De HMB wordt in een boorgat geplaatst of 

kan worden weggedrukt. In principe moet de onderkant zo worden gekozen, dat deze tij-

dens de bouw als vast punt kan worden beschouwd. In de Nederlandse situatie houdt dat 

in, dat de onderkant minimaal een aantal meters in de Pleistocene zandlaag gebracht 

moet worden.  

 

Naast een HMB in de grond kan er ook een vierkante koker aan damwandplan-

ken/buispalen worden bevestigd, of een koker in een diepwand, cement-bentonietwand of 

palenwand worden geplaatst. Op die wijze kan de uitbuiging van de bouwputwand tijdens 

het bouwproces worden gemonitord. 

 

De meting wordt uitgevoerd door een elektronische waterpas (inclinometer). Het instru-

ment wordt in de HMB geplaatst en naar beneden gelaten aan een kabel. Onder in de buis 

worden de eerste metingen gedaan. Daarna wordt de opnemer een halve meter omhoog 

gehaald. Hier wordt de volgende meting uitgevoerd. Dit wordt herhaald totdat de opnemer 

op maaiveldniveau is. Hierna wordt de meter 180° om zijn as gedraaid en weer naar be-

neden gelaten. En weer wordt het hele traject om de halve meter gemeten. Met het draai-

en van de opnemer worden meetfouten gemiddeld.  

 

Er zijn ook systemen die de verandering van helling automatisch / continu kunnen meten. 

Er zijn systemen die een continu profiel van de horizontale verplaatsing over de hoogte 

van de buis genereren. Daarnaast zijn er systemen die continu in de HMB aanwezig zijn en 

continu kunnen meten (kettinginclinometer). 

 

T6  Extensometers 

Met een extensometer kunnen verticale verplaatsingen op verschillende niveaus in de on-

dergrond of in palen worden gemeten, zoals zwel ten gevolge van ontgraving, zetting door 

consolidatie, indrukking door belasting, etc. Extensometers worden toegepast om veran-

dering van de afstand tussen twee of meerdere meetpunten over de as van een boorgat 

continu te meten. Op die wijze kan de verticale verplaatsing van de grondlagen worden 

bepaald. In combinatie met hellingbuizen kan zo een totaalbeeld van de vervorming van 

de grond worden verkregen. In de praktijk wordt een open buis in een boorgat geplaatst. 

Op verschillende dieptes worden vaste punten aangebracht. De verplaatsing tussen deze 

vaste punten en de kop van de extensometers aan de bovenkant van de buis wordt geme-

ten.  

 

T7  Trillingsmetingen 
Met trillingsopnemers wordt de trillingssnelheid in de grond, belendingen of andere con-

structies gemeten. De meetgegevens bestaan uit snelheden in de tijd. Hieruit kan de do-

minante frequentie worden bepaald. Aan de hand van deze waarden is met de in 

Nederland vigerende SBR-richtlijnen te toetsen of er schade aan de bebouwing te ver-

wachten is.  
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 Fig. 6.2 
 Met trillingsmetingen aan 
  belendingen kan de invloed  
 van het intrillen van een dam- 
 wand worden gemonitord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T8  Geluidmetingen 

Met geluidmeters kan de geluidsintensiteit op een bepaalde afstand tot de geluidsbron 

worden bepaald. 

 

T9  Peilbuizen 
Met peilbuizen is de grondwaterstand te meten (freatisch vlak of stijghoogte in diepere 

watervoerende laag). Peilbuizen kunnen ook worden gebruikt voor monstername. Een 

kunststof buis met filtersleuven over de onderste +/- 1.0 meter wordt in de grond ge-

bracht en gepeild met een meetlint met peilklokje of elektrisch peilapparaat. Soms zit on-

der het filter nog een zandvang van 1.0 meter. Indien een groot aantal metingen of een 

continue meting nodig is kunnen ook divers worden toegepast. Deze opnemers zijn via 

een kabel aan een datalogger gekoppeld.  

 

Peilbuizen kunnen onverbuisd worden ingebracht door middel van een handboring, spuit-

boring, slaghamer en sondeervoertuig en verbuisd door middel van een pulsboring en 

avegaarboring. Ter hoogte van het filter kan een omstorting met filtergrind worden aange-

bracht. Er bestaan ook peilbuizen met opgelijmd filter dat de goede werking verbetert. Bij 

meerdere watervoerende lagen moet een afdichting met klei of bentoniet worden aange-

bracht boven het filter. In een boorgat kunnen tot maximaal 3 peilfilters op verschillende 

diepten worden geplaatst. Hierbij moet veel aandacht worden geschonken aan de kwali-

teit van de afdichtingen tussen de filters. Na plaatsing moet een peilbuis worden schoon-

gepompt om het filter goed te laten werken.  

 

T10  Elektrische lekdetectiesystemen 
Deze systemen kunnen afwijkingen in de waterremming van zowel kunstmatige als natuur-

lijke horizontaal afsluitende lagen of bouwputwanden registreren. Er zijn verschillende me-

thode (zie ook CUR-publicatie 166 [7]).  
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Bij de geo-elektrische methode wordt een geleidende tracer aan het grondwater toege-

voegd. Met elektroden op het maaiveld wordt de spanningsverdeling op het maaiveld ge-

meten voor en tijdens het inschakelen van de bemaling. De variaties in deze spannings-

verdeling zijn een maat voor de sterkste stroomrichting en kan een aanduiding voor een 

lek opleveren.  

 

Bij de ECR (electro chemical response) methode worden veranderingen in de chemische 

samenstelling van de ondergrond gemeten. Grondwaterstromen kunnen worden afgeleid 

uit een versterkt H+ ionen transport dat wordt geregistreerd met een grid van sensoren op 

maaiveld. De ECR methode wordt normaliter in combinatie met de EFT (electro flux tracer) 

methode toegepast. Bij de EFT methode wordt actief stroom in de grond gebracht door 

middel van 1 elektrode binnen en 1 elektrode buiten de bouwput of polder. Hierdoor wordt 

het niveau van de H+ ionen concentratie verhoogd. De plaats van een gat in de afsluiten-

de laag of wand zal door de sensoren op maaiveld worden geregistreerd.  

 

T11  Debietmeter 
De debietmeter meet de hoeveelheid vloeistof die door een leiding of open kanaal 

stroomt. Er bestaan meerdere typen vloeistofmeters. Het meest gangbaar zijn elektro-

magnetische debietmeters, ook wel magnetisch inductieve debietmeters genoemd. Ook 

mechanische schoepen- of Woltmann-meters worden nog regelmatig gebruikt. Daarnaast 

kunnen ultrasone debietmeters worden toegepast op leidingen. In open systemen kunnen 

meetgoten of Thomson meetschotten worden gebruikt, maar deze zijn niet gangbaar bij 

bemalingen. Bij elektromagnetische debietmeters wordt een magneetveld opgewekt door 

2 spoelen aan weerszijden van de buis. Het stromende water levert een spanning op die 

recht evenredig is met de stroomsnelheid en die wordt geregistreerd door 2 meetelektro-

den in de meetbuis. 

 

T12  Pompproef 
Bij een pompproef wordt het bemalingsdebiet en verlaging freatisch vlak of stijghoogte in 

watervoerende laag gemeten om de geohydrologische uitgangspunten of de waterdicht-

heid van een bouwput te verifiëren.  

Tijdens een pompproef wordt een tijdelijke bemaling uitgevoerd met als doel het vaststel-

len van hydrologische bodemparameters of het toetsen van bemalingsberekeningen. Een 

pompproef kan ook worden uitgevoerd na het formeren van een gesloten bouwput ter con-

trole op de waterremming van de verticale bouwputwanden en onderafsluiting van de 

bouwput. 

 

T13  Load cell 
Met een load cell kan een aangebrachte of optredende kracht op een onderdeel van de 

constructie worden gemonitord. Dit wordt vaak toegepast bij proefbelastingen, ankertes-

ten, voorgespannen stempels etc.  

 

T14  Rekstrookjes 
Met rekstrookjes wordt de vervorming in µε (microrek) van een constructieonderdeel gere-

gistreerd. Dit wordt vaak toegepast bij proefbelastingen, ankertesten, voorgespannen 

stempels etc.  
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6.5 Relevante metingen kwaliteitscontrole bij bouwputten 
 

Q1  Akoestisch doormeten 
Met deze methode wordt de gesteldheid van een funderingspaal vastgesteld. In de paal 

wordt, door met een kunststof hamer een klap op de paalkop te geven, een schokgolf op-

gewekt. De opeenvolgende reflecties worden gemeten met behulp van een versnellings-

opnemer die tegen de paalkop wordt aangehouden. De resultaten van drie hamerklappen 

vormen tezamen het meetsignaal, waaruit kan worden vastgesteld of zich in de palen dis-

continuïteiten -zoals scheuren, insnoeringen en uitstulpingen-  bevinden en een inschat-

ting van de paallengte kan worden verkregen. 

 

 

 Fig. 6.3 
 Controle van paalkwaliteit met  
 akoestische metingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2  Aanslaan anker 

Door de staaf van een in gebruik zijnd anker deels vrij te graven en zijdelings aan te slaan 

met een hamer kan met een trillingssensor de frequentie worden gemeten. Hieruit kan 

een indicatie van de kracht in het anker worden verkregen.  

 
Q3  Bemonstering voor labproeven 

Met verschillende typen labproeven kunnen verschillende parameters worden bepaald die 

iets over de uiteindelijke kwaliteit van de funderingselementen zeggen. De monsters kun-

nen op verschillende manieren worden genomen, bijvoorbeeld uit verse beton of grout, uit 

de retourstroom van een jetgroutkolom, uit een diepwandpaneel of uit het bemalingswa-

ter. Voor de verschillende toepassingen bestaan verschillende methoden van bemonste-

ring (zie toepassingen in de tabel in Bijlage 4). 

 

Q4  Druk en debiet pomp 

Met druk- en debietmeters wordt de druk en het debiet van een grout- of betonstroom 

gemeten. Meestal worden de metingen gedaan om te registreren hoeveel grout/beton er 

wordt verbruikt (productie), of er onverwachte verliezen zijn etc. Soms wordt een meting 

gebruikt om de kwaliteit van een funderingselement te beschrijven, bijvoorbeeld bij het 
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afpersen van ankers of ankerpalen. Daarnaast wordt er bij diepwanden gebruik gemaakt 

van de data om een stortgrafiek te genereren, om bijvoorbeeld het uitzakken van beton in 

een slappe veenlaag te kunnen detecteren.  

 

Q5  Energie funderingsmachine 

Op de funderingsmachine kan het boormoment, de pull down (neerwaartse kracht boor-

machine) of afgegeven energie van het heiblok worden gemeten. Door het registreren van 

deze parameters kan samen met de zakking van de boorbuis/heibuis/heipaal in relatie tot 

sonderingen informatie worden verkregen over de grondlaag waarin de paalpunt zich be-

vindt. Daarnaast gebruikt de heibaas deze informatie om de productie op te sturen (zie 

ook CUR-Aanbeveling 114). 

 

Q6  Geluid damwandplank 

Door te luisteren naar het geluid dat een damwandplank produceert tijdens het inbrengen 

wordt informatie verkregen over de grondsoort waarin wordt getrild. Wanneer een obstakel 

wordt geraakt gaat de plank een afwijkend geluid in combinatie met een hoger geluids-

niveau produceren. 

 

Q7  Handsondering 
Met een handsondeerapparaat wordt een kleine conus in de grond gedrukt en wordt de 

grondweerstand aan de punt gemeten. De techniek is afgeleid van het mechanisch sonde-

ren (zie sondering). De techniek wordt doorgaans in de wegenbouw en de funderingsbran-

che toegepast om verdichting van een zandlaag te controleren, bijvoorbeeld voor een 

fundering op staal. De sondeerlengte is beperkt tot ca. 0,8 à 1,0 m. 

 

Q8  Verhardingscontrole beton 

Door met een object (bv. een sondeerconus) in een bentoniet-cement wand te penetreren 

kan bepaald worden of de juiste graad van opstijving is bereikt. Als alternatief kan, naast 

deze meting, ook op gevoel bijvoorbeeld een stuk wapeningsstaal in de wand geprobeerd 

worden te drukken, of een gewicht aan een draad in de wand gezakt laten worden.  

 

Q9  Slotverklikker 

Hiermee wordt bepaald of damwandprofielen uit het slot lopen. Er zijn verschillende tech-

nieken op de markt. Enkele onderscheiden technieken zijn: 

 breekpen, werkt met gesloten elektrisch circuit dat onderbroken wordt door plank, 

hiermee kan ook de diepte van uit slot lopen bepaald worden indien er meerdere 

worden gebruikt;  

 een voorloopslot of pen die verbonden is door middel van een kabel (als de kabel niet 

meer zakt is de plank uit het slot); 

 magnetische methode; meet verandering in magnetisch veld als de plank uit het slot 

loopt. 

 

Q10  Sondering 
Tijdens het indrukken van een standaard sondeerconus worden puntweerstand en 

schachtwrijving geregistreerd, zie NEN 5140. De elektrische sondering is in Nederland de 

standaard grondonderzoeksmethode voor het ontwerpen van geotechnische constructies. 
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De toepassingen voor sonderingen voor het ontwerp zijn reeds beschreven in normen en 

richtlijnen voor het ontwerpen van funderingen en bouwputten. 

 

Daarnaast kan de techniek bij bouwputten worden ingezet om de verandering van grond-

eigenschappen binnen en buiten de bouwput te meten afhankelijk van de bouwfase waar-

in het project zich bevindt. Te denken valt aan verdichting of ontspanning door het 

aanbrengen van palen, damwanden, ankers, etc.  

 

Q11  Spinmeting 
Hiermee wordt de diameter van een jetgroutkolom bepaald. Door de jetgroutlans wordt 

een apparaat genaamd de spin afgelaten. Op de gewenste diepte kunnen 2 armen me-

chanisch worden uitgeklapt. Uit de weerstand die de armen ondervinden kan worden afge-

leid of de armen de wand van de kolom hebben bereikt. De meting duurt ca. 2 uur per 

kolom. De techniek is niet geschikt om de aansluiting van een jetgroutkolom op een be-

staande fundering te onderzoeken, omdat het apparaat zich niet kan uitklappen juist on-

der de fundering. 

 

Q12  Temperatuursensor 

Met de temperatuursensor wordt in de grond gemeten in de nabijheid van de sensor. 

De sensor wordt in de grond geïnstalleerd in een boorgat. 

 

Q13  Visuele inspectie 
Visueel wordt vastgesteld of een bepaald mechanisme zich voordoet. De methode is 

meestal niet preventief, maar is vaak een waardevolle aanvulling op meettechnieken die 

preventief worden ingezet, maar waar de verwerkingssnelheid van de data enige tijd vergt.  

De aannemer stelt bij de meeste funderingstechnieken verschillende zaken visueel vast. 

Afwijkingen worden geregistreerd. 

 

Q14  (Graden)Waterpas 

Met de gradenwaterpas kan de scheefstand van een funderingselement of (een onderdeel 

van) de funderingsmachine worden vastgesteld. Dit is vooral van belang bij het maken van 

ankers onder funderingen, palenwanden waar tot grote diepte overlap tussen de palen 

moet zijn, etc.  

 

Q15  Zakking van het funderingselement of boorbuis (tijdens inbrengen) 
Visueel wordt vastgesteld of het funderingselement of de boorbuis met een normale snel-

heid op diepte komt. Dit gebeurt op basis van ervaring. Bij sommige geboorde palen uit 

computer, bij heipalen in een slagdiagram (kalender), bij damwanden en ankers geen (au-

tomatische) registratie (zie ook CUR-Aanbeveling 114). 

 

Q16  Proefbelasting 
Het meten van last en verplaatsing tijdens proefbelasting op druk- of trek van palen of an-

kers. Op ankers worden altijd statische proefbelastingen uitgevoerd. Bij funderingspalen 

wordt in Nederland vanuit economisch oogpunt veel minder proefbelast. Momenteel is het 

uitvoeren van statisch-dynamische paaltesten de zgn. Rapid Load Test (RLT) in opkomst. 

De uitvoering van statische proefbelastingen staat uitgebreid beschreven in NEN 6745-1 

en -2. Een veel toegepaste uitvoering is de Klasse B meting. Een minder toegepaste, maar 
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meer uitgebreide meting is Klasse A, waarbij ook draagkrachtfactoren αp en αs kunnen 

worden bepaald, aan de hand van reksensoren op verschillende diepten. Voor het uitvoe-

ren en uitwerken van de Rapid Load Test is CUR-publicatie 230 beschikbaar. 

 

Q17  Hydrofoonmeting 

Bij het maken van jetgrout kolommen wordt met een serie hydrofoons in een holle buis 

een geluidssignaal geregistreerd zodra de buis wordt aangestraald door de jetstraal. Op 

basis hiervan kan de kolomdiameter worden bepaald. Er dienen op een aantal afstanden 

van de theoretische kolom-as buizen te worden geplaatst. 

6.6 Ontwikkelingen bij monitoring van bouwputten 

Er is een aantal methoden voor geotechnische monitoring die zich momenteel in de expe-

rimentele- of ontwikkelfase bevinden, of die voor toepassing bij kleinere projecten nog niet 

economisch haalbaar zijn. Het is goed mogelijk dat deze in de nabije toekomst interessant 

genoeg worden om effectief en economisch te toe te passen bij de monitoring van bouw-

putten. De ontwikkelingen zijn hieronder kort beschreven. 

6.6.1 Volledig geautomatiseerd meten 
Bij bouwputten worden de datastromen nog vaak handmatig uitgevoerd en gescheiden 

aangeleverd, waarbij de uitgewerkte data door de ingenieur moet worden samengevoegd. 

Het is in sommige gevallen raadzaam om de monitoringgegevens online en realtime te 

kunnen bekijken om indien nodig mitigerende maatregelen te kunnen nemen. Er zijn een 

aantal projecten waar datastromen al voor een groot deel zijn geautomatiseerd. Vooral bij 

grotere infrastructurele projecten als de Noord/Zuidlijn, RandstadRail, de HSL en de Be-

tuweroute zijn dit soort systemen toegepast om de constructie voorafgaand aan, tijdens 

en na de aanleg continu te monitoren, of om de invloed die het constructieproces op de 

omgeving heeft nauwlettend te bewaken. Er dient echter altijd met een deskundig oog 

naar de datastromen te worden gekeken, omdat automatische dataverwerking en signale-

ring ook kan leiden tot situaties waarin vals alarm wordt afgegeven. De rol van de ingeni-

eur blijft onmisbaar in het proces van de beoordeling van de monitoringdata en het nemen 

van eventuele maatregelen op basis daarvan. 

6.6.2 Technieken in ontwikkeling 
Een aantal systemen is momenteel in ontwikkeling, of heeft een toepassingsgebied buiten 

bouwputten, maar heeft recent ook de toepassing bij bouwputten gevonden.  

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Realtime monitoring van deformaties met een waterbalans- of waterdruksysteem.  

 Optische vezels (fibre optics) voor het monitoren van krachten of verplaatsingen (bij-

voorbeeld instrumentatie van ankers of damwanden, horizontale of verticale helling-

meetbuizen).  

 Laserscanning en beeldanalyse voor het meten van verplaatsingen van de wanden en 

bodem van de bouwput. 

 Inzet van sensortechnologie in een sensornetwerk. Binnen één integraal systeem kan 

een groot aantal sensoren worden ingezet om gelijktijdig en doorlopend een complete 

set aan meetgegevens te vergaren. 
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 Fig. 6.4 
 Een monitoringtechniek in 
  opkomst: laser scanning van  
 de belendingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Tabellen monitoringtechnieken en kwaliteitscontroles in bijlage 4 
In  6.4 en 6.5 van deze richtlijn worden de monitoringtechnieken en metingen van de kwa-

liteitscontrole besproken. Alle technieken zijn tevens meer uitgebreid beschreven in bijla-

ge 4. In de tabellen van die bijlagen zijn de volgende zaken opgenomen:  

 

Beschrijving monitoringtechniek 

 Nummer [conform stroomschema in bijlage 2] 

 Wat wordt gemonitord 

 Werking  

 Foto instrument 

 Figuur meetresultaten 

 Nauwkeurigheid  

a gevoeligheid voor installatiefouten 

b foutgevoeligheid tijdens uitvoering meting 

c kwetsbaarheid van meetapparatuur (robuustheid) 

d meetnauwkeurigheid (absoluut) 

e meetbereik (absoluut)  

 Relevante omgevingsinvloeden (die de meting kunnen verstoren) 

 Lange termijngedrag (kalibratie, stabiliteit) 

 Procedure uitlezen instrumenten 

 Interpretatie van de data 

a beschikbare analyse- en interpretatiesystemen 

b eenduidigheid 
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 Onderhoud 

 Algemene aanbevelingen 

 Literatuurverwijzingen / internet 

 Toepassingsmogelijkheden 

 Geschiktheid techniek voor deze toepassing(en) 

 Best practices / ervaringen 

 hoeveelheid instrumenten 

 locaties instrumenten 

 

Beschrijving meting QC aannemer 

 Nummer techniek 

 Wat wordt gemeten 

 Werking techniek 

 Weergave / registratie meetresultaten 

 Nauwkeurigheid meting 

a gevoeligheid voor installatiefouten 

b foutgevoeligheid tijdens uitvoering meting 

c kwetsbaarheid van meetapparatuur (robuustheid) 

d meetnauwkeurigheid (absoluut) 

e meetbereik (absoluut) 

 Relevante omgevingsinvloeden (die de meting kunnen verstoren) 

 Interpretatie van de data 

a beschikbare analyse- en interpretatiesystemen 

b eenduidigheid 

 Algemene aanbevelingen 

 Literatuurverwijzingen / internet 

 Toepassingsmogelijkheden 

 Geschiktheid meting voor deze toepassing(en) 

 Best practices / ervaringen 

 

Voor technieken voor monitoring of kwaliteitscontrole die niet in deze richtlijn zijn opge-

nomen, kan via de bovenstaande methodiek een beschrijving worden gemaakt en ver-

stuurd naar secretariaat@curbouweninfra.nl onder vermelding van het nummer van deze 

richtlijn. In een herziene uitgave worden de ingestuurde technieken opgenomen. 
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Bijlage 1. Begrippen en definities 
 

 

Hieronder is een aantal begrippen opgenomen die in deze richtlijn veelvuldig voorkomen. 

 

bouwput 
Een bouwput is een ontgraving om een constructie in de ondergrond aan te leggen. 

Meestal is er een vorm van bemaling nodig om een bouwput droog te houden. Er zijn twee 

soorten bouwputten te onderscheiden: 

 een open bouwput, zijnde een ontgraving onder talud; 

 een bouwkuip, zijnde een ontgraving begrensd door verticale wanden. 

 

In de Nederlandse situatie wordt de bouwput meestal als bouwkuip aangelegd vanwege 

de vaak beperkt aanwezige ruimte. Bij een bouwkuip wordt gebruik gemaakt van verticale 

wanden die een tijdelijk (damwanden) of permanent (damwand, diepwand, palenwand, 

etc.) karakter kunnen hebben. De  horizontale onderafsluiting die natuurlijk (klei- of veen-

lagen) of kunstmatig (onderwaterbeton, groutstempel, bodeminjectie, etc.) zijn.  

 

Verder worden de volgende elementen en (hulp)constructies tot onderdelen van de bouw-

kuip gerekend: 

 stempels, gordingen of verankeringen voor horizontale ondersteuning van de bouw-

putwanden; 

 trekpalen of –ankers voor verticaal evenwicht van de onderafsluiting; 

 drukpalen of fundering op staal voor belastingafdracht van de bovenliggende con-

structie naar de ondergrond; 

 bemalingsconstructies voor het droog en stabiel houden van de bouwput. 

 

Onder 'bouwput' wordt in algemene zin een ontgraving onder talud verstaan, terwijl een 

'bouwkuip' een ontgraving binnen verticale wanden is. In de praktijk worden deze termen 

vaak door elkaar gebruikt en wordt 'bouwput' gebruikt als een verzamelnaam van alle ont-

gravingen. In deze richtlijn wordt de term 'bouwput' daarom ook gebruikt voor een door 

verticale wanden begrensde ontgraving. 

 

faalmechanisme 

Mechanisme waarbij een constructie faalt, bijvoorbeeld het bezwijken van een damwand 

of het knikken van een stempel. 

 

funderingselement 
In NEN 6740 wordt de volgende definitie van een funderingselement gehanteerd: Als een-

heid fungerend onderdeel van de fundering van een bouwwerk, zoals een poer, al dan niet 

op palen, een funderingsstrook of een op palen gefundeerde balk of wand of een paal on-

der een funderingsplaat. De term funderingselement wordt binnen deze richtlijn echter 

breder toegepast, als een onderdeel waarmee de bouwput is opgebouwd. Voorbeelden 

zijn een damwandplank, groutanker, trekpaal, de onderwaterbetonvloer, etc. Ook hulp-

constructies als stempels worden hiertoe gerekend. 
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geïntegreerd contract 
(Delen van) het ontwerp in combinatie met de vertaalslag naar het uitvoeringsproces wor-

den door de opdrachtgever integraal uitbesteed aan de opdrachtnemer die ook de feitelij-

ke uitvoering voor zijn rekening neemt (door middel van UAV-GC 2005). In sommige 

gevallen omvat de te leveren prestatie van de opdrachtnemer ook nog beheer en onder-

houd voor een bepaalde periode. 

 

grenswaarde 
Een signaal- of interventiewaarde. 

 

interventiewaarde 
Waarde van een monitoringparameter die, wanneer deze wordt over- of onderschreden, 

moet leiden tot stilleggen van alle activiteiten die invloed uitoefenen op deze parameter. 

De metingen moeten worden geanalyseerd en maatregelen moeten worden genomen om 

het geotechnisch mechanisme en de bijbehorende ongewenste gebeurtenis tegen te 

gaan. Samen met de signaalwaarde vormt de interventiewaarde een grenswaarde in het 

project. 

 

kwaliteitscontrole  
Controle die de aannemer uitvoert om de kwaliteit van een constructie of een deel daar-

van vast te stellen. In deze richtlijn zijn die kwaliteitscontroles opgenomen, die de interpre-

tatie of volledigheid van monitoring van faalmechanismen kunnen ondersteunen.  

 

kwaliteitscontroleplan en kwaliteitsplan 
Een document waarin de specifieke maatregelen, voorzieningen en volgorde van activitei-

ten met betrekking tot de kwaliteit, van toepassing op een bepaald product, of project, zijn 

vermeld. 

 

monitoring 

Er zijn diverse definities van geotechnische monitoring in de praktijk beschikbaar. NEN 

6740:2006 omschrijft wat het monitoren van een geotechnische constructie inhoudt en 

wat het doel kan zijn. De norm stelt hierover het volgende in paragraaf 15.5: 

"Monitoring 

Het volgen van het gedrag en de prestatie van de constructie of onderdelen daarvan tij-

dens en na de uitvoering houden in: 

 waarnemen en meten van zowel de constructie en onderdelen daarvan, als van de 

grond en eventuele objecten in de omgeving; 

 het op basis van de waarnemingsresultaten en/of meetresultaten vaststellen van de 

noodzaak van maatregelen voor de verbetering van de toestand en van eventuele 

veranderingen van de uitvoeringsprocedure." 

 

In de rapportage van HerMes [11] wordt de volgende betekenis aan monitoring gegeven: 

 

"Monitoren wordt in dit verband gedefinieerd als het herhaald uitvoeren van metingen aan 

of bij een constructie om beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de verdere bouw- 

en/of beheerfasen." 
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HerMes vermeldt daarmee expliciet dat monitoring het volgen van een fenomeen in de tijd 

aangeeft, doordat metingen herhaald worden uitgevoerd. Binnen de definitie van de norm 

NEN 6740 kunnen zowel eenmalige als herhaalde opnames deel uitmaken van monito-

ring. In algemene zin wordt binnen deze richtlijn daarom gesteld: 'monitoren is het volgen 

van een bepaald fenomeen in de tijd'. 

Concreet voor een bouwput kan voor 'de constructie en onderdelen daarvan' worden ge-

dacht aan wanden, (OWB)vloeren, funderingselementen, bemalingsinstallaties, hulpcon-

structies als stempels, verankering. 'Objecten in de omgeving' bij de bouwput kunnen zijn:  

 belendende gebouwen, kelders of andere boven- en ondergrondse constructies.  

 bovengrondse infra als wegen, tram- of spoorlijnen, trottoirs,  

 ondergrondse infra als kabels, leidingen, riolering en tunnels  

 

monitoringcoördinator 
De monitoringcoördinator is binnen het project verantwoordelijk voor alle monitoring van 

een project en de bijbehorende werkzaamheden. De monitoringcoördinator is aangesteld 

bij die partij die verantwoordelijk is voor de monitoring; ofwel de opdrachtgever ofwel de 

opdrachtnemer, of beiden. De andere contractpartij moet een aanspreekpunt aanwijzen, 

waarmee de monitoringcoördinator kan overleggen. 

 

monitoringparameter 

Parameter die met een monitoringtechniek kan worden gemeten om een mechanisme of 

risico te volgen. 

 

monitoringplan  
Een monitoringplan is een document waarin op een rationele, risicogestuurde manier is 

vastgelegd hoe de monitoring (bij de bouwput) moet worden ontworpen, ingericht en be-

heerd.  

 

monitoringtechniek 
Techniek die een monitoringparameter volgt, teneinde zicht te houden op de mechanis-

men en risico's die door deze parameter worden beïnvloed.  

 

observational method 
Een continu, beheerst en geïntegreerd proces van ontwerp, uitvoering, controle, monito-

ring en review dat het mogelijk maakt vooraf gedefinieerde aanpassingen tijdens of na de 

bouw in te passen. Al deze aspecten moeten aantoonbaar robuust zijn. Het doel is om 

economische besparingen te bereiken, zonder dat de veiligheid hierdoor minder wordt. 

(naar CIRIA 185,1999) 

 

omgeving 
Het gedeelte van de aan de bouwput grenzende buitenwereld, dat vanwege de combinatie 

van grondopbouw, bouwputafmeting en constructiemethoden kan worden beïnvloed door 

de aanleg van de bouwput. De grootte is sterk afhankelijk van voornoemde factoren en 

volgt uit een geotechnische risico-analyse van het bouwputontwerp. Bemalingen kunnen 

bijvoorbeeld tot ver in de omgeving invloed hebben op de grondwaterstand. Soms dient de 

grootte van de omgeving groter te worden genomen dan uit oogpunt van alleen een geo-
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technische risicoanalyse. Vanuit de doelstellingen 'communicatie' en 'juridisch' kan ook 

naar voren komen dat het wenselijk is een groter deel van de omgeving te monitoren.  

 

omgevingsbeïnvloeding 
Verandering van de toestand van de grond, grondwaterstand of –stroming, positie en inte-

griteit van onder- en bovengrondse infrastructuur en belendingen door het aanleggen van 

(onderdelen van) een bouwput. Omgevingsbeïnvloeding kan zich uiten in verplaatsing, 

maar ook in hinder of schade. 

 

ongewenste gebeurtenis 

Een gebeurtenis die niet direct tot falen van een constructie hoeft te leiden, maar in ieder 

geval wel nadelige gevolgen kan hebben. Een ongewenste gebeurtenis kan leiden tot uit-

loop van het project, kostenoverschrijdingen en het niet voldoen aan gestelde kwaliteitsei-

sen (kwaliteit, imago, veiligheid, etc.).  

 

risico  
In het dagelijks spraakgebruik en ook in de context van deze richtlijn wordt de term risico 

vaak gebruikt om de ongewenste gebeurtenis of het faalmechanisme an sich te beschrij-

ven. In theoretische zin kan een risico beschreven worden als het product van de kans en 

het gevolg van het optreden van een ongewenste gebeurtenis of faalmechanisme. 

 

risicomanagement  
Het bewust omgaan met risico's in een gestructureerd, communicerend en cyclisch pro-

ces. Het beperken van de afwijkingen van het project (tijd, geld, kwaliteit) onder economi-

sche randvoorwaarden. 

 

signaalwaarde 
Waarde van een monitoringparameter die, wanneer deze wordt over- of onderschreden, 

moet leiden tot een vergrote waakzaamheid binnen het project. De monitoring wordt dan 

aangescherpt en metingen worden geanalyseerd om te bepalen of er een vergroot risico 

is. Samen met de interventiewaarde vormt de signaalwaarde een grenswaarde in het pro-

ject. 

 

traditioneel contract 

Ontwerp wordt door en vanwege opdrachtgever gemaakt en als uitvoeringsgereed ont-

werp/bestek in de markt gezet (UAV 1989). De opdrachtnemer maakt de vertaalslag naar 

het uitvoeringsproces en doet de feitelijke uitvoering. 
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Bijlage 2. Stroomschema bouwput 
 

 

Overzicht van risico's, te monitoren parameters en monitoringtechnieken 
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Bijlage 3. Overzicht maatgevende parameters 
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Parameter Deformatie belending 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Bepalen deformatie in x-, y- en z-richting door (nauwkeurig-

heids)waterpassing met tachymeter of total station . Hieruit 
moeten absolute en relatieve zakking en rotatie bepaald 
kunnen worden. 
Hiervoor dienen bij voorkeur zowel aan de voor- als achter-
zijde van een pand meetpunten geplaatst te worden. Wan-
neer niet overal meetpunten te plaatsen zijn zou als 
alternatief gebruik gemaakt kunnen worden van een tiltme-
ter. 
 

Grenswaarde In het ontwerpstadium dient de opnamecapaciteit van de 
omliggende bebouwing te worden bepaald. Hierbij dienen 
ook de resultaten van het vooronderzoek te worden betrok-
ken (zie Bijlage 4). De opnamecapaciteit van de belending 
bepaalt de toegestane (verschil)zakking, (relatieve) rotatie 
en horizontale deformatie van de belending. Vervolgens 
kunnen grenswaarden aan de toelaatbare vervorming van de 
bouwputwand worden gesteld. Dit kan, afhankelijk van het 
type wand en de installatiewijze, een gecombineerd effect 
van installatie, uitbuigen en verwijderen van de wand zijn.  
 
Alhoewel de normen en richtlijnen maximale waardes opge-
ven gelden deze niet voor alle typen belendende objecten. In 
paragraaf 3.3.10 van CUR 166 deel 1 [lit. 6] worden waar-
den gegeven voor maximaal toelaatbare (relatieve) rotatie 
voor verschillende constructies en te verwachten grondde-
formatie achter een damwand (Peck). Deze kunnen een 
inschatting geven van de invloed van de aanleg van de 
damwand op de belending, maar laten echter de invloed van 
horizontale rekken op het gebouw buiten beschouwing.  
NEN 6740 is bedoeld voor ontwerpsituaties van nieuwbouw 
en niet toepasbaar voor de beoordeling van bestaande be-
lendingen.  
Algemeen geldt dat minder strenge eisen kunnen gelden 
voor versterkte constructies of constructies met sterkere of 
flexibele constructiematerialen. Strengere eisen kunnen 
gelden voor meer kritieke belendingen: belendingen met 
veel bestaande scheurvorming of hoekverdraaiing, monu-
menten of gebouwen met belangrijke historische of land-
schappelijke waarde, gebouwen met een deformatie-
gevoelige fundering, hoge gebouwen, of gebouwen waar 
waterdichtheidseisen een belangrijke rol spelen. 
 
De door een constructie op te nemen combinatie van hori-
zontale en verticale verschilverplaatsingen is bepalend voor 
de bepaling van de grenswaarde. Deze combinatie is afhan-
kelijk van de constructiewijze, constructiemateriaal, trekca-
paciteit van gevels, vloeren en funderingsbalken, diepte van 
het pand, aanwezigheid van dilatatievoegen en eisen aan de 
waterdichtheid. Iedere situatie dient hierbij projectspecifiek 
te worden beschouwd. 
 
De grenswaarden dienen door de geotechnische adviseur in 
overleg met een constructeur bepaald of goedgekeurd te 
worden.  
 
Grenswaarden voor absolute zakkingen dienen te worden 
getoetst aan de opnamecapaciteit van Nuts-aansluitingen. 
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Parameter Deformatie belending 
Code relevante risico's  O1 
 signaalwaarde Zakking / horizontale deformatie: 80% van interventiewaar-

de (BGT). 
  
Na overschrijding signaalwaarde constructieve inspectie 
uitvoeren. Hierna kunnen waarden eventueel worden aan-
gepast. 
 

 interventiewaarde Zakking / horizontale deformatie: 100% van toegestane 
waarde zakking / horizontale deformatie belending (BGT).  
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid z-richting: 0,5 mm, x- en y-richting: 2 mm 
 
NB: het vaststellen van horizontale verplaatsingen dient bij 
voorkeur met een hoge nauwkeurigheid te gebeuren; dit is 
afhankelijk van het geodetisch netwerk en het type metingen 
Een total station geeft de hoogste meetnauwkeurigheid. 
 

 meetfrequentie Minimaal 1x per bouwfase (vóór en eind; de eindmeting van 
fase n-1 kan dienen als voormeting bij opvolgende fase n). 
Bij kritieke fases meer metingen, vooral indien tijdsafhanke-
lijke aspecten een rol spelen, of grote toename van de ver-
vorming te verwachten is. Bij kritieke fasen of belendingen 
kan real time monitoring vereist zijn.  
 

 tijdstip nulmeting Voor start werkzaamheden. Wanneer sprake is van reeds 
aanwezig (autonoom) zettingsproces dient gedurende een 
relevante periode nulmetingen plaats te vinden 
 
 

 eisen aan nulmeting In duplo: minimaal 2 nulmetingen (gelijkluidend) 
 tijdstip eindmeting Bij tijdsafhankelijke effecten: direct na de laatste activiteit 

die van invloed is op vervormingen en 3 maanden na laatste 
activiteit.  
In alle andere gevallen direct na laatste activiteit die van 
invloed is op vervormingen. 
 

 eisen aan eindmeting De laatste twee metingen moeten gelijkluidend zijn 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Zakkingslijnen in de tijd en rotaties tussen meetpunten. 
Verwerking deformaties en rotaties tot parameters die aan 
de grenswaarden kunnen worden getoetst. Bij overschrijding 
signaalwaarden dient een constructeur de bouwkundige 
staat van het desbetreffende pand vast te stellen.  
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven naar communicatie binnen 1 dag. Bij kritieke fasen kan 
snellere of zelfs real time communicatie gewenst zijn.  
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring 
 

Monitoringplan 
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Parameter Deformatie wand 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter deformatie in x-, y- en specifieke gevallen z-richting via incli-

nometers i.c.m. meting verplaatsing kop hellingmeetbuis.  
 

Grenswaarde Per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan prognose uit 
ontwerp (BGT). In het ontwerp is op basis van onder andere 
de opnamecapaciteit van eventuele belendingen de maxi-
maal toegestane uitbuiging van de wand bepaald. (zie ook 
Parameter "Deformatie belending") 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid z-richting: 0,5 mm, x- en y-richting: 2 mm 
 
NB: het vaststellen van horizontale verplaatsingen dient bij 
voorkeur met een hoge nauwkeurigheid te gebeuren; dit is 
afhankelijk van het geodetisch netwerk en het type metingen 
Een total station geeft de hoogste meetnauwkeurigheid. 
 

 meetfrequentie Minimaal 1x per bouwfase (vóór en eind; de eindmeting van 
fase n-1 kan dienen als voormeting bij opvolgende fase n). 
Bij kritieke fases meer metingen, vooral indien tijdsafhanke-
lijke aspecten een rol spelen, of grote toename van de ver-
vorming te verwachten is. Bij kritieke fasen of belendingen 
kan real time monitoring vereist zijn. 
 

 tijdstip nulmeting Na installatie wand 
 

 eisen aan nulmeting In duplo: minimaal 2 nulmetingen (gelijkluidend) 
 

 tijdstip eindmeting Bij permanente wand na definitieve afstempeling en uit-
schakeling bemaling 
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Deformatielijnen in de tijd. Verwerking deformaties tot pa-
rameters die aan de grenswaarden en nulmeting kunnen 
worden getoetst. 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven naar communicatie binnen 1 dag. Bij kritieke fasen kan 
snellere of zelfs realtime communicatie gewenst zijn.  
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Deformatie grond 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter deformatie in x-, y- en z-richting via inclinometers, extenso-

meters, waterpassing 
 

Grenswaarde per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan prognose uit 
ontwerp (BGT) 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid z-richting: 2 mm, x- en y-richting: 5 mm 
 

 meetfrequentie Minimaal 1x per bouwfase (vóór en eind; de eindmeting van 
fase n-1 kan dienen als voormeting bij opvolgende fase n). 
Bij kritieke fases meer metingen, vooral indien tijdsafhanke-
lijke aspecten een rol spelen, of grote toename van de ver-
vorming te verwachten is. 
 

 tijdstip nulmeting Vóór aanvang werkzaamheden 
 

 eisen aan nulmeting 2 nulmetingen (gelijkluidend) 
 

 tijdstip eindmeting Bij tijdsafhankelijke effecten: direct na de laatste activiteit 
die van invloed is op vervormingen en 3 maanden na laatste 
activiteit.  
In alle andere gevallen direct na laatste activiteit die van 
invloed is op vervormingen. 
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Zakkingslijnen in de tijd. Verwerking deformaties tot parame-
ters die aan de grenswaarden kunnen worden getoetst. 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven naar communicatie binnen 1 dag. Bij kritieke fasen kan 
snellere of zelfs realtime communicatie gewenst zijn.  
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Grondwaterstand 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter 
 

Grondwaterstand of stijghoogte in peilbuis 

Grenswaarde Per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan prognose 
verlaging of verhoging uit ontwerp.  
In het bemalingsadvies en vergunning voor grondwateront-
trekking moet minimaal een interventiewaarde genoemd 
worden waar de grondwaterstand niet onder mag komen. Bij 
retourbemaling kan ook een interventiewaarde voor de bo-
vengrens worden genoemd. 
 

 signaalwaarde De vereiste signaalwaarde is sterk afhankelijk van de situa-
tie: (a) de verwachtte grootte van de verlaging of verhoging 
van de GWS, (b) hoe kritiek de situatie is (snelheid van ver-
wachtte verandering GWS, beschikbare tijd om maatregelen 
te kunnen nemen, grootte van gevolgen bij overschrijding) 
 

 interventiewaarde Verwachtingswaarde grondwaterstand uit bemalingsadvies 
of vergunning. 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 5 cm 
 

 meetfrequentie De meetfrequentie is afhankelijk van omgevingseffecten. 
Het is gebruikelijk om tijdens opstarten van een bemaling en 
bij veranderingen in het systeem dagelijks te meten tijdens. 
In perioden met gelijkblijvende bemaling kan volstaan wor-
den met 1 a 2 keer per week.  
Soms dient realtime te worden gemonitord. 
 

 tijdstip nulmeting Afhankelijk van grootte project en natuurlijke wisseling in 
grondwaterstand tot één jaar vóór start werkzaamheden. 
Maak ook gebruik van bestaande meetnetten en databases 
(DINO, gemeenten) 
 

 eisen aan nulmeting Afhankelijk van natuurlijke wisseling in grondwaterstand een 
langdurige frequente meting tot minimaal 1 keer per maand 
bij 'eenvoudige' omstandigheden 
 

 tijdstip eindmeting Na afloop van de bemaling en in speciale gevallen ook daarna.  
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Het verloop van de grondwaterstand uitgezet tegen de tijd. 
Verwerking meetgegevens tot NAP-waarden. 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven naar communicatie binnen 1 dag. Bij kritieke fasen kan 
snellere of zelfs realtime communicatie gewenst zijn.  
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Grondweerstand 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Grondweerstand in de vorm van conusweerstand  

In de fase waarin ontspanning van de grond wordt verwacht 
worden nasonderingen uitgevoerd. Deze dienen in de nabij-
heid van eerdere sonderingen te zijn gesitueerd (0,5 a 1,0 
meter aan maaiveld). Er moet een voldoende aantal sonde-
ringen (zowel voor als na) worden uitgevoerd om spreiding te 
kunnen vaststellen. 
 

Grenswaarde Bij deze specifieke parameter is geen sprake van signaal- en 
grenswaarden. 
 

 signaalwaarde Het is niet mogelijk om puur op basis van percentages van 
de conusweerstand uitspraken te doen. Er moet een verta-
ling plaatsvinden naar bijvoorbeeld de draagkracht van pa-
len die getoetst wordt met nasonderingen.  
 

 interventiewaarde 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid Uitvoering conform NEN5140 
 

 meetfrequentie De nasonderingen vinden plaats tijdens (als proef) en na de 
fase waarin ontspanning van de grond wordt verwacht. 
 

 tijdstip nulmeting Vóór aanvang werkzaamheden 
 

 eisen aan nulmeting Voldoende sonderingen om natuurlijke variatie in kaart te 
brengen 
 

 tijdstip eindmeting Na afloop werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op 
grondweerstand 
 

 eisen aan eindmeting Voldoende sonderingen om spreiding te ondervangen en 
voldoende dicht bij de paal, verticale wand of andere versto-
rende invloed om effecten te kunnen meten. Dit is situatie-
afhankelijk. 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Verloop van de conusweerstand over de diepte vergeleken 
met eerdere of oorspronkelijke waarde. De conusweerstand 
moet worden vertaald naar relevante afgeleiden van de 
sondering, zoals bijvoorbeeld paaldraagkracht. 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

Communicatie afstemmen tussen alle betrokken partijen 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

 

Communicatie afstemmen tussen alle betrokken partijen 

Plaats voorschrijven monitoring Kwaliteitsplan 
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Parameter Stempelkracht 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter 
 

Kracht in het stempel door middel van een vijzel of rekstrook 

Grenswaarde per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan stempel-
kracht uit ontwerp in die fase 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 
 

5 a 10 kN, afhankelijk van verwachtte grootte stempelkracht 

 meetfrequentie Bij aanbrengen van voorspanning en daarna, afhankelijk van 
gevoeligheid belendingen en constructie bij het naspannen 
en/of voorzien van permanente vijzels. Meten bij iedere fase 
die van invloed is op stempelkracht 
 

 tijdstip nulmeting bij voorspanning 
 

 eisen aan nulmeting Geen 
 

 tijdstip eindmeting Fase met de hoogst te verwachten stempelkracht uit ont-
werp 
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Gemeten kracht toetsen aan de aangehouden voorspan-
kracht cq berekende stempelkracht. Bij permanente vijzels 
kan de kracht in het stempel worden bijgestuurd zodanig dat 
de krachten en de vervormingen acceptabel zijn. 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

Communicatie afstemmen tussen alle betrokken partijen 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Ankerkracht 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Kracht in het anker meten via drukdoos of via rekstroken 

 
Grenswaarde per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan ankerkracht 

uit ontwerp in die fase 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 5 a 10 kN, afhankelijk van verwachtte grootte ankerkracht 
 

 meetfrequentie Bij aanbrengen van voorspanning en daarna, afhankelijk van 
gevoeligheid belendingen en constructie bij het naspannen 
en/of voorzien van permanente vijzels. Meten bij iedere fase 
die van invloed is op stempelkracht 
 

 tijdstip nulmeting bij definitieve voorspanning (na controleproeven) 
 

 eisen aan nulmeting Nvt 
 

 tijdstip eindmeting Fase met de hoogst te verwachten ankerkracht uit ontwerp 
 

 eisen aan eindmeting Nvt 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Gemeten kracht toetsen aan de aangehouden voorspan-
kracht cq berekende ankerkracht. Bij permanente vijzels kan 
de kracht in het anker worden bijgestuurd zodanig dat de 
krachten en de vervormingen acceptabel zijn.  
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

Communicatie afstemmen tussen alle betrokken partijen 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Kracht in gording 
Code relevante risico's  01 
Te monitoren parameter Kracht in de gording door middel van rekstroken (extenso-

meter) 
 

Grenswaarde per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan kracht of 
vervorming uit ontwerp in die fase 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 5 a 10 kN, afhankelijk van verwachtte grootte kracht in gor-
ding 
 

 meetfrequentie Bij begin en eind van iedere fase die van invloed kan zijn op 
de kracht in de gording, voor zover dit wenselijk is. 
 

 tijdstip nulmeting Na aanbrengen gording 
 

 eisen aan nulmeting in theorie zou de kracht (rek) (bijna) nul moeten zijn 
 

 tijdstip eindmeting de fase met de grootst te verwachten kracht in de gording uit 
ontwerp 
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Gemeten kracht toetsen aan de berekende kracht, of kracht 
vertalen naar doorbuiging van gording en deze vervolgens 
toetsen aan berekende vervorming van de gording in die 
fase 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

Communicatie afstemmen tussen alle betrokken partijen 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Trillingsintensiteit 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Trillingsintensiteit als gevolg van werkzaamheden die tot 

trillingen kunnen leiden 
 

Grenswaarde SBR richtlijn trillingen, CUR166 
 

 signaalwaarde afhankelijk van type trilling en type gebouw, zie SBR 
 

 interventiewaarde afhankelijk van type trilling en type gebouw, zie SBR 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 0,05 mm/s 
 

 meetfrequentie Afhankelijk van type meting, zie SBR richtlijn trillingen 
 

 tijdstip nulmeting Afhankelijk van type meting, zie SBR richtlijn trillingen; even-
tueel vóór aanvang werkzaamheden om mogelijke trillings-
bronnen uit de omgeving (bijvoorbeeld een nabij gelegen 
drukke weg) te leren kennen. 
 

 eisen aan nulmeting Zie SBR richtlijn trillingen 
 

 tijdstip eindmeting Nvt 
 

 eisen aan eindmeting Nvt 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Gemeten trillingssnelheid toetsen aan toelaatbare trillings-
snelheid conform SBR richtlijn trillingen of andere overeen-
gekomen grens 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

direct 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Geluid 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Geluidsintensiteit als gevolg van werkzaamheden die tot 

geluidsoverlast kunnen leiden 
 

Grenswaarde CUR 166, 4e druk, deel 2 § 5.7.3 
 

 signaalwaarde 80% van interventiewaarde 
 

 interventiewaarde Te bepalen aan de hand van prognose van de geluidsbelas-
ting. In speciale gevallen zal de toelaatbare geluidbelasting 
bepaald zijn door het type belending (bijv. een ziekenhuis of 
verzorgingstehuis). 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 1 à 2 dB(A) (Handleiding meten en rekenen industrielawaai 
1999 (VROM) 
 

 meetfrequentie in onderling overleg 
 

 tijdstip nulmeting eventueel vóór aanvang werkzaamheden 
 

 eisen aan nulmeting Nvt 
 

 tijdstip eindmeting Nvt 
 

 eisen aan eindmeting Nvt 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Gemeten geluidsintensiteit toetsen aan toelaatbare intensi-
teit conform vigerende normen cq richtlijnen 
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

 

Direct 
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
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Parameter Scheurwijdte 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter De breedte van een reeds bestaande scheur wordt gemeten 

aan de hand van een over de scheur geplaatste plaat. 
 

Grenswaarde 
 

 

 signaalwaarde Sterk afhankelijk van het type belending en het constructie-
materiaal van de belending. Denk ook aan onderverdeling 
uit SBR trillingen. Grenswaarden van toegestane scherur-
wijdte bepalen aan de hand van en CUR 166 4e / 5e druk 
deel 1 tabel 3.9 en schadecriteria volgens BRE Digest 251 
table 1. 
 

 interventiewaarde 

Vereiste meetnauwkeurigheid 
 

  

 absolute nauwkeurigheid 
 

  

 meetfrequentie Minimaal 1x per bouwfase (vóór en eind; de eindmeting van 
fase n-1 kan dienen als voormeting bij opvolgende fase n). 
Bij kritieke fases meer metingen, vooral indien tijdsafhanke-
lijke aspecten een rol spelen, of grote toename van de ver-
vorming te verwachten is. 
 

 tijdstip nulmeting voor start werkzaamheden  
 

 eisen aan nulmeting meting + fotografisch vastleggen 
 

 tijdstip eindmeting Bij tijdsafhankelijke effecten: direct na de laatste activiteit 
die van invloed is op vervormingen en 3 maanden na laatste 
activiteit.  
In alle andere gevallen direct na laatste activiteit die van 
invloed is op vervormingen. 
 

 eisen aan eindmeting De laatste 2 metingen moeten gelijkluidend zijn 
 

Handling van de meetdata 
 

  

 verwerking van de data Scheurwijdte uitgezet tegen de tijd.  
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven naar communicatie binnen 3 dagen. Bij kritieke fasen 
kan snellere of zelfs realtime communicatie gewenst zijn.  
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan  (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
 

 
  



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

 122 
  

Parameter Spanning in wand 
Code relevante risico's  O1 
Te monitoren parameter Spanning in de wand meten aan de hand van rekstroken.  

 
Grenswaarde per bouwfase de gemeten waarde toetsen aan prognose uit 

ontwerp (BGT) 
 

 signaalwaarde 80 % van de ontwerpprognose 
 

 interventiewaarde 100 % van de ontwerpprognose 
 

Vereiste meetnauwkeurigheid   
 

 absolute nauwkeurigheid Afhankelijk van gevoeligheid rekstrook (zie T14) 
 

 meetfrequentie Minimaal 1x per bouwfase (vóór en eind; de eindmeting van 
fase n-1 kan dienen als voormeting bij opvolgende fase n). 
Bij kritieke fases meer metingen, vooral indien tijdsafhanke-
lijke aspecten een rol spelen, of grote toename van de 
spanningen te verwachten is. 
 

 tijdstip nulmeting na installatie wand 
 

 eisen aan nulmeting rekstroken aanbrengen vóórdat elke vervorming van de 
wand optreedt 
 

 tijdstip eindmeting de bouwfase met het hoogst berekende moment in de wand. 
 

 eisen aan eindmeting Geen 
 

Handling van de meetdata   
 

 verwerking van de data Metingen verwerken tot momentenlijnen per fase. Toetsen 
aan prognose.  
 

 benodigde snelheid voor verkrij-
gen meetdata door beoordelende 
partij 

Verwerkingssnelheid meting afhankelijk van bouwfase, stre-
ven binnen 3 dagen. Bij kritieke fasen kan snellere commu-
nicatie gewenst zijn. 
 

 benodigde beslissingssnelheid 
na overschrijden grenswaarde 

Direct informeren van belanghebbende partijen conform 
monitoringplan (zie stap M uit hoofdstuk 4). 
 

Plaats voorschrijven monitoring Monitoringplan 
 

 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

 123 
 

Voor overige parameters / registraties wordt verwezen naar de diverse normen die op dat 

gebied zijn verschenen. Hieronder is een overzicht gegeven van de relevante normen 

[bron: www.nen.nl]. Metingen van deze parameters / registraties moeten een plek krijgen 

in het kwaliteitscontroleplan. 

 

proeven 

 NEN 3680:1982 nl Grondonderzoek - Statische sondeermethoden 

 NEN 5104:1989/C1:1990 nl Geotechniek - Classificatie van onverharde grondmon-

sters 

 NEN 5106:1991/A1:1997 nl Geotechniek - Bepaling van ongedraineerde schuifsterk-

te - Terrein-vinproef 

 NEN 5119:1991 nl Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 

 NEN 5120:1991/A1:1997 nl Geotechniek - Bepaling van stijghoogten van grondwater 

door middel van peilbuizen 

 NEN 5140:1996 nl Geotechniek - Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke 

wrijvingsweerstand van grond - Elektrische sondeermethode 

 NEN-EN-ISO 22282-1:2008 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geo-

hydrologische beproeving - Deel 1 : Algemene regels 

 NEN-EN-ISO 22282-4:2008 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Geo-

hydrologische beproeving - Deel 4: Pompproef 

 NEN-EN-ISO 22476-12:2006 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veld-

proeven - Deel 12: Mechanische sondering (CPT) 

 NEN-EN-ISO 22476-1:2005 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Veld-

proeven - Deel 1: Elektrische sondering met en zonder waterspanningsmeting 

 

berekeningen 

 NEN 6740:2006 nl Geotechniek – TGB 1990 – Basiseisen en belastingen 

 NEN 6743-1:2006 nl Geotechniek – Berekeningsmethode voor funderingen op palen 

– Drukpalen 

 NEN 6744:2007 nl Geotechniek – Berekeningsmethode voor funderingen op staal 

 NEN-EN 1993-5:2008 en Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - 

Deel 5: Palen en damwanden 

 NEN-EN 1997-1:2005 nl Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene re-

gels 

 NEN-EN 1997-1:2005/NB:2008 nl Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: 

Geotechnisch ontwerp - Deel 1: Algemene regels 
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proefbelastingen 

 NEN 6745-1:2005 nl Geotechniek – Proefbelasting van funderingspalen – Deel 1: 

Statische axiale belasting op druk 

 NEN 6745-2:2005 nl Geotechniek – Proefbelasting van funderingspalen – Deel 2: 

Statische axiale belasting op trek 

 NEN-EN-ISO 22477-1:2006 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Be-

proeving van geotechnische constructies - Deel 1: Proefbelasting van palen door sta-

tische axiale belasting op druk 

 NEN-EN-ISO 22477-5:2005 Ontw. en Geotechnisch onderzoek en beproeving - Be-

proeving van geotechnische constructies - Deel 5: Beproeving van ankers 

 

uitvoeringsnormen 

 NEN-EN 12063:1999 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Damwanden 

 NEN-EN 12699:2001 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Verdringings-

palen 

 NEN-EN 12715:2000 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Grouten 

 NEN-EN 12716:2001 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Jet grouting 

 NEN-EN 12794:2005+A1:2007 en Vooraf vervaardigde betonproducten – Heipalen 

 NEN-EN 14199:2005 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Micropalen 

 NEN-EN 14679:2005/C1:2006 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Diep 

mengen 

 NEN-EN 15237:2007 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Verticale drai-

nage 

 NEN-EN 1536:1999 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Boorpalen 

 NEN-EN 1537:1999 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Grondankers 

 NEN-EN 1538:2000 en Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk – Diepwanden 

 



 

 Bouwen met kennis 
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Bijlage 4. Overzicht monitoringtechnieken, funderings-
technieken en vooronderzoek 
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4.1 Monitoringtechnieken bij bouwputten 
 

  Beschrijving  
monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

1 Wat wordt gemonitord Verplaatsing van een punt in drie richtingen. 

2 Werking monitoringtechniek De deformaties worden bepaald door op verschillende momen-

ten voor, tijdens en soms ook na de bouw de positie van ken-

merkende punten op een object te meten. 

 

De hoogte van punten wordt gemeten met een (nauwkeurig-

heids)waterpassing ten opzichte van minimaal 1 vast referen-

tiepunt.  

 

Voor het bepalen van horizontale en verticale positie gebruikt 

men een tachymeter of, in meer luxe uitvoering, een (automa-

tisch) total station. Dit instrument meet de horizontale en verti-

cale hoeken en de schuine afstand tot de meetpunten. Hieruit 

worden de xyz posities bepaald ten opzichte van minimaal 3 

vaste referentiepunten. Er kan worden gemeten met prisma's of 

met reflecterende meetstickers. Reflectorloze metingen zijn 

meestal minder betrouwbaar. 

 

Afhankelijk van de duur en frequentie van metingen en de rele-

vantie (aard en afstand tot de bouwput van de belendingen) kan 

een systeem worden gekozen. In de praktijk wordt ofwel geko-

zen voor het handmatig uitvoeren van een nauwkeurigheidswa-

terpassing in combinatie met tachymeter, of de toepassing van 

een automatisch robotic total station. 

 

De nauwkeurigheid van de metingen is zeer belangrijk. Naast de 

gebruikelijke technieken zijn plaatsbepaling met GPS en lasers-

canning in ontwikkeling. Aanbevolen wordt om bij langdurige 

projecten een flinke periode voorafgaand aan het project de 

natuurlijke variatie te monitoren. 

 

Deformaties van belendingen kunnen ook nog met zgn. ver-

plaatsingsopnemers of convergentiemeters worden gemeten. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

3 Foto instrument 

 
Total station. 

 

 
Reflectoren voor hoogtebepaling. 

4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

Gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Instrumentopstelling en bediening vragen grote deskundigheid. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

Gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen De meting is zeer gevoelig voor omgevingsfactoren  

(zie hieronder). 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

Meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Waterpassing (Z) optisch: +/- 3 mm  

Waterpassing (Z) optisch-elektrisch: +/- 0,1 mm tot 2 mm 

De meetnauwkeurigheid is afhankelijk van het type instrument, 

de meetafstand tot het vaste punt (gebruikelijk is een afstand 

van 1 tot 30 m tussen instrument en meetpunt), atmosferische 

omstandigheden en vereffening van de sluitfout. Voor nauwkeu-

righeidswaterpassingen hebben digitale instrumenten die wer-

ken met een barcodebaak de voorkeur. 

 

Tachymeter/total station XY 5 mm; Z ca. 1 mm 

De meetnauwkeurigheid is afhankelijk van het type instrument, 

type meetpunt, de meetafstand to de vaste punten (gebruikelijk 

1 tot 200 m tussen instrument en meetpunt, bij gebruik van 

prisma's zijn grotere afstanden mogelijk) en atmosferische om-

standigheden. Voor nauwkeurige metingen wordt het gebruik 

van prisma's aanbevolen. 

  e. meetbereik (absoluut) Moet voldoende groot zijn om de te verwachten orde van grootte 

van de deformatie te kunnen vaststellen 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

De verschillende metingen zijn gevoelig voor omgevingsfactoren 

als atmosferische verstoring, temperatuurwisselingen. Daar-

naast kunnen refracties op obstakels en trillingen door bijvoor-

beeld (bouw)verkeer of werkzaamheden (heien/trillen) de 

metingen verstoren.  

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Zeer gevoelig voor omgevingsfactoren.  

  Mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Toestel dient regelmatig te worden gekalibreerd. Ook de referen-

tiepunten moeten bij langdurige projecten regelmatig worden 

gekalibreerd. 

7 Procedure uitlezen instrumenten Afhankelijk van het type instrument wordt data opgeslagen in 

het instrument of handmatig genoteerd. 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Soms is er automatische uitlees- en interpretatieprogrammatuur 

voorhanden, soms dient de data in spreadsheets te worden 

ingevoerd en verwerkt. 

  b. eenduidigheid zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

9 Onderhoud Bij gebruikt van een op een vast punt geïnstalleerd automati-

sche (robotic) total stations dienen toestel en markers te wor-

den onderhouden. Wanneer dit nodig is blijkt uit meetgegevens 

die zonder verklaarbare reden gaan afwijken. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

10 Algemene aanbevelingen Tijdens de uitvoering van de nulmeting dient omgevingsbeïn-

vloeding minimaal te zijn; de nauwkeurigheid van de herha-

lingsmetingen (en daarmee de interpretatie ervan) wordt er door 

beïnvloed. De nauwkeurigheid van metingen in de XY richting 

bedraagt enkele mm's. Interpretatie van de metingen vereist 

daardoor een zekere voorzichtigheid 

 

De meetpunten moeten degelijk worden bevestigd op locaties 

die minder kwetsbaar voor aanstoten of vandalisme zijn. Vaste 

punten, meetpunten en zichtlijnen dienen tijdens de uitvoe-

ringsperiode zoveel mogelijk vrij te worden gehouden. 

11 Literatuurverwijzingen / internet Dunnicliff 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Deformatie verticaal / horizontaal van en/of schade aan be-

lendingen door: 
-  te grote vervorming (bezwijken) bouwputwand 
-  lekkage of ontgronding door bouwputwand 

-  te grote vervorming (bezwijken) van ankers, stempels of 
gordingen 

-  trillingen en/of grondvoering bij in/uittrillen of heien van 

damwanden 
-  voorboren / fluïderen damwanden 

-  verkeerde ankerplaatsing 
-  grondwaterstandverlaging door bemaling, lekkage of op-

barsten bouwput 

-  trillingen en/of verdichting van zandlagen of verplaatsen 
van de damwand door het maken van palen in de (evt. ont-
graven) bouwput 

-  instabiliteit diepwandsleuf, cementbentonietwandsleuf of 
(gedeelte) palenwand 

  Nummer toepassing O1, O1.5, O1.5.2, O1.5.3, B4, F7 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Matig tot goed. Bezwijken gebeurt vaak plotseling en kan men 

door de frequentie van meten daarom vaak niet aan zien ko-

men. Wel kunnen deformaties van belendingen dmv deze feno-

menen worden onderscheiden.  

  Best practices / ervaringen Voor het meten van deze mechanismen kunnen markers op de 

belendingen worden geplaatst. Daarnaast kunnen maaiveldzak-

kingen worden gemeten. De deformatiemetingen dienen te 

worden gesynchroniseerd met en gecorreleerd aan procespa-

rameters van het maken van de wand, verankering en/of palen, 

deformatie-,  

trillings-, en hellingmetingen van de bouwputwand en peilbuis-

metingen om de mechanismen te kunnen onderscheiden (zie 

ook inclinometer, trillingsmeter en peilbuismetingen) 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van de afmeting en bouwwijze van de bouwput, af-

stand van belendingen tot de bouwput en de funderingswijze van 

de belendingen. Binnen het invloedsgebied (te bepalen o.b.v. een 

predictie van de omgevingsbeïnvloeding (deformatie van belen-

dingen in alle bouwfasen, trillingen, grondwaterstandsverlaging 

etc.) moeten belendingen intensief worden gemonitord. In de 

richting parallel aan de wand elke ca. 5 à 20 m en loodrecht op 

de bouwput elke 5 à 10 m (afhankelijk van de staat en fundering 

van de belendingen) .  

  b. locaties instrumenten Op de langs- en zijgevels van belendingen. Schade wordt 

meestal veroorzaakt door zettingsverschillen en de daarmee 

gepaard gaande hoekverdraaiingen van de belending.  

  Toepassingsmogelijkheid 2 Bezwijken wand / anker / stempel / gording 

  Nummer toepassing B1, B3 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Matig. Bezwijken gebeurt vaak plotseling en kan men door de 

frequentie van meten daarom vaak niet aan zien komen.  

  Best practices / ervaringen Voor het meten van van het bezwijken van een wand, anker of 

stempel kunnen markers op de wand worden geplaatst, die fre-

quent handmatig of automatisch worden uitgelezen. Uit de ver-

plaatsing van de punten kunnen de ontwerpberekeningen worden 

geverifieerd en de stabiliteit van de wand worden gemonitord. 

Daarnaast kunnen maaiveldzakkingen worden gemeten. 

  a. hoeveelheid instrumenten Het aantal is afhankelijk van de grootte van de bouwput. 

  b. locaties instrumenten Op de kop van de wand of op meerdere niveaus 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Schade aan reeds gemaakte palen door opheien 

  Nummer toepassing F23, F24 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Bij dichte paalgroepen geheid in stijve klei kan het materiaal 

grote krachten op de reeds geheide palen te weeg brengen, 

waardoor deze opwaarts kunnen gaan bewegen of zelfs scheu-

ren. Het optisch waterpassen van de paalkop van reeds geheide 

palen kan hierover uitsluitsel geven. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 meting per paal 

  b. locaties instrumenten Aan de kop 

  Toepassingsmogelijkheid 4 Te veel deformeren (bezwijken) funderingselement 

  Nummer toepassing B7, F24 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen In een bepaalde fase kan de rijzing van de fundering worden 

gemeten om het functioneren van de fundering onder trekbelas-

ting te monitoren. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Deformatiemeting (z-meting / xyz-meting) 

  Nummer monitoringtechniek T1 

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van de constructie van de fundering 

  b. locaties instrumenten Op de funderingsplaat 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Tiltmeter 

  Nummer monitoringtechniek T2 

1 Wat wordt gemonitord De verandering in rotatie van een onderdeel van een gebouw. 

2 Werking monitoringtechniek De tiltmeter meet veranderingen in helling van een gebouw of 

bouwdeel. Er zijn veel verschillende uitvoeringen. Er zijn tiltme-

ters die in een vaste opstelling staan. Daarnaast zijn er draag-

bare tiltmeters, die op verschillende plekken waar een bepaald 

meetframe op het gebouw is bevestigd kunnen worden ge-

plaatst om een meting te doen. 

3 Foto instrument Nog geen foto beschikbaar 

4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk van het type  

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van het type  

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Bij de vaste tiltmeters kan aanraking de meting verstoren. De 

meters moeten dus beschermd worden opgehangen. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

  

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

  

7 Procedure uitlezen instrumenten Schaling aflezen 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Ook automatische dataverwerking mogelijk. 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

9 Onderhoud  

10 Algemene aanbevelingen - 

11 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Beïnvloeding belendingen door bouwwerkzaamheden 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed 

  Best practices / ervaringen De inzet van dit systeem dient te worden gecorreleerd  aan 

deformatie- en hellingmetingen aan belendingen, grond en 

bouwputwand en peilbuismetingen.  
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Lintvoegwaterpassing 

  Nummer monitoringtechniek T3 

1 Wat wordt gemonitord Scheefzakken constructie (indirect rotatie van de constructie). 

2 Werking monitoringtechniek De lintvoegmeting is een scheefstandmeting van de gevel. Bij 

deze meting wordt een horizontale voeg van het metselwerk op 

een aantal plaatsen ingemeten met een waterpasinstrument. 

Deze meting geeft een beeld van de relatieve vervormingen van 

de gevel. Dit is een indicatie van het gedrag van de fundering. 

3 Foto instrument Nog geen foto beschikbaar 

4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

1 mm 

  e. meetbereik (absoluut) onbeperkt 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Weinig tot geen 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

  

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

  

7 Procedure uitlezen instrumenten Standaard waterpassing 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Excel 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud Nvt 

10 Algemene aanbevelingen - 

11 Literatuurverwijzingen / internet   

  Toepassingsmogelijkheid 1 Indicatie van deformaties die in het verleden zijn opgetreden 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Ruim voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden uitvoeren. 

Uitgangspunt is dat de lintvoeg in het verleden waterpas is aan-

gebracht). Geeft een indicatie van de huidige staat van de fun-

dering. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Lintvoegwaterpassing 

  Nummer monitoringtechniek T3 

  a. hoeveelheid instrumenten nvt 

  b. locaties instrumenten nvt 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Deformatie (verticaal) van aan belendingen door: 

-  te grote vervorming (bezwijken) bouwputwand 
-  lekkage of ontgronding door bouwputwand 
-  te grote vervorming (bezwijken) van ankers, stempels of 

gordingen 
-  trillingen en/of grondvoering bij in/uittrillen of heien van 

damwanden 

-  voorboren / fluïderen damwanden 
-  verkeerde ankerplaatsing 

-  grondwaterstandsverlaging door bemaling of lekkage 
bouwput 

-  trillingen en/of verdichting van zandlagen of verplaatsen 

van de damwand door het maken van palen in de (evt. 
ontgraven) bouwput 

-  instabiliteit diepwandsleuf, cementbentonietwandsleuf of 

(gedeelte) palenwand 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Voor het meten van deze mechanismen kan op bepaalde mo-

menten tijdens de bouw een lintvoegwaterpassing worden uit-

gevoerd. De nulsituatie moet hierbij voorafgaand aan de bouw 

worden vastgelegd. De metingen kunnen worden gesynchroni-

seerd met en gecorreleerd aan deformatiemetingen van de 

bouwputwand en belendingen en peilbuismetingen om de me-

chanismen te kunnen onderscheiden (zie ook xyz-meting en 

peilbuismetingen) 

  a. hoeveelheid instrumenten Nvt 

  b. locaties instrumenten Nvt 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Scheurwijdte opnemer 

  Nummer monitoringtechniek T4 

1 Wat wordt gemonitord Verandering in bestaande scheuren van constructies 

2 Werking monitoringtechniek Voor het meten van verschil aan verplaatsing aan een oppervlak 

(maaiveld of gebouw) kunnen oppervlakte extensometers wor-

den ingezet. Deze zijn onder te verdelen in scheurmeters en 

convergentiemeters.  

 

Bij gebouwen wordt meestal gebruik gemaakt van mechanische 

scheurmeters. In dat geval wordt een plastic houder gemon-

teerd over de scheur. Het linkerdeel van de houder is voorzien 

van een grid, het doorzichtige rechter deel van de houder is 

voorzien van rode kruisdraden.  De houder kan door middel van 

schroeven op de muur worden bevestigd of de houder kan wor-

den geplakt met een epoxyhars. Op regelmatige tijden wordt van 

de houder een foto genomen en een schatting gemaakt van de 

scheurwijdte.  

 

Wanneer dat nodig mocht zijn kunnen ook automatische elektri-

sche scheurmeters worden gebruikt.  

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Mogelijke installatiefouten kunnen ontstaan door het niet goed 

vast schroeven, niet gebruiken van pluggen. Eventueel combina-

tie van plakken en schroeven gebruiken. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen   

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen   
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Scheurwijdte opnemer 

  Nummer monitoringtechniek T4 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

0.5 mm 

  e. meetbereik (absoluut) -20 mm tot +20 mm 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Geen 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Nvt 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

  

7 Procedure uitlezen instrumenten Schaling aflezen of fotograferen 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Speadsheet 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud Geen 

10 Algemene aanbevelingen Geen 

11 Literatuurverwijzingen / internet Dunnicliff (surface extensometers) 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Monitoring van scheuren in bestaande constructies 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Zeer geschikt 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten 1 à 2 per scheur 

  b. locaties instrumenten midden op de scheur 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Inclinometer 

  Nummer monitoringtechniek T5 

1 Wat wordt gemonitord Horizontale deformatie van de grond of bouwputwand 

2 Werking monitoringtechniek Een hellingmeetbuis (HMB) wordt vooraf aan de werkzaamhe-

den voor de bouwput in de grond gebracht. De HMB wordt in 

een boorgat geplaatst of kan worden weggedrukt. In principe 

moet de onderkant zo worden gekozen, dat deze tijdens de 

bouw als vast punt kan worden beschouwd. 

 

Naast een HMB in de grond kan er ook een vierkante koker aan 

damwandplanken/buispalen worden bevestigd, of een koker in 

een diepwand, cementbentonietwand of palen wand worden 

geplaatst. 

 

De meting wordt uitgevoerd met een elektronische waterpas 

(inclinometer). Het instrument wordt in de HMB geplaatst en 

naar beneden gelaten. Onder in de buis wordt de eerste metin-

gen gemaakt. Daarna wordt het instrument een halve meter 

omhoog gehaald en wordt de volgende meting uitgevoerd. Dit 

wordt herhaald tot dat de meter op maaiveldniveau is. Hierna 

wordt de meter 180° om de verticale as gedraaid en wordt de 

meetprocedure herhaald. En weer wordt het hele traject om de 

halve meter gemeten. Het draaien van de meter is om evt. 

meetfouten in de meting te middelen.  

 

Tevens zijn er ook systemen die automatisch / continu kunnen 

meten. Er zijn systemen die een continu profiel van de horizon-

tale verplaatsing over de hoogte van de buis genereren.  
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Inclinometer 

  Nummer monitoringtechniek T5 

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

Gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Indien een plastic buis de grond wordt in gebracht moet er voor 

worden gezorgd dat de buis niet in de grond tordeert. Als dit het 

geval is kloppen de x- en y-as niet meer. Dit is niet het geval bij 

stalen koker welke aan damwanden of buispalen zijn gelast. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

Gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Het apparaat dient voor de meting geacclimatiseerd te zijn. Als 

dit niet gebeurt kan dit resulteren in grote meetafwijkingen. 

Tevens dient het meetinterval constant te zijn. 

Er wordt ervan uitgegaan dat de voet van de HMB een vast punt 

is. Aanbevolen wordt om vooraf de kop van de HMB in te meten 

en te waterpassen. Bij twijfel over verplaatsing van de onder-

kant kunnen herhalingsmetingen (xyz) worden uitgevoerd. Te-

vens is het ook mogelijk om ten opzichte van de bovenzijde van 

de HMB de meting uit te werken. Let hierbij wel op inkortingen / 

beschadigingen van de kop tijdens de bouw. 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Inclinometer 

  Nummer monitoringtechniek T5 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

Meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen Tijdens slechte weersomstandigheden dient het apparaat be-

dekt te worden. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk van het type; 1 – 25 mm per 30 meter 

  e. meetbereik (absoluut) 0.5 tot 500 m 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Trillingen als gevolg van bijv. heiwerkzaamheden kunnen de 

metingen verstoren. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Kalibratie 1 maal per jaar. Stabiliteit is goed. 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

n.v.t. 

7 Procedure uitlezen instrumenten Uitlezen via computer. Hiervoor is speciale software nodig. 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Fabrikantafhankelijke software 

  b. eenduidigheid Zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

9 Onderhoud Weinig tot geen onderhoud nodig. 

10 Algemene aanbevelingen De positie van de HMB moet zodanig worden gekozen, dat deze 

tijdens de bouw niet kan worden beschadigd. Bij kokers of bui-

zen op of in wanden moet er rekening worden gehouden met de 

positie van ankers, zodat deze niet door de buis of koker heen 

worden geboord. 

11 Literatuurverwijzingen / internet Geotechnical instrumentation for monitoring field performance 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Deformatie verticaal / horizontaal van en/of schade aan be-

lendingen door: 
-  te grote vervorming (bezwijken) bouwputwand 

-  lekkage of ontgronding door bouwputwand 
-  te grote vervorming (bezwijken) van ankers, stempels of 

gordingen 

-  trillingen en/of grondvoering bij in/uittrillen of heien van 
damwanden 

-  voorboren / fluïderen damwanden 

- verkeerde ankerplaatsing 
-  grondwaterstandverlaging door bemaling, lekkage of op-

barsten bouwput 

-  trillingen en/of verdichting van zandlagen of verplaatsen 
van de damwand door het maken van palen in de (evt. ont-

graven) bouwput 
-  instabiliteit diepwandsleuf, cementbentonietwandsleuf of 

(gedeelte) palenwand 

  Nummer toepassing O1, O1.5 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Inclinometer 

  Nummer monitoringtechniek T5 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Voor het meten van deze mechanismen kunnen HMBn op de 

damwand en in de grond tussen belending en bouwput worden 

geplaatst. De metingen kunnen worden gesynchroniseerd met 

en gecorreleerd aan deformatiemetingen van de bouwputwand 

en belendingen, trillingsmetingen en peilbuismetingen om de 

mechanismen te kunnen onderscheiden (zie ook xyz-meting en 

peilbuismetingen) 

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van de afmeting van de bouwput en afhankelijk van 

de afstand, staat en type fundering van de belendingen.  

  b. locaties instrumenten Op of in de wand, in de grond. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Bezwijken wand / anker / stempel / gording 

  Nummer toepassing B3 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Voor het meten van het bezwijken van een wand, anker of 

stempel kunnen op of in de wand geplaatste HMBn frequent 

handmatig of automatisch worden uitgelezen. Uit de verplaat-

sing van de wand kunnen de ontwerpberekeningen worden 

geverifieerd en de stabiliteit van de wand worden gemonitord.  

  a. hoeveelheid instrumenten Het aantal is afhankelijk van de grootte van de bouwput. 

  b. locaties instrumenten Aan of in de wand. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Sleufinstabiliteit 

  Nummer toepassing B1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen In sommige (kritieke) gevallen kan met een inclinometing de 

horizontale gronddeformatie tijdens het maken van de wand 

worden bepaald. Zo kunnen (bij voldoende frequent meten) 

instabiliteiten worden opgemerkt. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 instrument 

  b. locaties instrumenten n.v.t. (draagbaar instrument) 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Extensometer 

  Nummer monitoringtechniek T6 

1 Wat wordt gemonitord Verticale verplaatsing (zwel ten gevolge van ontgraving, zetting 

door consolidatie, relatief aan rekken in betonnen constructies) 

2 Werking monitoringtechniek Extensometers worden toegepast om continue verandering van 

de afstand tussen twee of meerdere meetpunten over de as van 

een boorgat te meten. Op die wijze kan de verticale verplaatsing 

van de grondlagen worden bepaald. In combinatie met helling-

buizen kan zo een totaal beeld van de vervorming van de grond 

worden verkregen. In de praktijk wordt een open buis in een 

boorgat geplaatst. Op verschillende dieptes worden vaste pun-

ten aangebracht. De verplaatsing tussen deze vaste punten en 

de kop van de extensometers aan de bovenkant van de buis 

wordt gemeten. De meters kunnen b.v. verplaatsingsopnemers, 

lineaire potentiometers zijn.  

3 Foto instrument Nog geen foto beschikbaar 

4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

Weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

Weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

Meetapparatuur is kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen Voor de meting van zwel midden in een bouwput is de meetap-

paratuur gevoelig voor aanrijding door werktuigen. Daartegen 

kunnen worden beschermd extensometers door een buispaal 

tot ca. 1 m onder het niveau van de bouwputbodem aan te 

brengen en de bovenkant aan een stempel te bevestigen.  

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

 +/- 0,05 mm (VW of potentiometer) 

  e. meetbereik (absoluut) 100 mm 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

De opnemers dienen vastgezet en beschermd te worden met 

name tijdens de ontgraving. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Zie specificaties van de elektrische opnemer 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Het referentiepunt moet met regelmaat worden gemeten.  

7 Procedure uitlezen instrumenten Automatisch 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Absolute en relatieve verplaatsingen kunnen worden gemeten 

  b. eenduidigheid Zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

9 Onderhoud Geen 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Extensometer 

  Nummer monitoringtechniek T6 

10 Algemene aanbevelingen - 

11 Literatuurverwijzingen / internet   

  Toepassingsmogelijkheid 1 Zwel (verticale grondverplaatsing) bij ontgraving 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Zeer geschikt 

  Best practices / ervaringen - 

  a. hoeveelheid instrumenten Minimaal op 1 locatie in het midden van de bouwkuip aan te 

brengen 

  b. locaties instrumenten Minimaal 1 meetanker per grondlaag; betere metingen kunnen 

worden verkregen door 2 meetankers per grondlaag aan te 

brengen.  

  Toepassingsmogelijkheid 2 Schade aan belendingen door (verdichting losgepakte zand-
lagen door) trillingen bij in/uittrillen of heien van damwanden 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Geschikt voor de meting van relatieve verticale verplaatsingen.  

  Best practices / ervaringen - 

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van hoeveelheid gevoelige belendingen 

  b. locaties instrumenten Nabij de damwand, afhankelijk van de grondslag 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Deformatie grond en belendingen door te grote vervormingen 
of bezwijken bouwputwand 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk geschikt 

  Best practices / ervaringen Een indruk kan worden verkregen van de ondergrondse vervor-

mingen. De metingen dienen te worden gesynchroniseerd met 

en gecorreleerd aan deformatie- en hellingmetingen aan belen-

dingen en damwanden en peilbuismetingen om de mechanis-

men te kunnen onderscheiden (zie ook inclinometer en 

peilbuismetingen) 

  a. hoeveelheid instrumenten Goede metingen worden verkregen bij 5 strengen per raai lood-

recht op de bouwputwand 

  b. locaties instrumenten In raaien loodrecht op de bouwputwand; de beste resultaten 

worden gehaald als meetankers tot 2 keer de ontgravingsdiepte 

worden geïnstalleerd en minimaal 1 meetanker per grondlaag 

wordt aangebracht. 

  Toepassingsmogelijkheid 4 Deformatie belendingen door trillingen, verdichting losgepak-

te zandlagen of verplaatsen damwand door heien palen in 
(evt. ontgraven) bouwput 

  Nummer toepassing O1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk geschikt 
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  Beschrijving 

monitoringtechniek 

Extensometer 

  Nummer monitoringtechniek T6 

  Best practices / ervaringen Een indruk kan worden verkregen van de ondergrondse vervor-

mingen. De metingen dienen te worden gesynchroniseerd met 

en gecorreleerd aan deformatie- en hellingmetingen aan belen-

dingen en damwanden en peilbuismetingen om de mechanis-

men te kunnen onderscheiden (zie ook inclinometer en 

peilbuismetingen) 

  a. hoeveelheid instrumenten Goede metingen worden verkregen bij 5 strengen per raai lood-

recht op de bouwputwand 

  b. locaties instrumenten In raaien loodrecht op de bouwputwand; de beste resultaten 

worden gehaald als meetankers tot 2 keer de ontgravingsdiepte 

worden geïnstalleerd en minimaal 1 meetanker per grondlaag 

wordt aangebracht. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Trillingsmeter 

  Nummer monitoringtechniek T7 

1 Wat wordt gemonitord Trillingssnelheid 

2 Werking monitoringtechniek De trillingen worden met trillingsopnemers geregistreerd die aan 

op 1 of meer plekken aan de belending of op het maaiveld zijn 

aangebracht.  

 

De meetgegevens bestaan uit snelheden in de tijd. Hieruit kan 

de dominante frequentie worden bepaald. Aan de hand van 

deze waarden is a.d.h.v. de in Nederland vigerende SBR-

richtlijnen te toetsen of er schade aan de bebouwing te ver-

wachten is.  

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen De geofoon wordt meestal met de onderplaat van het object 

bevestigd. De geofoon kan op de plaat horizontaal gesteld wor-

den. 

 

De invloed van de verschillende bevestigingsbeugels e.d. is 

echter vooralsnog onbekend. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen De trillingsopnemer is zeer gevoelig voor stoten en dient daarom 

op een plek te worden geïnstalleerd waar kans op stoten mini-

maal is. 

 

Apparaat behoeft geen bediening tijdens meting. 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen Tijdens slechte weersomstandigheden dient het apparaat be-

dekt te worden. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Trillingsmeter 

  Nummer monitoringtechniek T7 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Conform SBR-richtlijnen 

10% van de trillingsgrootheid 

Bemonsteringsfrequentie tenminste 10 x hoger dan hoogste 

frequentie 

  e. meetbereik (absoluut) 0.2 tot 100 [mm/s] 

0.8 tot 100 [Hz] 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Andere trillingsbron welke aanwezig is. Opmerking: bij onbe-

mande metingen met weinig opnemers kan dit tot problemen 

achteraf leiden (er is schade en er zijn overschrijdingen) 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Kalibratie 1 maal per jaar. Stabiliteit is goed mits apparaat goed 

wordt onderhouden. 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Data save level aanpassen, opslagtermijn vergroten 

7 Procedure uitlezen instrumenten Uitlezen kan zowel fysiek als via GPRS-modem. Hiervoor is appa-

raatspecifieke software nodig. 

8 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Fabrikantafhankelijke software 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen Er kunnen (aanzienlijke) verschillen ontstaan bij gebruik grafi-

sche methode en theoretische methode voor bepaling dominan-

te frequentie 

 

Verwerkingsoftware valt meestal buiten kalibratieprocedure en 

wordt daarmee niet getoetst. 

9 Onderhoud Weinig tot geen onderhoud nodig (zie Lange termijngedrag). 

10 Algemene aanbevelingen Binnen het Delft Cluster / COB project betrouwbare trillings-

maatregel Bouwtrillingen (TC 131) wordt getracht een ringon-

derzoek naar trillingsmeetapparatuur te doen. Daar wordt 

nagegaan in hoeverre e.e.a. juist is. 

11 Literatuurverwijzingen / internet SBR richtlijn Trillingen 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Schade of deformatie belendingen door: 

-  trillingen 
-  verdichting losgepakte zandlagen door heien palen in (evt. 

ontgraven) bouwput 

-  (verdichting losgepakte zandlagen door) trillingen bij 
in/uittrillen of heien van damwanden 

  Nummer toepassing O2 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Geschikt. Sommige zandlagen kunnen ook bij relatief lage tril-

ling verdichten. Aanvullende monitoring met hoogteboutjes 

wordt daarom sterk aanbevolen.  

  Best practices / ervaringen Ervaringen om schade door heien aan gebouwen te voorkomen 

d.m.v. trillingsmetingen zijn goed. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Trillingsmeter 

  Nummer monitoringtechniek T7 

  a. hoeveelheid instrumenten Hiervoor wordt verwezen naar de SBR richtlijnen betreffende 

Trillingen. Voor indicatieve meting is 1 stuks voldoende. Voor het 

monitoren i.v.m. mogelijke schade door verdichting van de on-

dergrond zijn formeel twee opnemers nodig (op wand en funde-

ring). 

  b. locaties instrumenten Afhankelijk van het type meting en het aantal te monitoren ob-

jecten 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Geluidmeter 

  Nummer monitoringtechniek T8 

1 Wat wordt gemonitord Geluidsintensiteit 

2 Werking monitoringtechniek Met geluidsmeters kan de geluidsintensiteit op een bepaalde 

afstand tot de geluidsbron worden bepaald.  

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtechniek  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

Weinig gevoelig 

  toelichting / aanbevelingen  

  b. foutgevoeligheid tijdens uitvoe-

ring meting 

Gevoelig 

  toelichting / aanbevelingen Bij het opstellen van het meetpunt moet rekening gehouden 

met eliminatie van stoorgeluid en de weersomstandigheden 

(wind) tijdens de metingen. 

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

Robuust 

  toelichting / aanbevelingen Geen 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Typisch ca. 1,5 dB 

  e. meetbereik (absoluut) Typisch ca. 30 – 130 dB 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Geluidmeter 

  Nummer monitoringtechniek T8 

5 Relevante omgevingsinvloeden (die 

de meting kunnen verstoren) 

Stoorgeluid en meteorologische omstandigheden. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Regelmatig kalibreren 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Nvt 

7 Procedure uitlezen instrumenten Automatisch 

8 Interpretatie van de data Automatiisch 

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

Software  

  b. eenduidigheid Eenduidig 

  toelichting / aanbevelingen Geen 

9 Onderhoud Regelmatig kalibreren 

10 Algemene aanbevelingen Geen 

11 Literatuurverwijzingen / internet Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 en Circu-

laire Bouwlawaai (beide VROM), CUR 166 deel 2 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Overlast of schade door inbrengen damwanden of palen (trill-
lingen en geluid) 

  Nummer toepassing O2  

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed 

  Best practices / ervaringen  

  a. hoeveelheid instrumenten 1 

  b. locaties instrumenten Afhankelijk van aantal belendingen 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Peilbuis 

  Nummer monitoringtechniek T9 

1 Wat wordt gemonitord Freatisch vlak of stijghoogte in watervoerende laag. Peilbuizen 

kunnen ook worden gebruikt voor watermonstername 

2 Werking monitoringtechniek Een kunststof buis met filtersleuven over de onderste +/- 1.0 

meter wordt in de grond gebracht en gepeild met een meetlint 

met peilklokje of elektrisch peilapparaat. Soms zit onder het filter 

nog een zandvang van 1.0 meter. Indien een groot aantal metin-

gen of een continue meting nodig is kunnen ook divers worden 

toegepast. Peilbuizen kunnen onverbuisd worden ingebracht door 

middel van een handboring of spuitboring en verbuisd door mid-

del van een pulsboring, avegaarboring, slaghamer of een son-

deervoertuig. Ter hoogte van het filter kan een omstorting met 

filtergrind worden aangebracht. Er bestaan ook peilbuizen met 

opgelijmd filter dat de goede werking verbetert. Bij meerdere 

watervoerende lagen moet een afdichting met klei of bentoniet 

worden aangebracht boven het filter. In een boorgat kunnen tot 

maximaal 3 peilfilters op verschillende diepten worden geplaatst. 

Hierbij moet veel aandacht worden geschonken aan de kwaliteit 

van de afdichtingen tussen de filters. Na plaatsing moet een 

peilbuis worden schoongepompt om het filter goed te laten wer-

ken.     

3 Foto instrument 

 
Diver 

4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor meetfouten 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  28

  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Peilbuis 

  Nummer monitoringtechniek T9 

  toelichting / aanbevelingen Mogelijke fouten zijn verkeerde waterpassing of het peilfilter 

staat in een andere watervoerende laag. De diepte van de peil-

buis kan worden gecontroleerd door een peilklokje tot onderkant 

peilbuis te laten zakken. Divers moeten worden geïnstalleerd 

volgens de instructies van de leverancier. Meetwaarden kunnen 

worden getoetst aan omgevingswaarden van TNO, gemeenten of 

archiefgegevens. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Mogelijke fouten zijn verkeerde aflezing of registratie. De kans 

hierop wordt geminimaliseerd door na de registratie de meting te 

herhalen. Een elektrisch peilapparaat kan reageren op hangwater 

in de peilbuis. Daarom is het noodzakelijk om het apparaat 

meerdere keren in de peilbuis te laten zakken. Als de peilbuis is 

geplaatst in weinig doorlatende grond is tijd nodig om water toe 

te laten stromen. In sommige gevallen kan dit enkele weken 

duren. Ook in doorlatende grond moet een peilbuis enige tijd 

aanpassen alvorens hij betrouwbare resultaten geeft. In ophogin-

gen kunnen fouten ontstaan als de peilbuis wordt opgelengd en 

hier geen rekening mee wordt gehouden bij de registraties. Ook 

kan in ophogingen zetting optreden van de  peilbuis.    

  c. kwetsbaarheid van meetappa-

ratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen Peilbuizen kunnen worden beschadigd door bouwverkeer, graaf-

werkzaamheden en opslag van materialen. Afwerking met kunst-

stof straatpot is meestal voldoende om dit te voorkomen, maar 

extra bescherming met stalen koker en/of extra markeringen is 

soms wenselijk.       

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

+/- 2 cm 

bij divers is +/- 2 cm ook haalbaar, mits goed geïnstalleerd 

  e. meetbereik (absoluut) tot enkele tientallen meters onder maaiveld 

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Neerslag in de voorbije periode heeft invloed op de meetwaarde, 

met name bij peilbuizen in weinig doorlatende grond. Soms heb-

ben getijbewegingen invloed op de grondwaterstijghoogte. Bij 

toepassing van divers heeft de atmosferische druk een belangrij-

ke invloed. Meestal wordt deze automatisch gemeten en gecorri-

geerd in de meetwaarden.  

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

In principe weinig beperkingen voor lange termijngebruik. In dat 

geval is wel periodieke controle nodig op werking filter en even-

tuele vervuiling. 

  Mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Bij peilbuis met lange gebruiksduur moet een goede omstorting 

worden aangebracht en moet het filter periodiek worden schoon-

gepompt 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Peilbuis 

  Nummer monitoringtechniek T9 

7 Procedure uitlezen instrumenten Handmatige registratie en verwerking in spreadscheet presenta-

tieblad. De meetdata van divers wordt automatisch opgeslagen 

en kan periodiek worden uitgelezen met een meetkast of laptop. 

Ook is het mogelijk de meetdata via een gsm modem op te halen.  

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en inter-

pretatiesystemen 

meetwaarden moeten worden getoetst aan uitgevoerde progno-

ses 

  b. eenduidigheid zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud Periodieke controle op vervuiling en schoonpompen. Bij ophogin-

gen en/of zettingsgevoelige ondergrond is soms een nieuwe 

waterpassing nodig.  

10 Algemene aanbevelingen Altijd nulmetingen uitvoeren, bij voorkeur in een droog en een nat 

seizoen. Meetfrequentie vooraf vastleggen in overleg met advi-

seurs en bevoegd gezag. Peilbuizen moeten worden aangebracht 

op locaties die goed bereikbaar blijven tijdens de gebruiksduur, 

dus bij voorkeur buiten de bouwput en niet in parkeervakken. In 

slecht doorlatende grond is een goede omstorting met filtermate-

riaal nodig. Divers en eventuele gsm modem moeten worden 

voorzien van batterijvoeding met voldoende levensduur.  

11 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Controle grondwaterstandverlaging ter plaatse van bouwput en 
in de omgeving 

  Nummer toepassing O1.7, O1.8, B4, B6 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

zeer goed 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten Meestal worden 4 tot 8 peilbuizen bij de bouwput geplaatst, 

soms meer bij een grote bouwput of bij meting op verschillende 

niveaus. Het aantal peilbuizen in omgeving is afhankelijk van de 

bemalingsinvloed, het aantal belendingen en hun funderingswij-

ze. Voor bepaling verhanglijn worden vaak 1 of 2 raaien van 4 tot 

6 peilbuizen geplaatst. Bij een gesloten bouwput kan het volstaan 

om 2 tot 4 peilbuizen op korte afstand van de wand te plaatsen. 

Bij aanwezigheid van zettingsgevoelige belendingen of andere 

objecten zijn meer peilbuizen nodig.  

  b. locaties instrumenten Naast diepe constructiedelen, langs binnenzijde damwand, direct 

buiten de bouwput en nabij belendingen 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Lekkage van bouwputwand 

  Nummer toepassing O1.6, B2.1 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Peilbuis 

  Nummer monitoringtechniek T9 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Dit kan goede resultaten opleveren, maar niet in alle omstandig-

heden. Een voorwaarde is dat voldoende peilbuizen worden ge-

plaatst en buiten de bouwput een watervoerende laag aanwezig 

is waarin verhang kan optreden.  

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten Er moet een voldoende aantal filters wordt geplaatst om verhang 

aan te tonen. Nabij het punt met laagste potentiaal kunnen peil-

buizen worden bijgeplaatst om nauwkeuriger beeld te verkrijgen. 

Op locaties waar problemen zijn opgetreden tijdens installatie en 

sluitplanken altijd een peilbuis plaatsen ter controle op water-

dichtheid. 

  b. locaties instrumenten Direct achter de wand. Filterdiepte is afhankelijk van watervoe-

rende laag en diepte waarop lekkage wordt verwacht.    

  Toepassingsmogelijkheid 3 Lekkage afsluitende laag 

  Nummer toepassing O1.7, B2.2, F16 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Peilbuizen geven meestal geen eenduidig beeld van de locatie 

van de lekkage. Alleen bij een zeer geconcentreerde lekkage, 

aanwezigheid van een doorlatende laag boven afsluitende laag 

en een voldoende aantal peilbuizen is een goed resultaat moge-

lijk.   

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten Er moet een voldoende aantal filters wordt geplaatst om verhang 

aan te tonen. Nabij het punt met laagste potentiaal kunnen peil-

buizen worden bijgeplaatst om nauwkeuriger beeld te verkrijgen. 

  b. locaties instrumenten Verspreid over de bouwput en nabij mogelijk verdachte locaties. 

Filterdiepte bij voorkeur direct boven waterafsluitende laag.   

      

  Toepassingsmogelijkheid 4 droogstand van houten palen of langshout 

  Nummer toepassing O1.8 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed, mits niveau bovenkant hout bekend is 

  Best practices / ervaringen Droogstand wordt mede bepaald door capillaire krachten in de 

bodem. Met peilbuis wordt de grondwaterspiegel gemeten en niet 

de top van de vol capillaire zone. Interpretatie van de standen is 

niet zo eenduidig. Soms wordt bij ingrepen een relatie gelegd met 

langjarige meetreeksen. Vaak zijn deze voor de locatie niet be-

schikbaar, maar moeten de kortlopende reeksen gerelateerd 

worden aan de data in het systeem van DINO of gemeentelijke 

meetsystemen. 

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van verwachte bemalingsinvloed en aantal belendin-

gen, minimaal 2 peilbuizen 

  b. locaties instrumenten Direct naast pand of houten paal. Filterdiepte is afhankelijk van 

watervoerende laag en niveau bovenkant hout 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Peilbuis 

  Nummer monitoringtechniek T9 

  Toepassingsmogelijkheid 5 Wateroverlast in bouwput 

  Nummer toepassing F19, F26 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen  

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van grootte bouwput, type bemaling, aantal bema-

lingsfilters en grondopbouw 

  b. locaties instrumenten Er dient rekening gehouden te worden met de locaties van bema-

lingsfilters. Theoretisch zal op de maximale afstand van de bema-

lingsfilters het snelst wateroverlast ontstaan.  

  Toepassingsmogelijkheid 6 Wegspoelen injectiemateriaal 

  Nummer toepassing F21 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk geschikt 

  Best practices / ervaringen  

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van de grootte van het injectielichaam en de te ver-

wachten invloed van stroming; minimaal 3. 

  b. locaties instrumenten Afhankelijk van de grootte van het injectielichaam en de te ver-

wachten invloed van stroming; aan minimaal 3 zijden. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Elektrisch lekdetectiesysteem 

  Nummer monitoringtechniek T10 

1 Wat wordt gemonitord Lekkages of afwijkingen in de waterremming van zowel kunstma-

tige als natuurlijke horizontaal afsluitende lagen of bouwputwan-

den  

2 Werking monitoringtechniek Bij de geo-elektrische methode wordt een geleidende tracer aan 

het grondwater toegevoegd. Met elektroden op het maaiveld 

wordt de spanningsverdeling op het maaiveld gemeten voor en 

tijdens inschakelen bemaling. De variaties in deze spanningsver-

deling zijn een maat voor de sterkste stroomrichting en kan een 

aanduiding voor een lek opleveren. Bij de ECR (electro chemical 

response) methode worden veranderingen in de chemische sa-

menstelling van de ondergrond gemeten. Grondwaterstromen 

kunnen worden afgeleid uit een versterkt H+ ionen transport dat 

wordt geregistreerd met een grid van sensoren op maaiveld. De 

ECR methode wordt normaliter in combinatie met de EFT (electro 

flux tracer) methode toegepast. Bij de EFT methode wordt actief 

stroom in de grond gebracht door middel van 1 elektrode binnen 

en 1 elektrode buiten de bouwput of polder. Hierdoor wordt het 

niveau van de H+ ionen concentratie verhoogd. Daar waar zich 

een gat in de afsluitende laag of wand bevind zal dit door de sen-

soren op maaiveld worden geregistreerd.  

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen Voor het opzetten en installeren van elektrische lekdetectieme-

thoden is ervaring en deskundigheid vereist. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

geen mening 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Elektrisch lekdetectiesysteem 

  Nummer monitoringtechniek T10 

  toelichting / aanbevelingen Voor uitvoering en interpretatie van elektrische lekdetectiemetho-

den is ervaring en deskundigheid vereist. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen   

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Alle lekdetectiemethoden zijn relatief, dus geven informatie over 

de locaties met afwijkingen van de gemiddelde waterremming, 

maar niet over de grootte van de lekkage. De grootte van de lek-

kage kan soms uit debietmeting worden vastgesteld.   

  e. meetbereik (absoluut) niet van toepassing 

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Geleiders in de ondergrond of zwerfstromen kunnen meting ver-

storen. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Metingen worden normaliter kortdurend uitgevoerd 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

  

7 Procedure uitlezen instrumenten Resultaten worden door sensoren automatisch gemeten en ver-

werkt door computerprogramma. 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

  

  b. eenduidigheid geen mening 

  toelichting / aanbevelingen Bij grotere lekkages goed. Bij kleine lekkages is resultaat niet 

altijd eenduidig. Metingen geven vaak wel informatie over de 

locatie van de lekkage, maar niet over de diepte. Dit is in de prak-

tijk meestal niet bezwaarlijk. 

9 Onderhoud Voorschriften fabrikant 

10 Algemene aanbevelingen   

11 Literatuurverwijzingen / internet COB rapport G104-E-03-087 lekdetectie in waterkerende con-

structies 

  Toepassingsmogelijkheid 1 (Deformatie van belendingen door) lekkage / ontgronding door 
niet aansluiten van elementen van de bouwputwand of gaten in 

de wand 

  Nummer toepassing O1.6, B2.1, B2.2 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

in principe goed bij lekkages van enige omvang, geschiktheid te 

beoordelen door deskundige 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten afhankelijk van omvang onderzoeksgebeid en gewenste nauw-

keurigheid 

  b. locaties instrumenten op maaiveld 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Lekkage afsluitende laag (natuurlijke afsluiting, folieconstruc-
tie, onderwaterbetonvloer, groutstempel, bodem injectie) 

  Nummer toepassing F16 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Elektrisch lekdetectiesysteem 

  Nummer monitoringtechniek T10 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

in principe goed bij lekkages van enige omvang, geschiktheid te 

beoordelen door deskundige 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten afhankelijk van omvang onderzoeksgebeid en gewenste nauw-

keurigheid 

  b. locaties instrumenten op maaiveld 

  Toepassingsmogelijkheid 3 onvoldoende waterdichtheid diepwand 

  Nummer toepassing F4 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

in principe goed bij lekkages van enige omvang, geschiktheid te 

beoordelen door deskundige 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten afhankelijk van omvang onderzoeksgebeid en gewenste nauw-

keurigheid 

  b. locaties instrumenten op maaiveld 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Debietmeter 

  Nummer monitoringtechniek T11 

1 Wat wordt gemonitord hoeveelheid water die door een leiding of open kanaal stroomt  

2 Werking monitoringtechniek Er bestaan meerdere typen watermeters. Het meest gangbaar zijn 

elektromagnetische debietmeters, ook wel magnetisch inductieve 

debietmeters genoemd. Ook mechanische schoepen- of Wolt-

mann-meters worden nog regelmatig gebruikt. Daarnaast kunnen 

ultrasone debietmeters worden toegepast op leidingen. In open 

systemen kunnen meetgoten of Thomson meetschotten worden 

gebruikt, maar deze zijn niet gangbaar bij bemalingen. Bij elek-

tromagnetische debietmeters wordt een magneetveld opgewekt 

door 2 spoelen aan weerszijden van de buis. Het stromende water 

levert een spanning op die recht evenredig is met de stroomsnel-

heid en die wordt geregistreerd door 2 meetelektroden in de 

meetbuis. 

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen De debietmeter moet worden geïnstalleerd volgens de voorschrif-

ten van de leverancier. Belangrijk is dat de leiding volledig gevuld 

is met water en dat wordt voldaan aan een minimale stroomsnel-

heid. Er zijn voorschriften voor minimale rechte buislengte voor en 

achter de debietmeter. Aanbevolen wordt om de leiding na de 

debietmeter iets omhoog te laten lopen. Ontluchting van de lei-

ding moet plaatsvinden voor de debietmeter. Dit is met name bij 

vacuümbemaling van belang. Verkleining van de stroomdoorsne-

de door aanslag aan de binnenkant van de meetbuis kan tot een 

te hoge debietregistratie leiden.   

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Debietmeter 

  Nummer monitoringtechniek T11 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Bij elektromagnetische debietmeters is een nauwkeurigheid van 

ca 1% haalbaar. Afhankelijk van onderhoud en kalibratie van de 

meters kunnen grotere afwijkingen optreden. Bij afwijkingen gro-

ter dan 5% zal de meter schoongemaakt en opnieuw gekalibreerd 

moeten worden.    

  e. meetbereik (absoluut) Er zijn debietmeters voor zeer lage tot zeer hoge debieten. Het 

type debietmeter moet worden afgestemd op het verwachte de-

biet omdat er een ondergrens en bovengrens is voor de stroom-

snelheid.   

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Uitwendige invloeden hebben normaliter geen invloed op de me-

ting. 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Regelmatige calibratie nodig. 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Debietmeters moeten met een vast tijdsinterval van bijvoorbeeld 

1 jaar worden gekalibreerd en gecontroleerd op goede werking. 

Daarbij kan nog onderscheid worden gemaakt in droge en natte 

kalibratie. Voor natte kalibratie wordt een interval van ca 3 jaar 

toelaatbaar geacht. Als richtlijn voor kalibratie gelden in principe 

de voorschriften van de fabrikant. Provincies en andere vergun-

ningverlenende instanties nemen meestal voorschriften op waar-

aan de kalibratie en installatie moet voldoen. Daarnaast zal 

regelmatig reiniging van de debietmeters moeten plaatsvinden ter 

voorkoming van aanslag aan de binnenzijde. 

7 Procedure uitlezen instrumenten Handmatig uitlezen en registreren telwerk op vooraf vastgestelde 

tijdsintervallen. 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Debieten moeten worden vergeleken met vooraf geraamde debie-

ten en in vergunningen opgenomen maximale debieten. 

  b. eenduidigheid zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

9 Onderhoud Schoonmaken van de debietmeters is belangrijk, omdat anders 

het doorstroomoppervlak kan afnemen en een hoger debiet wordt 

geregistreerd 

10 Algemene aanbevelingen   

11 Literatuurverwijzingen / internet   

  Toepassingsmogelijkheid 1 meting onttrekkingsdebiet bouwputbemaling 

  Nummer toepassing O1.8 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Debietmeter 

  Nummer monitoringtechniek T11 

  Best practices / ervaringen   

  a. hoeveelheid instrumenten minimaal 1, afhankelijk van omvang leidingwerk en debiet 

  b. locaties instrumenten tussen bouwput en lozingspunt 

  Toepassingsmogelijkheid 2 (Opbarsten door) falen drainage door slijtage, verstopping of 
vernieling 

  Nummer toepassing B2.2, B6, F26 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

redelijk 

  Best practices / ervaringen De debietmeting kan worden gebruikt om de effectiviteit van een 

(spanning)bemaling te monitoren. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 op elke pomp 

  b. locaties instrumenten -  
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Pompproef 

  Nummer techniek T12 

1 Wat wordt gemonitord Bemalingsdebiet en verlaging freatisch vlak of stijghoogte in wa-

tervoerende laag.  

2 Werking monitoringtechniek Tijdens een pompproef wordt een tijdelijke bemaling uitgevoerd 

met als doel het vaststellen van hydrologische bodemparameters 

of het toetsen van bemalingsberekeningen. Een pompproef kan 

ook worden uitgevoerd na het formeren van een gesloten bouw-

put ter controle op de waterremming van de verticale bouwput-

wanden en ondersluiting van de bouwput.   

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen   

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen   
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Pompproef 

  Nummer techniek T12 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen   

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

debietmeters opgave door leverancier 

  e. meetbereik (absoluut) debietmeters opgave door leverancier 

peilbuizen tot enkele tientallen meters beneden maaiveld 

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Door freatische berging dan wel elastische berging bij een afge-

sloten aquifer is een pompproef vaak als niet-stationair te be-

schouwen. Soms is het voor de interpretatie noodzakelijk om de 

pompproef gedurende enkele weken voort te zetten zodat een 

min of meer stationaire situatie optreedt. Een instationaire analy-

se van de pompproef is ook goed mogelijk, maar geeft meer on-

zekerheden in de uitkomsten. Neerslag en hangwater boven het 

freatisch vlak kunnen de meetresultaten beïnvloeden.   

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

niet van toepassing 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

  

7 Procedure uitlezen instrumenten Gedurende de pompproef worden conform een vooraf vastgesteld 

werkplan peilbuizen en bemalingsdebieten geregistreerd. 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Afleiding hydrologische parameters kan plaatsvinden door middel 

van handmatige berekeningen met bijvoorbeeld methode De Glee 

of met hydrologische modelberekeningen. De waterremming van 

bouwputwanden of onderafsluiting van een gesloten bouwput kan 

vaak direct uit het stationaire bemalingsdebiet en peilbuismetin-

gen worden afgeleid.  

  b. eenduidigheid  

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud niet van toepassing 

10 Algemene aanbevelingen Peilbuizen altijd meerdere keren inmeten voorafgaande aan start 

pompproef. Meetfrequentie en tijdsduur pompproef vooraf vast-

leggen. Indien neerslag een significante invloed heeft op het te 

verwachten debiet tevens regenmeters plaatsen en meten. Bij 

pompproef tijdens de bouwperiode vastleggen in contractstukken 

wat de maximale tijdsduur van de pompproef is en welke werk-

zaamheden mogen worden uitgevoerd tijdens de pompproef.  

 

Afhankelijk van locatie en debiet is proefbemaling meldings- of 

vergunningplichtig. Ook voor lozing van water is vaak vergunning 

noodzakelijk. Termijnen kunnen oplopen tot meer dan een half 

jaar. 

11 Literatuurverwijzingen / internet  
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Pompproef 

  Nummer techniek T12 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Pompproef voor bepalen van hydrologische parameters of be-
malingsdebiet 

  Nummer toepassing - 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed 

  Best practices / ervaringen Meting bemalingsdebiet en grondwaterstandverlaging binnen en 

buiten de bouwput is altijd nodig. 

  a. hoeveelheid instrumenten Bemalingsdebiet totaal of per bron. Aantal peilbuizen afhankelijk 

van de grootte van de bouwput minimaal 2 peilbuizen. Bij grote 

bouwputten of complexe situaties kunnen veel peilbuizen nodig 

zijn.     

  b. locaties instrumenten peilbuizen plaatsen op korte afstand van de bronnen en binnen 

het gebied waar verhang wordt verwacht, bij voorkeur in rechte 

raaien  

  Toepassingsmogelijkheid 2 Pompproef voor bepalen van waterremming bouwputwand bij 
een gesloten bouwput 

  Nummer toepassing B2.1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed 

  Best practices / ervaringen Meting bemalingsdebiet en grondwaterstandverlaging binnen en 

buiten de bouwput is altijd nodig. 

  a. hoeveelheid instrumenten bemalingsdebiet totaal of per bron. Aantal peilbuizen afhankelijk 

van de grootte van de bouwput minimaal 2 peilbuizen. Bij grote 

bouwputten of complexe situaties kunnen veel peilbuizen nodig 

zijn.     

  b. locaties instrumenten peilbuizen op korte afstand van de bouwputwand 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Pompproef voor bepalen van waterremming natuurlijke of 

kunstmatige onderafdichting van gesloten bouwput 

  Nummer toepassing B2.2 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

goed 

  Best practices / ervaringen Meting bemalingsdebiet en verlaging boven de afsluitende laag is 

altijd nodig. Meting van stijghoogte en verlaging onder de afslui-

tende laag is soms nodig. 

  a. hoeveelheid instrumenten bemalingsdebiet totaal of per bron. Aantal peilbuizen afhankelijk 

van de grootte van de bouwput minimaal 2 peilbuizen. Bij grote 

bouwputten of complexe situaties kunnen veel peilbuizen nodig 

zijn.     

  b. locaties instrumenten verspreid over de bouwput 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Loadcell 

  Nummer monitoringtechniek T13 

1 Wat wordt gemonitord Elektrisch monitoren van aangebrachte of optredende kracht 

2 Werking monitoringtechniek Een elektrische, holle of gesloten loadcell wordt aangebracht in 

een proefopstelling om de aangebrachte of optredende kracht te 

kunnen registreren. In de load cell zitten rekstrookjes die de 

kracht registreren. 

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Uitlijning van loadcell is van groot belang voor de nauwkeurigheid 

van de uitlezing 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Toepassing van taats noodzakelijk voor homogene krachtover-

dracht. Indien niet toegepast bestaat reële kans op grote meetaf-

wijkingen.  

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

loadcell < 0.5% van maximale verwachting draagkracht [kN] 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van max. toelaatbare load object [kN] 

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Temperatuur, wind, trillingen, stabiliteit reactieframe  

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Minimaal jaarlijkse calibratie van de loadcell 

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Droog opbergen. Zorgen voor juiste belasting. Niet scheef belas-

ten, dit beïnvloed LT gedrag. Voorkom overbelasting cell. 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Loadcell 

  Nummer monitoringtechniek T13 

7 Procedure uitlezen instrumenten Aansluiting van loadcell op datalogger unit of handheld uitleesunit 

(display). 

8 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en in-

terpretatiesystemen 

Excel 

  b. eenduidigheid zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud Droog opbergen.  

10 Algemene aanbevelingen Gebruik juiste (geschikte) meetbereik loadcell voor meting. Ge-

bruik een goede meetversterker / rekmeter. 

11 Literatuurverwijzingen / internet   

  Toepassingsmogelijkheid 1 Paaldraagvermogen 

  Nummer toepassing F24  

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Zeer goed 

  Best practices / ervaringen Hierbij wordt een load cell tussen het vijzel en de paalkop ge-

plaatst om de opgelegde kracht te monitoren. 

  a. hoeveelheid instrumenten normaliter 1 per paalproef 

  b. locaties instrumenten tussen paalkop en vijzel 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Bezwijken anker / stempel door te grote belasting 

  Nummer toepassing F14 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Zeer goed.  

  Best practices / ervaringen Bij voorgespannen stempels wordt een load cell tussen gording en 

stempel aangebracht om de voorspanning te kunnen instellen. Bij 

ankers wordt in Nederland op elk anker een controleproef ge-

daan, waarbij het anker tot de rekenwaarde van de belasting 

wordt belast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van holle load cells 

(center hole load cell) om de opgelegde kracht te monitoren.  

  a. hoeveelheid instrumenten 1 per voor te spannen stempel / te beproeven anker 

  b. locaties instrumenten Tussen gording en stempel / Tussen gording en ankerkop 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Bezwijken bouwput door bezwijken anker / stempel 

  Nummer toepassing B3 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen In kritieke gevallen kan worden besloten om met de load cells het 

krachtverloop in de stempels / ankers als functie van de bouwfa-

sen te monitoren gedurende de bouw. In sommige gevallen die-

nen ankers te worden nagespannen, waarbij de load cell kan 

worden gebruikt om de nieuwe kracht in het anker te bepalen. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 per x stempels / ankers, afhankelijk van grootte bouwput en 

kritieke locaties 

  b. locaties instrumenten nabij hoeken (3D situatie) en op maatgevende doorsneden (2D)  
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Loadcell 

  Nummer monitoringtechniek T13 

  Toepassingsmogelijkheid 4 Deformatie belendingen door te grote verplaatsing bouwput-
wand door bezwijken anker / stempel 

  Nummer toepassing O1.5.1, O1.5.2 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed. 

  Best practices / ervaringen In kritieke gevallen kan worden besloten om met de load cells het 

krachtverloop in de stempels / ankers als functie van de bouwfa-

sen te monitoren gedurende de bouw. In sommige gevallen die-

nen ankers te worden nagespannen, waarbij de load cell kan 

worden gebruikt om de nieuwe kracht in het anker te bepalen. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 per x stempels / ankers, afhankelijk van grootte bouwput en 

kritieke locaties 

  b. locaties instrumenten nabij hoeken (3D situatie) en op maatgevende doorsneden (2D)  
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Rekstrookje 

  Nummer monitoringtechniek T14 

1 Wat wordt gemonitord Met rekstrookjes wordt de vervorming in µε (microrek) geregi-

streerd 

2 Werking monitoringtechniek Rekstrookjes worden aangebracht in een brug van wheatstone. 

Vervormingen van het materiaal geven een verandering van de 

weerstand, zodat de brug uit evenwicht gaat. 

3 Foto instrument 

 
4 Nauwkeurigheid monitoringtech-

niek 

  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

zeer gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Ondergrond dient op juiste manier te worden voorbereid. Aan-

brengen rekstroken is specialistisch werk. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

zeer gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Kabellengten, temperatuursveranderingen, soldeerverbindingen 

en stabiliteit voeding hebben effect op de meting. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is zeer kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen Zeer kwetsbaar voor vocht en mechanische beschadigingen 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Nader in te vullen, type afhankelijk 

  e. meetbereik (absoluut) Nader in te vullen, type afhankelijk 

5 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Temperatuur, vocht 

6 Lange termijngedrag (kalibratie, 

stabiliteit) 

Mits goed aangebracht en afgedekt goede LT stabiliteit. Goede 

lineairiteit.  

  mogelijkheden tot verbetering LT-

gedrag 

Voorkom indringing van vocht 

7 Procedure uitlezen instrumenten Via kabel naar datalogger 

8 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Handmatig / automatisch 
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  Beschrijving  

monitoringtechniek 

Rekstrookje 

  Nummer monitoringtechniek T14 

  b. eenduidigheid zeer eenduidig (interpretatie altijd objectief) 

  toelichting / aanbevelingen   

9 Onderhoud - 

10 Algemene aanbevelingen - 

11 Literatuurverwijzingen / internet Dunicliff 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Deformatie belendingen door te grote verplaatsing bouwput-

wand door bezwijken anker / stempel 

  Nummer toepassing O1.5.1, O1.5.2, B3, F14 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Matig geschikt 

  Best practices / ervaringen Door blootstelling aan temperatuursverschillen is interpretatie 

vaak lastig.  

  a. hoeveelheid instrumenten Minimaal 4 per stempel 

  b. locaties instrumenten Rondom stempel op 1 doorsnede 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Instabiliteit / Bezwijken wand 

  Nummer toepassing B1 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Matig geschikt 

  Best practices / ervaringen Het bepalen van spanningen in de wand met rekstroken is lastig 

door  

  a. hoeveelheid instrumenten Afhankelijk van de situatie 

  b. locaties instrumenten Bij locatie verwachte maximaal moment / maatgevende spanning 

in de damwand 
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4.2 Kwaliteitscontrole funderingstechnieken bij bouwputten 
 

  Beschrijving  
meting QC aannemer 

Akoestisch doormeten 

  Nummer techniek Q1 

1 Wat wordt gemeten Gesteldheid funderingspaal 

2 Werking techniek De metingen worden verricht volgens een digitale meetmethode 

zoals deze door TNO is ontwikkeld. In de paal wordt, door met een 

kunststof hamer een klap op de paalkop te geven, een schokgolf 

opgewekt. De opeenvolgende reflecties worden gemeten met 

behulp van een versnellingsopnemer die tegen de paalkop wordt 

aangehouden. De resultaten van drie hamerklappen vormen te-

zamen het meetsignaal. 

 

De uit de gemeten versnelling berekende snelheid wordt als func-

tie van de tijd weergegeven in een grafiek. 

 

De drie gemeten signalen worden via de portable computer gere-

gistreerd en vervolgens op de harddisk opgeslagen. 

 

Via post-processing is het, als gevolg van het digitaal opslaan van 

de signalen, mogelijk om de signalen te middelen, te vergroten of 

op verschillende wijzen te versterken. 

 

Aan de hand van de metingen kan vastgesteld worden of zich in 

de palen discontinuïteiten (scheuren / insnoeringen / uitstulpin-

gen) bevinden en een inschatting van de paallengte verkregen. 

 

De resultaten zijn zeer gevoelig voor het moment van uitvoering. 

Enige dagen na het heien van de palen is reeds kleef langs de 

palen opgebouwd, waardoor de signalen diffuser worden. Daar-

naast is de stijfheid van de bodem, als ook de betoneigenschap-

pen en de wapeningconfiguratie van belang bij de interpretatie. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Grafiek / digitaal 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Akoestisch doormeten 

  Nummer techniek Q1 

4 Foto  

 
5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen De ruwheid / afwerking contactoppervlak tussen opnemer en 

paalkop is van belang. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Meetsignalen kunnen wisselend zijn. Daardoor worden er 3 signa-

len voor elke paal gemaakt. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen Tijdens slechte weersomstandigheden dient het apparaat bedekt 

te worden. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

- 

  e. meetbereik (absoluut) - 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Funderingsmachines welke in de directe omgeving aan het werk 

zijn. 

7 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Fabrikantafhankelijke software 

  b. eenduidigheid weinig eenduidig (interpretatie altijd subjectief) 

  toelichting / aanbevelingen Kennis voor interpretatie is nodig. De aard van de reflecties is niet 

altijd zomaar terug te leiden. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Akoestisch doormeten 

  Nummer techniek Q1 

8 Algemene aanbevelingen Schade kort onder de paalkop wordt niet altijd goed geregistreerd, 

afhankelijk van het type apparaat. In geval van twijfel over de 

kwaliteit van de paalkop dient het bovenste deel van de paal te 

worden blootgegraven.  

 

Als na de akoestische meting nog ontgravingen of horizontale 

belastingen optreden die de paal kunnen beïnvloeden kan het 

wenselijk zijn om een nieuwe meting uit te voeren. 

9 Literatuurverwijzingen / internet CUR aanbeveling 109 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afwijkende kwaliteit geheide palen 

  Nummer toepassing F23 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk geschikt 

  Best practices / ervaringen Ervaringen om schade door heien aan juist geheide funderingspa-

len te bepalen d.m.v. akoestische metingen zijn redelijk goed. De 

interpretatie van de metingen is echter erg moeilijk.  

  a. hoeveelheid instrumenten Doormeting van prefab betonpalen vindt in het algemeen alleen 

plaats bij mogelijke aanwijzingen voor paalbeschadiging. Dit kun-

nen zijn een plotselinge terugloop in kalenderwaarde, een ver-

plaatsing van de paal, beschadiging van de paalkop of palen die 

zijn aangestoten door materieel. Bij mogelijk beschadigde palen 

moeten ook goede referentiepalen worden doorgemeten, met een 

minimum van 4 stuks. 

  b. locaties instrumenten Aan de paalkop 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Afwijkende kwaliteit van in de grond gevormde palen 

  Nummer toepassing F23 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Redelijk geschikt 

  Best practices / ervaringen Door het uitvoeren van akoestische metingen kunnen conclusies 

worden getrokken over de intergiteit en kwaliteit van de paal-

schacht.  

  a. hoeveelheid instrumenten Gebruikelijk is om alle in de grond gevormde palen akoestisch 

door te meten.  

  b. locaties instrumenten Aan de paalkop 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Kwaliteit funderingspalen van belendingen 

  Nummer toepassing - 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

redelijk 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  
 

49

  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Akoestisch doormeten 

  Nummer techniek Q1 

  Best practices / ervaringen Indien er gegevens zijn over de lengte en positie van de palen 

kunnen metingen uitgevoerd worden door een funderingsbalk aan 

te slaan. Bij palen onder gevels is het mogelijk er een console aan 

te maken waarop een klap wordt gegeven, teneinde een verticaal 

signaal in de paal te introduceren.  

  a. hoeveelheid instrumenten 1 meting per paal 

  b. locaties instrumenten - 
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Aanslaan anker 

  Nummer techniek Q2 

1 Wat wordt gemeten de actuele kracht die in het anker zit 

2 Werking techniek De staaf van een in gebruik zijnd anker wordt nabij de damwand 

deels vrijgegraven en in trilling gebracht door het zijdelings aan-

slaan met een hamer. Met een trillingssensor op de staaf wordt 

de frequentie gemeten en kan men een indicatie van de kracht in 

het anker verkrijgen.  

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

weergave in tabel 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

ongevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen  

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen de meting kan worden herhaald om inzicht in spreiding in de me-

ting te krijgen 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen De buigeigenfrequentie van de stang kan bij lage ankerkrachten 

de bepaling van de grondtoon verstoren. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

+/- 10 % van de ankerkracht 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van de verwachte ankerkracht 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

nvt 

7 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Analyse op basis van de golftheorie 

  b. eenduidigheid Relatief eenduidig  

  toelichting / aanbevelingen Interpretatie is lastig. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan 

de metingen een predictie te maken van de te verwachten an-

kerkracht en de te ontgraven lengte te bepalen, zodat in een 

representatief frequentie-interval wordt gemeten.  

8 Algemene aanbevelingen - 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 bepaling kracht in anker 

  Nummer toepassing F14 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt, mits een deel van het anker kan worden vrijgegra-

ven. 

  Best practices / ervaringen tijdelijke bouwput Weenahal RandstadRail  
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Bemonstering voor labproeven 

  Nummer techniek Q3 

1 Wat wordt gemeten Met de labproeven kunnen verschillende parameters worden 

bepaald (zie toepassingen). De monsters kunnen op verschillende 

manieren worden genomen, bijv. Uit de verse beton of grout, uit 

retour van een jetgroutkolom, uit een diepwandpaneel of uit het 

bemalingswater. 

2 Werking techniek Voor de verschillende toepassingen zijn verschillende methodes 

van bemonstering (zie toepassingen). 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Labproeven worden op de geëigende manier gepresenteerd. 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen In het geval van kernboren in een jetgroutkolom of injectielichaam 

kan het lastig zijn een goede boorkern te verkrijgen. Ervaring van 

de boorders is vereist en inzet van een 3-voudige kernboor is 

aanbevolen. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Dit is sterk afhankelijk van hetgeen wordt bemonsterd. Als bijv. 

Verse grout of bentoniet uit de centrale wordt beproefd zal de 

meetnauwkeurigheid groter zijn dan bij het beproeven van een 

monster uit de retourstroom van een jetgroutkolom. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

n.v.t. 

  toelichting / aanbevelingen nvt, kernboor en de laboratoriumapparatuur kunnen op het doel 

van de proef worden afgestemd. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk van het soort proef 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van het soort proef 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Labproeven worden volgens normen of voorschriften geanaly-

seerd. 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen in principe worden labproeven volgens normen uitgevoerd en 

geïnterpreteerd. Toch kan het voorkomen dat resultaten van lab-

proeven per laboratorium kunnen verschillen.  

8 Algemene aanbevelingen - 

9 Literatuurverwijzingen / internet NEN normen betreffende de diverse proeven 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afwijkende kwaliteit diepwand / cementbentonietwandpaneel 

  Nummer toepassing F5, F7 
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Bemonstering voor labproeven 

  Nummer techniek Q3 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen Bij een diepwand of cementbentonietwand kan op verschillende 

diepten een monster uit de niet verharde sleuf worden genomen. 

Vervolgens kunnen op verschillende tijdstippen proeven worden 

gedaan op sterkte (éénassige druksterkte (UCS)) voor de diep-

wand, opstijven beton of cementbentoniet (bijv. viscositeit met 

Kugelharfe, dichtheid), doorlatendheid. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Afwijkende kwaliteit jetgroutkolom 

  Nummer toepassing F10, F11 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

matig geschikt 

  Best practices / ervaringen Door de dichtheid van de retourstroom (mengsel grond en grout) 

te vergelijken met die van verse grout kan een indicatie worden 

verkregen van de kwaliteit van de jetgroutkolom op een bepaalde 

diepte. De methode is minder nauwkeurig, doordat de retour een 

bepaalde afstand aflegt tussen de diepte waarop de meting be-

trekking heeft en maaiveld. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Afwijkende kwaliteit jetgroutkolom (2) 

  Nummer toepassing F11 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen Met een kernboring in de uitgeharde jetgroutkolom kan een con-

tinu monster worden verkregen over de hoogte van de jetgrout 

kolom. Op gewenste dieptes kan de in situ sterkte worden be-

paald door drukpoeven (1-assige druksterkte, Unconfined Com-

pressive Strength (UCS)) of doorlatendheid. Deze methode is 

nauwkeuriger dan de meting op een monster uit de retourstroom. 

  Toepassingsmogelijkheid 4 Afwijkende kwaliteit/afmeting bodem injectie 

  Nummer toepassing F18 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen Met een kernboring in het uitgeharde injectielichaam kan een 

continu monster worden verkregen over de hoogte. Hieruit kan 

een beeld worden verkregen op de uniformiteit van het injectieli-

chaam. Op gewenste dieptes kan de in situ sterkte worden be-

paald door drukpoeven (1-assige druksterkte, Unconfined 

Compressive Strength (UCS))  of doorlatendheid. 

  Toepassingsmogelijkheid 5 Slijtage / verstoppen pompen bemalings/drainagesysteem 

  Nummer toepassing F26 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed Geschikt 
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Bemonstering voor labproeven 

  Nummer techniek Q3 

  Best practices / ervaringen Om de kans op slijtage of verstoppen van de bemalingsinstallatie 

te verkleinen dient men vooraf op een watermonster het ijzerge-

halte te bepalen. Tijdens het bemalen dient te worden gecontro-

leerd op zandvoering. Een hoog ijzergehalte en/of zandvoering 

kunnen extra slijtage / falen van het bemalingssysteem veroorza-

ken. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Druk en debiet pomp 

  Nummer techniek Q4 

1 Wat wordt gemeten Druk en debiet grout- of betonstroom 

2 Werking techniek Flowmeter en drukmeter op de pomp registreren debiet en druk 

van de grout- of betonpomp. Meestal worden de metingen gedaan 

om te registreren hoeveel grout/beton er wordt verbruikt, of er 

onverwachte verliezen zijn etc. Soms wordt een meting gebruikt 

om de kwaliteit van een funderingselement te beschrijven, bij-

voorbeeld bij het afpersen van ankers of ankerpalen. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Schrijver-grafiek, soms digitaal 

4 Foto 

 
5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

ongevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk type pomp en type meter 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk type pomp en type meter 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Iedere aannemer heeft een eigen interpretatie van deze metin-

gen. 

  b. eenduidigheid weinig eenduidig (interpretatie altijd subjectief) 

  toelichting / aanbevelingen  
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Druk en debiet pomp 

  Nummer techniek Q4 

8 Algemene aanbevelingen - 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afwijkende afmeting jetgroutelement 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk (indicatief) 

  Best practices / ervaringen Het analyseren van de groutstroom in termen van debiet levert 

samen met andere procesparameters een indicatie van het 

groutproces en de bereikte diameter. De druk waarmee de grond 

wordt versneden geeft ook een indicatie van de kwaliteit en afme-

ting van jetgroutkolommen. Deze waarden worden vaak vergele-

ken met waarden die op basis van proefkolommen op het werk 

zijn gemaakt. De parameters moeten bij elke kolom worden gere-

gistreerd. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Afwijkende afmeting chemisch injectielichaam 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Bij grondinjectie wordt een massief gevormd van geïnjecteerde 

grond, waarbij een vooraf bepaald volume aan injectiemateriaal 

(waterglas, soft gel of hard gel) door injectiebuizen vanuit verschil-

lende openingen kan worden geïnjecteerd. Registratie van de 

volumes levert, in relatie met andere procesparameters als 

pompdruk, een goede indruk van de gerealiseerde grondverbete-

ring. De parameters moeten bij elk injectiepunt worden geregi-

streerd. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Instabiliteit in de grond gevormde paal 

  Nummer toepassing F8 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Bij in de grond gevormde palen of palenwanden is het zaak vol-

doende steundruk ten opzichte van de grond te behouden zodat 

de paal stabiel blijft en er geen vervorming van de omgeving 

plaatsvindt. Het bijhouden van de betondruk tijdens boren en 

vullen van de paal wordt bij sommige funderingsmachines auto-

matisch geregistreerd. Bij gevoelige projecten is het van groot 

belang dit te registreren tegen de tijd. 

  Toepassingsmogelijkheid 4 Kwaliteit / afmeting in de grond gevormde paal / groutanker 

  Nummer toepassing F23 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Matig 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Druk en debiet pomp 

  Nummer techniek Q4 

  Best practices / ervaringen De afpersdruk wordt voor sommige in de grondgevormde paalty-

pen gezien als een middel om de grond rond een anker of paal op 

te spannen, waardoor de draagkracht van de paal of het anker 

wordt vergroot. Dit is echter een zeer indicatieve methode, omdat 

een directe en betrouwbare correlatie met afpersdruk en grond-

mechanisch draagvermogen niet kan worden gelegd. Bij groutan-

kers en ankerpalen als GEWIpalen wordt de afpersdruk vaak 

geregistreerd. 

  Toepassingsmogelijkheid 5 Overconsumptie diepwand / palenwand 

  Nummer toepassing F9 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk tot goed 

  Best practices / ervaringen Registratie van het debiet van de betonpomp, in combinatie met 

gegevens over de voortgang, geven een indicatie van eventuele 

overconsumptie. Bij diepwanden wordt een zogenaamde stortgra-

fiek geproduceerd, waarin de hoeveelheid gestort beton tegen de 

paneeldiepte wordt uitgezet. 
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Energie funderingsmachine 

  Nummer techniek Q5 

1 Wat wordt gemeten Boormoment, pull down (neerwaartse kracht boormachine) of 

energie heiblok. 

2 Werking techniek Door het registreren van de gebruikte energie kan samen met de 

pull down en de zakking van de boorbuis/heibuis/heipaal in rela-

tie tot sonderingen informatie worden verkregen over de grond-

laag waarin de paalpunt zich bevindt. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Grafiek uit computer funderingsmachine of tabel. 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen nvt 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Indien met een computer geregistreerd is de foutgevoeligheid 

laag, wanneer met de hand wordt afgelezen en genoteerd is de 

foutgevoeligheid hoger. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen Computer moet niet bloot staan aan stof en vocht. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Afhankelijk van type meetapparaat; orde 10% van te meten rele-

vante meetgrootheid 

  e. meetbereik (absoluut) Afhankelijk van type meetapparaat 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

In principe wordt de data alleen in geval van problemen met in-

brengen van de funderingselementen geanalyseerd.  

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen De correlatie tussen boormoment en/of pull down en de grond-

slag is niet eenduidig. De heikalender bij een geheid systeem is 

meer eenduidig, al hangt er veel af van de instelling van de hei-

energie en valhoogte van het blok, de pakking en korrelverdeling 

van de zandlagen, etc.  

8 Algemene aanbevelingen Registratie is van belang bij gevoelige heiwerken om de relatie 

met omgevingshinder (trillingen / geluid) beter te kunnen leggen. 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Niet op diepte komen palenwand 

  Nummer toepassing F6 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt. 
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  Beschrijving 

meting QC aannemer 

Energie funderingsmachine 

  Nummer techniek Q5 

  Best practices / ervaringen Registratie van boormoment en pull down als functie van tijd en 

zakking kan een indicatie geven over de kwaliteit van de palen-

wand. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Niet op diepte komen paal 

  Nummer toepassing F22 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt 

  Best practices / ervaringen De heibaas stelt op basis van ervaring de energie van de boormo-

tor, het hei- of het trilblok in. Bij heiblokken kan tevens de val-

hoogte worden ingesteld. Op basis van het verloop van het werk 

wordt de energie bijgesteld. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Geluid damwandplank 

  Nummer techniek Q6 

1 Wat wordt gemeten Geluid damwandplank tijdens inbrengen 

2 Werking techniek Het geluid dat een damwand maakt hangt af van de grondsoort 

waarin wordt getrild. Wanneer een obstakel wordt geraakt gaat de 

plank een afwijkend geluid in combinatie met een hoger geluids-

niveau produceren. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

registratie alleen bij afwijkingen 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen  

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

niet van toepassing, observatie obv ervaring 

  e. meetbereik (absoluut) niet van toepassing, observatie obv ervaring 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Andere werkzaamheden die harder geluid produceren, bijv. heien. 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

geen 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen ervaring van heiopzichter speelt een rol 

8 Algemene aanbevelingen het geluidsniveau dat wordt geproduceerd is afhankelijk van het 

type plank, de methode van bevestiging, het trilblok etc. het luidst 

is een geponste Z – plank i.c.m. een enkele klem op het trilblok. 

Het stilst is een gelaste U-plank in een dubbele klem op het tril-

blok. 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Niet op diepte komen damwandprofiel (trillen/heien/drukken) 

  Nummer toepassing F1 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt 

  Best practices / ervaringen dit is een standaard methode om voortgang van het inbrengen te 

monitoren 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Schade aan profiel damwand (trillen/heien/drukken) 

  Nummer toepassing F3 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Geluid damwandplank 

  Nummer techniek Q6 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt 

  Best practices / ervaringen dit is een standaard methode om voortgang van het inbrengen te 

monitoren 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Handsondering 

  Nummer techniek Q7 

1 Wat wordt gemeten Grondweerstand 

2 Werking techniek Tijdens het indrukken van een kleine conus met een handson-

deerapparaat wordt de puntweerstand en gemeten. De techniek 

is afgeleid van het mechanisch sonderen (zie sondering). De 

techniek wordt doorgaans in de wegenbouw en de funderings-

branche toegepast om verdichting van een zandlaag te controle-

ren. De sondeerlengte is beperkt tot ca. 0,8 à 1,0 m. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Grafiek / digitaal  

4 Foto 

handsondeerapparatuur copyright Eijkelkamp 

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen dient met een bepaalde snelheid in de grond te worden gedrukt 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Bij correcte uitvoering waarschijnlijk ca 10%, afhankelijk van type 

conus, slijtage conus en uitvoering gelijkmatige druk en snelheid. 

  e. meetbereik (absoluut) Afhankelijk van type conus en gewicht uitvoerder. 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Handsondering 

  Nummer techniek Q7 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Er bestaan penetrologgers die de data digitaal opslaan en die met 

behulp van software kan worden uitgelezen. 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

8 Algemene aanbevelingen Conussen moeten regelmatig worden gecontroleerd op slijtage, 

met name conussen van 1 cm2 

9 Literatuurverwijzingen / internet CUR-rapport 2004-1 ‘Beoordelingssysteem voor de begaanbaar-

heid van bouwterreinen’  

  Toepassingsmogelijkheid 1 draagkracht fundering op staal 

  Nummer toepassing F25 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Met een handsondering kan de verdichting van een aanlegniveau 

van of grondverbetering voor een staalfundering worden gecontro-

leerd.  

 

Voor een fundering op staal wordt normaliter als eis gesteld een 

gelijkmate toename tot 5 MPa op 0,5 meter, uitgaande van een 

conus van 10 cm2(conus sondeerwagen). Voor een handsonde-

ring geldt normaliter een hogere eis, bijvoorbeeld een gelijkmatige 

toename tot 5 MPa op 0,3 meter, uitgaande van een conus van 1 

cm2.   

  Toepassingsmogelijkheid 2 niet uitharden cement-bentoniet wand 

  Nummer toepassing F5 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Om de opstijving van een cementbentonietwand aan te tonen kan 

met een sondering in een paneel worden geprikt. Afhankelijk van 

de sterkte zal de sondering vastlopen. Voor de interpretatie van 

de meting zijn geen standaarden voorhanden. Opgemerkt wordt 

dat er alleen informatie over de opstijving van de bovenste meter 

wordt verkregen en niet over de rest van het paneel.  

  Toepassingsmogelijkheid 3 onvoldoende begaanbaarheid bouwterrein 

  Nummer toepassing F25 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Met het uitvoeren van metingen op een aantal plekken op het 

bouwterrein kan een beeld worden gevormd over de vastheid van 

de toplaag. Op basis hiervan kan een advies worden gegeven over 

een eventueel benodigde grondverbetering en/of schottenbaan 

voor de funderingsmachine. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Verhardingscontrole beton 

  Nummer techniek Q8 

1 Wat wordt gemeten Sterkte (opstijving) van diepwandpaneel of paal in palenwand. 

2 Werking techniek Men gaat na enige tijd op het paneel of de paal staan of men 

probeert er een eind wapeningsstaal in te duwen. Als laars of 

staaf niet in het paneel dringen dan is de paal voldoende uitge-

hard om verder gaan met de uitvoering van naastgelegen panelen 

/ palen. Kan ook met ketting met daaraan een staaf; door prikken 

met wapeningsstaaf, chalonstok, enz. kan op gevoel bepaald 

worden of de juiste graad van opstijving is bereikt 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

- 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

nvt 

  e. meetbereik (absoluut) nvt 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

- 

  b. eenduidigheid weinig eenduidig (interpretatie altijd subjectief) 

  toelichting / aanbevelingen  

8 Algemene aanbevelingen Deze methode is weinig eenduidig en gebaseerd op ervaring maar 

kan, indien door een ervaren persoon uitgevoerd, wel een goede 

indicatie leveren van de mate van opstijving. 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Niet uitharden diepwand / cementbentonietwand / palenwand 

  Nummer toepassing F5 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Er is redelijke correllatie met de sterkte van de wand. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Slotverklikker 

  Nummer techniek Q9 

1 Wat wordt gemeten uit het slot lopen van damwandprofielen 

2 Werking techniek Er zijn verschillende technieken. Enkele onderscheiden technie-

ken: zijn 1) breekpen, werkt met gesloten electrisch circuit dat 

onderbroken wordt door plank, hiermee kan ook de diepte van uit 

slot lopen bepaald worden indien er meerdere worden gebruikt. 2) 

een voorloopslot of pen dat verbonden is middels een kabel (als 

de kabel niet meer zakt is de plank uit het slot) 3) magnetische 

methode; meet verandering in magnetisch veld als plank uit het 

slot loopt. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

afwijkingen worden genoteerd 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen een mogelijke installatiefout is het niet op lengte knippen van 

staalkabels, door het op-en-neer bewegen van een plank kan de 

staalkabel onder de teen van de plank blijven hangen en hierdoor 

de grond in blijven gaan. Omdat er niet geconstateerd wordt dat 

er een te grote lengte kabel verbruikt wordt, kan er ten onrechte 

worden geconcludeerd dat de planken nog in het slot staan [CUR 

166, bijl. A] 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen In de praktijk komen er regelmatig valse meldingen voor (zowel 

positief als negatief) Er is dan ook behoefte aan kennis over de 

betrouwbaarheid van het systeem onder gegeven omstandighe-

den [CUR-166] 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen afhankelijk van de gebruikte methode is het materiaal gevoelig 

voor de krachten op de planken tijdens het inbrengen 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

- 

  e. meetbereik (absoluut) - 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

bij zware grondslag (dicht gepakt zand, grind) kunnen bepaalde 

systemen tijdens het inbrengproces kapot gaan 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

systeemafhankelijk 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen  
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Slotverklikker 

  Nummer techniek Q9 

8 Algemene aanbevelingen Bij projecten waarbij het uit het slot lopen van damwanden een 

groot risico voor bouwput of omgeving geeft dienen slotverklik-

kerssytemen te worden voorgeschreven. Hierbij dient een ervaren 

opzichter te zijn om de juistheid van metingen te interpreteren. 

9 Literatuurverwijzingen / internet CUR-166; CO-410040 (Deltares) inventarisatie slotverklikkers 

voor RWS BWD 

  Toepassingsmogelijkheid 1 uit slot lopen damwandplank 

  Nummer toepassing F2 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Bij projecten waarbij het uit het slot lopen van damwanden een 

groot risico voor bouwput of omgeving geeft dienen slotverklik-

kerssytemen te worden voorgeschreven. Ervaringen zijn slecht 

gedocumenteerd. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Sondering 

  Nummer techniek Q10 

1 Wat wordt gemeten Grondweerstand 

2 Werking techniek Tijdens het indrukken van een standaard sondeerconus wordt de 

puntweerstand en schachtwrijving geregistreerd. Zie NEN 5140. 

De elektrische sondering is in Nederland de standaard grondon-

derzoeksmethode voor het ontwerpen van geotechnische con-

structies. De toepassingen voor sonderingen voor het ontwerp zijn 

reeds beschreven in normen en richtlijnen voor het ontwerpen 

van funderingen en bouwputten 

 

Daarnaast kan de techniek bij bouwputten worden ingezet om de 

verandering van grondeigenschappen binnen en buiten de bouw-

put te meten afhankelijk van de bouwfase waarin het project zich 

bevindt. De hier genoemde toepassingen spitsen zich hierop toe. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Grafiek / digitaal (GEF) 

4 Foto 

 
sondeerconus 

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Sondering 

  Nummer techniek Q10 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk van sondeerklasse (zie NEN 5140) 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van sondeerklasse (zie NEN 5140) 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

sonderingen worden volgens NEN 5140 uitgewerkt.  

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen Uit een ringonderzoek tussen sondeerbedrijven bleek dat er ver-

schillen in resultaten mogelijk zijn. Daarnaast bestaat er natuurlij-

ke variatie van de ondergrond die metingen kan beïnvloeden. 

Wanneer verandering in spanning van de ondergrond bij bijv. 

palen moet worden aangetoond dienen daarom meerdere sonde-

ringen per paal te worden gemaakt (zie toepassingen). 

8 Algemene aanbevelingen Het verdient aanbeveling om altijd sondering met meting van de 

mantelwrijving (kleef) en helling. Met de kleefmeting wordt veel 

meer informatie over de samenstelling en eigenschappen verkre-

gen dan wanneer alleen de weerstand aan de punt wordt uitge-

voerd. De hellingmeting registreert de afwijking van de 

sondeerstang van de verticaal; deze moet beperkt blijven.  

 

Meting van de waterspanning tijdens het sonderen geeft informa-

tie over de grondsamenstelling, grondgedrag en stijghoogten in 

zandlagen.  

 

In specifieke gevallen zoals mobiele verontreinigingen of water-

overdruk uit diepere zandlagen dienen sondeergaten te worden 

afgedicht. 

 

In specifieke gevallen kan toepassing van specialistische sonde-

ringen worden overwogen (multi level grondwatersonde (mili-

eusondering), magnetosondering (bepaling onderkant stalen 

object (bijv. damwand), sondering met videoconus, conuspressi-

ometer)). 

9 Literatuurverwijzingen / internet NEN 5140 

  Toepassingsmogelijkheid 1 op- of ontspanning rond paal 

  Nummer toepassing F24 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Sondering 

  Nummer techniek Q10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Door verschillende bouwfasen kan het grondmechanisch draag-

vermogen van de palen veranderen, doordat grond ontspant door  

bijvoorbeeld ontgraven, of juist wordt opgespannen door heien. 

Hiermee wordt in het ontwerp rekening gehouden. 

 

Het maken van controlesonderingen kan gebruikt worden ter 

verificatie van de uitgangspunten uit het ontwerp (bijv. opspan-

ning of ontspanning zandlagen). Per controlepaal dienen mini-

maal 2, liefst 4 sonderingen te worden uitgevoerd. De 

interpretatie is niet altijd eenduidig, aangezien de ervaring en 

beoordeling van de ingenieur een grote rol spelen. Verder dienen 

de controlesonderingen binnen een korte afstand van de paal 

(max. 1 m) te geschieden om een goede interpretatie te kunnen 

maken. De controlesonderingen dienen bij voorkeur met een 

dubbele hellingmeting te worden uitgevoerd, zodat achteraf de 

positie van de meting ten opzichte van de paal kan worden be-

paald.  

 

Bij het controleren van een lage kalender bij een geheide paal 

volstaat 1 controlesondering per te controleren paal. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Deformatie grond en belendingen door maken fundering / 
damwand / verankering / bemaling 

  Nummer toepassing O1.1, O1.2, O1.3, O1.4, O1.5.3, O1.8 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk tot goed 

  Best practices / ervaringen Sonderingen kunnen worden toegepast om de verandering in 

grondeigenschappen te bepalen of mogelijke invloed van bouwfa-

sen op de ondergrond te monitoren. Zo kan ontspanning of op-

spanning optreden bij het maken van palen of wanden, die ook op 

enige afstand buiten de bouwput merkbaar is. Ook kunnen sa-

mendrukbare lagen onder invloed van bemaling inklinken. Deze 

fenomenen kunnen met sonderingen kwalitatief en in een aantal 

gevallen ook kwantitatief worden aangetoond. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Niet uitharden cement-bentoniet wand 

  Nummer toepassing F5 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Sondering 

  Nummer techniek Q10 

  Best practices / ervaringen Om de opstijving van een cementbentonietwand aan te tonen kan 

met een sondering in een paneel worden geprikt. Afhankelijk van 

de sterkte zal de sondering vastlopen. Aanbevolen wordt sonde-

ring met kleefmeting uit te voeren. De techniek is relatief duur 

vergeleken met de meer gangbare methodes om opstijving van de 

wand aan te tonen. 

  Toepassingsmogelijkheid 4 afwijkende afmeting grondverbeteringselement 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Als een injectielichaam wordt aangetroffen wordt een afwijkende 

(hogere) conuswaarde gevonden. De methode kan meestal alleen 

de bovenkant van een grondverbetering aantonen, omdat de 

sondering snel vastloopt door de relatief grote sterkte van de 

bodeminjectie. 

  Toepassingsmogelijkheid 5 draagkracht fundering op staal 

  Nummer toepassing F25 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Met een sondering kan de verdichting van een aanlegniveau van 

of grondverbetering voor een staalfundering worden gecontro-

leerd. Wanneer de verdichting dieper dan ca. 0,8 à 1,0 m gecon-

troleerd moet worden kan de elektrische sondering worden 

toegepast. Bij kleinere dieptes volstaat de handsondering.  

 

Voor een fundering op staal wordt normaliter als eis gesteld een 

gelijkmate toename tot 5 MPa op 0,5 meter, uitgaande van een 

conus van 10 cm2(conus sondeerwagen). Voor een handsonde-

ring geldt normaliter een hogere eis, bijvoorbeeld een gelijkmatige 

toename tot 5 MPa op 0,3 meter, uitgaande van een conus van 1 

cm2.   
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Spinmeting 

  Nummer techniek Q11 

1 Wat wordt gemeten Diameter van een jetgroutkolom 

2 Werking techniek Door de jetgroutlans wordt een apparaat genaamd “de spin” afge-

laten. Het apparaat is ook wel bekend als “de paraplu”. Op de 

gewenste diepte kunnen 2 armen mechanisch worden uitgeklapt. 

Uit de weerstand die de armen ondervinden kan worden afgeleid 

of de armen de wand van de kolom hebben bereikt. De meting 

duurt ca. 2 uur per kolom. 

 

De techniek is niet geschikt om de aansluiting van een jetgroutko-

lom op een bestaande fundering te onderzoeken, omdat het ap-

paraat dan niet kan uitklappen. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

grafisch / digitaal 

4 Foto 

 
5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  
 

71

  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Spinmeting 

  Nummer techniek Q11 

  toelichting / aanbevelingen Bij het aflaten van de spin in de jetgroutlans kan het apparaat 

worden beschadigd. Het apparaat moet voor en na de meting 

worden gekalibreerd.  

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Bediening vereist veel ervaring. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen zie hierboven 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

0,25 m 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van het type tot ca. 1,6 of 2,5 m diameter 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Als er veel zand in de kolom zit, bijvoorbeeld onderin, dan is het 

uitklappen van de spin en daarmee de diameterbepaling vaak 

niet mogelijk. Daarnaast speelt opstijving van het groutmengsel 

een rol. Er dient daarom niet teveel tijd tussen het grouten en het 

uitvoeren van de meting te zijn.  

7 Interpretatie van de data De uitdrukkracht (skalenwert) wordt geplot tegen druk, er ontstaat 

een lijn met een knik. De lijn na de knik wordt verlengd tot een 

kalibratielijn van daar uit wordt een lijn recht omhoog getrokken 

op basis waarvan de diameter kan worden afgelezen 

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

dit gebeurt handmatig op basis van een plot gemaakt met een 

spreadsheet 

  b. eenduidigheid weinig eenduidig (interpretatie altijd subjectief) 

  toelichting / aanbevelingen Er bestaat een interpretatiemethode van de resultaten. Deze is 

nog niet algemeen aanvaard. 

8 Algemene aanbevelingen Ook wel bekend als paraplumeting 

9 Literatuurverwijzingen / internet Geotechniek ECSMGE 2007 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afwijkende afmeting jetgroutkolom 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk. 

  Best practices / ervaringen Deze techniek is momenteel de best beschikbare techniek om de 

diameter te bepalen bij lange kolommen. Bij een groutstempel 

gemaakt van korte jetgroutkolommen is de meting niet mogelijk 

doordat het apparaat een bepaalde lengte nodig heeft om uit te 

klappen. Het maken van een aantal langere kolommen (hoogte 

minimaal 3,0 m) kan hierbij uitkomst bieden.  
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Temperatuurmeting 

  Nummer techniek Q12 

1 Wat wordt gemeten Temperatuur in de grond. 

2 Werking techniek De sensor wordt in de grond geïnstalleerd in een boorgat. De 

temperatuur wordt gemeten in de nabijheid van de sensor. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Data in computer. 

4 Foto 

 
5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

weinig gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen Er is een afhankelijkheid van de doorlatendheid van het materiaal 

waarin de sensor wordt geplaatst. Daarnaast kan kortsluiting 

optreden langs de buis / meetkabel. 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

afhankelijk van type en model 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van type en model 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Metingen moeten worden gecorrigeerd voor verontreinigingen of 

zout/brak grondwater die een afwijkend vriespunt van het grond-

water veroorzaken. 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

- 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Temperatuurmeting 

  Nummer techniek Q12 

8 Algemene aanbevelingen Er moet een grond(water)analyse worden uitgevoerd voorafgaand 

aan vriezen om de vrieseigenschappen vast te stellen.  

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afmetingen vrieslichaam 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt. 

  Best practices / ervaringen De temperatuur wordt gemeten op verschillende afstanden en 

niveaus t.o.v. de vrieslansen om de grootte van het vrieslichaam 

te bepalen en het in stand houden ervan te monitoren. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Lekkage door damwand / diepwand / palenwand 

  Nummer toepassing B2.1 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk; interpretatie van de data is niet altijd eenduidig en een-

voudig. 

  Best practices / ervaringen Grondwaterstroming en hydratatiewarmte van beton kunnen 

resulteren in een temperatuurverschil tussen grondwater binnen 

en buiten een constructie. Om deze te meten worden er sensoren 

geplaatst. Dit kan ook m.b.v. glasvezel. In Duitsland (Berlijn) is er 

ervaring mee, o.a. Texplor. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Visuele inspectie 

  Nummer techniek Q13 

1 Wat wordt gemeten Visueel wordt vastgesteld of een bepaald mechanisme zich voor-

doet. De methode is meestal niet preventief, maar is vaak een 

waardevolle aanvulling op meettechnieken die preventief worden 

ingezet, maar waar de verwerkingssnelheid van de data enige tijd 

vergt.  

2 Werking techniek De aannemer stelt bij sommige funderingstechnieken verschillen-

de zaken visueel vast. Afwijkingen worden geregistreerd. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Logboek aannemer 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Hangt af van ervaring waarnemer. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

nvt 

  e. meetbereik (absoluut) nvt 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

nvt 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen Eenduidigheid hangt af van de ervaring van de waarnemer. 

8 Algemene aanbevelingen - 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 schade aan damwandprofiel 

  Nummer toepassing F2 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Matig  

  Best practices / ervaringen Bij het inbrengen wordt, naast meting met de waterpas, ook visu-

eel ingeschat of de planken recht naar beneden gaan. De nauw-

keurigheid is echter niet groot. De methode is wel preventief. 

  Toepassingsmogelijkheid 2 lekkage of ontgronding door niet aansluiten wandelementen of 
gaten in de wand 

  Nummer toepassing B1 



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  
 

75

  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Visuele inspectie 

  Nummer techniek Q13 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk  

  Best practices / ervaringen Lekkage of ontgronding kunnen desastreuze gevolgen hebben 

voor de belendingen naast een bouwput en dient zo snel mogelijk 

te worden waargenomen. Naast peilbuismetingen buiten de 

bouwput, die plotseling zakken van de grondwaterstanden moe-

ten aangeven is deze techniek een waardevolle aanvulling. Indien 

het fenomeen wordt waargenomen dient direct actie te worden 

ondernomen. De methode is niet preventief. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 instabiliteit sleuf diepwand / cementbentoniet 

  Nummer toepassing F7 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Matig  

  Best practices / ervaringen Door de maaiveldvervorming nabij de sleuf visueel te monitoren 

kan het optreden van sleufstabiliteit worden waargenomen. De 

methode is niet preventief.  

  Toepassingsmogelijkheid 4 overconsumptie ontgraven wand 

  Nummer toepassing F9 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk  

  Best practices / ervaringen Bij diepwanden, cementbentonietwanden en palenwanden wordt 

het vloeistofniveau in het ontgraven gedeelte visueel gecontro-

leerd; bij nazakking wordt nagevuld. Uit het verpompte debiet 

wordt een stortgrafiek gemaakt, die de een indicatie van de over-

consumptie geeft. 

  Toepassingsmogelijkheid 5 Afwijkende sterkte jetgroutelement 

  Nummer toepassing F11 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk  

  Best practices / ervaringen Bij jetgrouten wordt de retourstroom visueel geïnspecteerd. Met 

name wordt gelet op brokken klei of veen, en of de retour normaal 

op gang blijft. Als de retour wegvalt, duidt dit op problemen. Ofwel 

het gat tussen jetlans en grond is verstopt, of er treden verliezen 

op. In beide gevallen is bijsturing nodig. De methode is preventief. 

  Toepassingsmogelijkheid 6 falen drainage door slijtage, verstopping, vernieling, stroomuit-

val etc. 

  Nummer toepassing - 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt. 

  Best practices / ervaringen De bovengrondse elementen kunnen goed worden geïnspecteerd 

om oorzaken van dit falen te detecteren. 

  Toepassingsmogelijkheid 7 schade aan belendingen door bouwactiviteiten 

  Nummer toepassing O1 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Visuele inspectie 

  Nummer techniek Q13 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Schade aan belendingen door alle verschillende suboorzaken 

wordt meestal het eerst visueel waargenomen. Om verergering 

ervan te monitoren dient te worden uitgeweken naar meer nauw-

keuriger technieken als scheurmeters, funderingsinspectie, 

akoestisch meten etc. Bij funderingsinspectie is visuele waarne-

ming een van de belangrijkste technieken. Van belang zijn verder 

een goede nulmeting van de belendingen met oa. een verslagleg-

ging in foto's. 

  Toepassingsmogelijkheid 8 slib- en veeninsluitingen in OWBvloer 

  Nummer toepassing F20, B5 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

matig tot slecht 

  Best practices / ervaringen Deze zijn alleen na droogzetten waar te nemen en alleen als deze 

tot aan de bovenkant van de OWBvloer zijn doorgezet. 

  Toepassingsmogelijkheid 9 aansluiting OWBvloer op (dam)wand / palen 

  Nummer toepassing B2.2 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

redelijk 

  Best practices / ervaringen Voor de waterdichtheid van de OWBvloer of de groutboog is het 

van belang om een goede aansluiting op zowel de wand als de 

(trek)palen te hebben. Hiertoe kunnen bij de OWBvloer in de fase 

voorafgaand aan het storten duikers worden ingezet om zonodig 

de kassen van de damwand schoon te maken en de paalkoppen 

vrij te maken. 

  Toepassingsmogelijkheid 10 afwijkende kwaliteit paal 

  Nummer toepassing F23 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

redelijk 

  Best practices / ervaringen Visueel kan worden vastgesteld of het betonniveau in de verse 

paal zakt dan wel stijgt. Dit kan een indicatie zijn voor uitlubben 

dan wel insnoeren van de paalschacht. 

 

  



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  
 

77

  Beschrijving  

meting QC aannemer 

(Graden)Waterpas 

  Nummer techniek Q14 

1 Wat wordt gemeten Scheefstand van een element of funderingsmachine 

2 Werking techniek De scheefstand wordt afgelezen door de (graden)waterpas tegen 

het element of de machine aan te houden. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

geen   

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

ongevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

1 a 2 graden 

  e. meetbereik (absoluut) - 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

- 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen - 

8 Algemene aanbevelingen bij kritieke projecten dient de scheefstand nauwkeuriger te wor-

den bepaald 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Uit het slot lopen damwanden 

  Nummer toepassing F2 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

matig 

  Best practices / ervaringen wordt in principe bij alle damwandprojecten gedaan 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Lekkage / ontgronding door niet aansluiten elementen of gaten 
in de wand 

  Nummer toepassing B2.1 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Matig tot redelijk 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

(Graden)Waterpas 

  Nummer techniek Q14 

  Best practices / ervaringen Bij damwanden is deze meting nauwkeurig genoeg, omdat de in 

te trillen damwandplank in principe de voorgaande volgt door het 

slot. Bij palenwanden is deze methode niet nauwkeurig genoeg en 

moeten inclinometingen in 2 richtingen aan de makelaar van de 

funderingsmachine gebeuren om achteraf de kans op grote lek-

ken in de wand te kunnen bepalen. 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Beïnvloeding funderingen belendingen door boren ankers 

  Nummer toepassing F13 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Redelijk 

  Best practices / ervaringen Wanneer ankers dicht bij (naast of onder) funderingen worden 

geboord is het noodzakelijk vooraf goed te meten zodat de kans 

op beïnvloeding of zelfs raken van funderingselementen wordt 

geminimaliseerd. Het verlopen van ankers in de grond is met dit 

instrument niet te bepalen. 

 

  



CUR Bouw & Infra Publicatie 223 
 

  
 

79

  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Zakking funderingselement of boorbuis (tijdens inbrengen) 

  Nummer techniek Q15 

1 Wat wordt gemeten zakkingssnelheid 

2 Werking techniek Visueel wordt vastgesteld of het funderingselement of de boorbuis 

met een normale snelheid op diepte komt. Dit gebeurt op basis 

van ervaring. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Bij sommige geboorde palen uit computer, bij heipalen in een 

slagdiagram (kalender), bij damwanden en ankers geen (automa-

tische) registratie 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen - 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

geen mening 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

niet van toepassing, observatie obv ervaring 

  e. meetbereik (absoluut) niet van toepassing, observatie obv ervaring 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

geen   

7 Interpretatie van de data   

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

- 

  b. eenduidigheid eenduidig (interpretatie meestal objectief) 

  toelichting / aanbevelingen ervaring van heiopzichter speelt een rol 

8 Algemene aanbevelingen - 

9 Literatuurverwijzingen / internet - 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Niet op diepte komen damwandprofiel (trillen/heien/drukken) 

  Nummer toepassing F1 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt 

  Best practices / ervaringen dit is een standaard methode om voortgang van het inbrengen te 

monitoren 

  Toepassingsmogelijkheid 2 Schade aan profiel damwand (trillen/heien/drukken) 

  Nummer toepassing F3 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt.   

  Best practices / ervaringen Gekeken kan worden of het met een zwaardere machine wel lukt. 

Dit is een standaard methode om voortgang van het inbrengen te 

monitoren. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Zakking funderingselement of boorbuis (tijdens inbrengen) 

  Nummer techniek Q15 

  Toepassingsmogelijkheid 3 Niet op diepte komen palenwand 

  Nummer toepassing F6 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt 

  Best practices / ervaringen Als de boorbuis niet meer zakt dan is dat een aanwijzing voor een 

ondergronds obstakel of een onvoldoende capaciteit van de 

boormotor.  

  Toepassingsmogelijkheid 4 Niet op diepte komen damwandverankering 

  Nummer toepassing F13 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt 

  Best practices / ervaringen De zakking (penetratie) van de boorbuis van een anker geeft aan 

of het anker op diepte komt. Wanneer obstakels of funderings-

elementen van belendingen worden geraakt zal de penetratie 

worden gehinderd. 

Dit kan met name optreden bij zelfborende en schroefinjectie-

ankers. Groutankers boren meestal door objecten heen.  

  Toepassingsmogelijkheid 5 Niet op diepte komen (geheide) paalfundering 

  Nummer toepassing F22 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

goed geschikt.  

  Best practices / ervaringen Als de paal niet meer zakt komt hij niet op diepte. Gekeken kan 

worden of het met een zwaarder blok lukt. Het bijhouden van het 

aantal klappen per 25 cm zakking bij geheide systemen wordt 

kalenderen genoemd. 

  Toepassingsmogelijkheid 6 Draagkracht geheide paalsystemen 

  Nummer toepassing F24 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

redelijk geschikt 

  Best practices / ervaringen Bij juiste wijze kalenderen (beginnen bij een sondering) kan de 

kalender worden gebruikt als een leidraad om een indicatie van 

het draagvermogen te verkrijgen. In fijne zandlagen is de kalender 

echter niet betrouwbaar door het optreden van grotere waterover-

spanningen, waardoor de paal sneller zakt onder dynamische 

belasting. Hierdoor blijft de kalender achter, terwijl het statisch 

draagvermogen voldoende kan zijn.  

  Toepassingsmogelijkheid 7 Niet op diepte komen grondverbeteringselement 

  Nummer toepassing F12 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Goed geschikt voor o.a. jetgrouten, grondinjectie en vriezen.  

  Best practices / ervaringen Het monitoren van de inbrengdiepte van de jetgroutlans, injectie-

buis of vrieslans geeft aan of de elementen op de juiste diepte 

(kunnen) worden geïnstalleerd. 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Proefbelasting 

  Nummer techniek Q16 

1 Wat wordt gemeten Het meten van last en verplaatsing tijdens proefbelasting op druk- 

of trek van palen of ankers. Op ankers worden altijd statische 

proefbelastingen uitgevoerd. Bij palen ook, al is het uitvoeren van 

statisch-dynamische paaltesten, de zgn. Rapid Load Test (RLT), in 

opkomst. 

2 Werking techniek De uitvoering van statische proefbelastingen staat uitgebreid 

beschreven in NEN6745-1 en -2. Veel toegepaste uitvoering is 

Klasse B meting. Een minder toegepaste meer uitgebreide meting 

is Klasse A, waarbij ook draagkrachtfactoren αp en αs kunnen 

worden bepaald. Aan de hand van reksensoren op verschillende 

diepten. 

 

Voor het uitvoeren en uitwerken van de Rapid Load Test is mo-

menteel een onderzoek gaande waarbij een Richtlijn wordt opge-

steld. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

Last-verplaatsingsdiagrammen met interpretatie 

4 Foto 

 
proefbelasting op ankerpaal 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Proefbelasting 

  Nummer techniek Q16 

5 Nauwkeurigheid techniek  

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen uitlijning sensoren en loadcell van groot belang 

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen Referentie punten moeten zeer stabiel zijn en niet beïnvloed wor-

den door de proefbelasting. 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is zeer kwetsbaar 

  toelichting / aanbevelingen Verplaatsingssensoren hebben een hoge meetnauwkeurigheid en 

zijn gevoelig voor mechanische belastingen. 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

Geldend voor Klasse A en B 

verplaatsing 0.2% van max zakking en < 0,2 mm [mm] 

loadcell < 0.5% van maximale verwachting draagkracht [kN] 

  e. meetbereik (absoluut) verplaatsing 100 tot 150 [mm] NB: voor grote diameter palen is 

meer verplaatsing nodig loadcell afhankelijk van maximale load 

[kN] 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

Temperatuur, wind, trillingen, stabiliteit reactieframe en referentie 

frame. Juiste toepassing (holle) vijzels en de uitlijning hiervan. 

7 Interpretatie van de data  

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

Bepaling bezwijkdraagvermogen indien paal niet bezweken (ver-

plaatsing 10% van de paaldiameter) volgens Chin of Van der 

Veen, IGWR of kruipcriterium (geldt alleen voor statische proefbe-

lasting) 

  b. eenduidigheid geen mening 

  toelichting / aanbevelingen  

8 Algemene aanbevelingen "on-line" loggen van de load en verplaatsing met een meetfre-

quentie van ≥ 1x per seconde om belasting beheerst te kunnen 

aanbrengen en houden. Minimaal jaarlijkse calibratie van het 

meetsysteem. Juiste opberging en regelmatig onderhoud, voor-

kom overbelasting 

9 Literatuurverwijzingen / internet NEN 6745-1 en -2, en CUR/Delft Cluster publicatie 230 Richtlijn 

voor statisch-dynamisch proefbelasten. http://www.delftcluster.nl/ 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Afwijkende afmeting / sterkte / stijfheid anker 

  Nummer toepassing F15 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Aantal proeven conform CUR 166 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 per paal 

  b. locaties instrumenten Nvt  

  Toepassingsmogelijkheid 2 Afwijkende draagkracht paal 

  Nummer toepassing F24 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Proefbelasting 

  Nummer techniek Q16 

  Geschiktheid techniek voor deze 

toepassing 

Goed 

  Best practices / ervaringen Meestal toegepast bij nieuwe of in de grond gevormde paaltypen. 

Aantal proeven projectspecifiek te bepalen. 

  a. hoeveelheid instrumenten 1 per paal 

  b. locaties instrumenten Nvt 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Hydrofoonmeting 

  Nummer techniek Q17 

1 Wat wordt gemeten Geluidssignaal door aanstralen buis door jetgroutstraal. 

2 Werking techniek Een serie hydrofoons in een holle buis registreren een geluidssig-

naal zodra de buis wordt aangestraald door de jet, op basis hier-

van kan de kolomdiameter worden bepaald. Er dienen op een 

aantal afstanden van de theoretische kolom as buizen te worden 

geplaatst. 

3 Weergave / registratie meetresul-

taten 

grafiek met signaal hydrofoon 

4 Foto  

5 Nauwkeurigheid techniek   

  a. gevoeligheid voor installatie-

fouten 

gevoelig voor installatiefouten 

  toelichting / aanbevelingen buizen kunnen verlopen met grotere diepte, waardoor de bepa-

ling van de diameter van de jetgroutkolom niet zuiver is.  

  b. foutgevoeligheid tijdens uit-

voering meting 

weinig gevoelig voor meetfouten 

  toelichting / aanbevelingen - 

  c. kwetsbaarheid van meetap-

paratuur (robuustheid) 

meetapparatuur is robuust 

  toelichting / aanbevelingen - 

  d. meetnauwkeurigheid (abso-

luut) 

0,25 m 

  e. meetbereik (absoluut) afhankelijk van straal jetgroutkolom 

6 Relevante omgevingsinvloeden 

(die de meting kunnen verstoren) 

- 

7 Interpretatie van de data Uit de geluidssignalen van de diverse hydrofoons kan in combina-

tie met de diepte van de jetgroutlans de diameter worden afge-

leid. 

  a. beschikbare analyse- en 

interpretatiesystemen 

- 

  b. eenduidigheid weinig eenduidig (interpretatie altijd subjectief) 

  toelichting / aanbevelingen De helling van de hydrofoonbuizen dient na installatie te worden 

bepaald om de afstand tot de jetgroutlans te bepalen. De positie 

van de jetgroutlans dient ook bekend te zijn. De helling kan met 

een inclinometer worden bepaald.  

8 Algemene aanbevelingen De meting is kostbaar en de interpretatie niet eenduidig. 

9 Literatuurverwijzingen / internet Artikelen Geotechniek nrs. 2 en 3 jaargang 2006 

  Toepassingsmogelijkheid 1 Diameterbepaling jetgroutkolommen 

  Nummer toepassing F10 

  Geschiktheid meting voor deze 

toepassing 

Matig 
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  Beschrijving  

meting QC aannemer 

Hydrofoonmeting 

  Nummer techniek Q17 

  Best practices / ervaringen De methode is bewerkelijk en kostbaar, terwijl de uitvoeringsge-

voeligheid groot is en resultaten niet altijd eenduidig zijn. Sand-

wichwand (jetgroutkolommen met Tubexpalen als wapening) 

Amsterdam CS 
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4.3 Vooronderzoek 
 

nr Beschrijving  Fotograferen van belendingen bij vooropname 

1 Doel In beeld vastleggen van de staat van een gebouw of constructie 

voor aanvang van werkzaamheden in de nabijheid , die mogelijk 

schade veroorzaken 

2 Instrument Analoge of digitale fotocamera 

3 Resultaat Foto’s met tijd- en plaatsaanduiding 

4 Vastlegging Van iedere foto moet bekend zijn: 

-datum en tijd van de opname 

-adres, huisnummer en nadere aanduiding van de opname 

(gevel, verdieping, vertrek, etc.) 

Bij iedere opname moet eenduidig te herleiden zijn wat de af-

metingen van het vastgelegde deel is. Als hulpmiddel kan bijv. 

een schaalstok worden meegefotografeerd worden. Als referen-

tie kunnen ook bijvoorbeeld deur- en raamkozijnen dienen. 

De opnamen dienen zoveel mogelijk loodrecht op wanden en 

vloeren te worden gemaakt. 

5 Aandachtspunten Aandachtspunten bij de opnamen zijn: 

Buiten: 

-metselwerkgevels 

-dilatatievoegen 

-overgang tussen bouweenheden (binnen en buiten) 

-maaiveld ter plaatse van gevel 

Binnen: 

-aansluiting gevels en wanden 

 

 6 Uitvoering De opnamen dienen te worden uitgevoerd door een voor bouw-

kundige opnamen erkend bedrijf.  

7 Opslag gegevens De originele foto’s (of digitale bestanden) en de bijbehorende 

gegevens dienen eenduidig te worden gekoppeld en te worden 

gedeponeerd bij een onafhankelijke instantie (bijvoorbeeld 

notaris).  

8 Tijdstip eerste opnamen Voorafgaand aan de eerste activiteiten die invloed kunnen heb-

ben op de belending 

9 Vervolgopnamen Opnamen tijdens de bouwactiviteiten betreffen meestal vastleg-

ging van schadebeelden. Ook hierbij gelden de in punt 4 ge-

noemde eisen van vastlegging. De opnamen worden 

geregistreerd en beheerd door de opdrachtgever van de opna-

men.  
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nr Beschrijving  Historisch onderzoek (exclusief geotechnisch grondonder-

zoek) 

1 Doel Inventariseren van historische gegevens die van belang zijn bij 

het ontwerp en uitvoering van een project nabij belendingen 

2 Instrument Nvt 

3 Resultaat Gegevens bestaande bebouwing en omgeving 

Bebouwing: 
- bouwjaar 

- wijze van funderen (staal of palen)  

- paalfunderingen: 

 aanlegniveau  

 inheiniveau 

 paaltype en afmetingen, wapening 

 paalbelasting 

- staalfundering: 

 afmetingen 

 aanlegniveau 

 funderingsdruk 

- constructie: 

 constructietekeningen  

- deformaties 

 deformatiemetingen in het verleden uitgevoerd 

Omgeving 

- grondwateronderzoek 

 peilingen in de diverse watervoerende lagen  

 locatie, niveau en effecten van in het verleden uitgevoerde 

bemalingen 

- zettingen en stabiliteit  

 in het verleden uitgevoerde aanvullingen,dempingen,   

ophogingen en de daarbij behorende zettingsmetingen en 

eventuele horizontale gronddeformaties 

- inventarisatie van obstakels in de ondergrond 

 kabels en leidingen 

 funderingsresten 

 damwanden en verankeringen 

- milieutechnisch onderzoek 

 historie van het gebruik van de grond 

 mogelijke nog aanwezige verontreinigingsbronnen  

 resultaten van in het verleden uitgevoerd milieuonderzoek  

 

4 Vastlegging De gegevens worden in een rapport opgenomen  
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Bijlage 5. Optie 2 bij taakverdeling monitoring traditio-
nele contracten 

 

 

In deze bijlage wordt ingegaan op de optie binnen een traditionele contractvorm, waarbij 

de monitoring wordt gesplitst in een monitoringplan voor het project c.q. bouwput en een 

monitoringplan omgeving. (de tweede optie zoals genoemd in paragraaf 3.5.1). Binnen 

deze splitsing wordt er telkens van uitgegaan dat de opdrachtgever de monitoring van de 

omgeving voor haar rekening neemt en de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor 

de monitoring van het project c.q. bouwput krijgt toebedeeld.  

 

Deze verdeling is gebaseerd op de ervaringen van het Ingenieursbureau Gemeentewerken 

Rotterdam (IGWR). Zoals in paragraaf 3.5.1 is aangegeven zijn er echter verschillende 

modellen. In tabel 3.2 zijn deze modellen beschreven met de voor- en nadelen. Hieruit 

blijkt ook waarom IGWR voor een scheiding van de verantwoordelijkheden voor de uitvoe-

ring van de monitoringprogramma’s pleit. Opgemerkt wordt dat de opdrachtgever altijd 

verantwoordelijk is voor het opstellen van beide programma’s. Daarnaast is het erg be-

langrijk dat een van beide partijen verantwoordelijk is voor coördinatie tussen beide moni-

toringprogramma’s en de aansluiting met het bouwproces. Aanbevolen wordt dat dit een 

taak is van de opdrachtgever. 

 
Monitoringprogramma voor de omgeving 
Het monitoringplan voor de omgeving wordt onafhankelijk van het bestek uitgevoerd door 

de OG. Het betreft metingen waarvan op basis van de erkende uitvoeringswijze, onderzoek 

en ervaring in principe geen significante invloed wordt verwacht, bijvoorbeeld deformaties 

aan panden en fluctuaties in grondwaterstanden. 

 

De monitoring van de omgeving dient naast juridische- en verzekeringsaspecten ook als 

middel om met name onverwachte effecten op de omgeving te kunnen volgen. Het geeft 

de opdrachtgever een instrument om de invloed van het bouwproces op de omgeving te 

volgen en eventueel in te grijpen indien noodzakelijk. Daarnaast wordt door een aantal 

vergunningverlenende instanties monitoring van de bebouwing geëist, bijvoorbeeld in rela-

tie tot bemalingen. 

 

Voor het uitvoeren van de monitoring van de omgeving kan de OG derden inschakelen. 

Hierbij heeft het de voorkeur een andere partij in te schakelen dan de partij die het project 

c.q. bouwput contractuele monitoring gaat uitvoeren. Dit om eventuele belangenverstren-

geling te voorkomen. 

 

In tabel B5.1 is aangegeven hoe de verantwoordelijkheidsverdelingen liggen. 
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Tabel B5.1 

wie is verantwoordelijk voor monitoring 

omgeving 

monitoring project c.q. bouwput 

uitvoering metingen OG ON 

verwerking metingen OG ON 

communicatie metingen OG ON 

signalering overschrijdingen metin-

gen 

OG ON 

interpretatie metingen OG ON – t.b.v. signalering 

OG – t.b.v. nadere analyse* 

beheersen c.q. acteren na signale-

ring van overschrijdingen metingen 

OG ON – alleen daar waar overschrij-

ding direct aan uitvoering te kop-

pelen is** 

eindverantwoordelijk voor metingen OG ON 

* In principe is de ON niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de metingen anders dan 

noodzakelijk om de metingen te kunnen toetsen aan de in het monitoringprogramma op-

genomen signalerings- en interventiewaarden. Als er toch verdere interpretatie van de ON 

wordt verwacht, moet deze expliciet en ondubbelzinnig omschreven worden. Bij overschrij-

ding van de signaleringswaarde wordt aanbevolen de interpretaties door de ON te laten uit-

voeren voor zover het de beheersaspecten betreft en door de OG voor aspecten als 

bijvoorbeeld nadere analyse. Hiermee worden de verschillende verantwoordelijkheden be-

treffende de monitoring bevestigd. 

** Bij overschrijding van signalerings- en zeker van interventiewaarden moeten beheersmaat-

regelen worden genomen. Over onder wiens verantwoordelijkheid de maatregelen moeten 

worden uitgevoerd zijn in het verleden de nodige discussies gevoerd. In sommige gevallen 

is het helder wat de oorzaak van de overschrijding is en ook wie die maatregel moet initië-

ren en verantwoordelijk is. Aanbevolen wordt om in het monitoring programma helder te 

omschrijven wie wanneer verantwoordelijk is voor het initiëren van beheersmaatregelen na 

overschrijding van signalerings- en/of interventiewaarden. 

 

Monitoringprogramma voor het project c.q. bouwput 

Aanbevolen wordt om het monitoringprogramma in een aparte contractueel bindende bij-

lage bij het bestek te beschrijven. De reden hiervoor is dat de standaard RAW structuur 

niet voldoende ruimte biedt om de gewenste monitoring tot in detail te kunnen beschrij-

ven. Binnen de RAW structuur worden de afzonderlijke monitoringcomponenten, zoals bij-

voorbeeld het aantal peilbuizen en het aantal te verrichten metingen, wel opgenomen om 

een en ander verrekenbaar te maken.  

 

Het monitoringprogramma beschrijft welke monitoring de OG door de ON uitgevoerd wil 

zien. Voor de inhoud en opzet van het monitoringprogramma wordt verwezen naar de rele-

vante hoofdstukken in dit rapport. 

 

Tabel B5.1 geeft aan waar de verantwoordelijkheden liggen voor de verschillende activitei-

ten waarbij het verschil tussen de monitoring omgeving en monitoring project c.q. bouwput 

duidelijk is aangegeven. Deze indeling is afhankelijk van wat in het bestek is opgenomen. 
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De laatste jaren is veel ervaring opgedaan met het opstellen van monitoringprogram-

ma’s zowel voor de omgeving als de contractuele programma’s voor het project c.q. 

bouwput. Tevens is veel kennis en ervaring verkregen in het onder eigen beheer laten 

uitvoeren van de monitoring van de omgeving en de begeleiding en directievoering van 

de uitvoering van de monitoring van het project. Recente grote projecten waarbij de in 

het hoofdstuk beschreven aanpak betrekkelijk succesvol is toegepast zijn onder ande-

re: de bouwputten van RandstadRail Metrostations, verbouwing van het metrostation 

op Rotterdam Centraal inclusief de vriesboog en de aanleg van de nieuwe Weenatun-

nels. 
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Bijlage 6. Uitgevoerde case studies 
 

 

In deze bijlage worden de twee projecten beschreven die zijn gebruikt voor de case stu-

dies beschreven. De uitwerking van de case studies heeft geresulteerd in een praktijktoets 

van deze richtlijn en de resultaten zijn verwerkt in de richtlijn. 
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6.1 Case studie SDU uitgevers 
 

Bouwput aan de Scheldestraat te Den Haag 
 

 

Het project 
In het centrum van Den Haag, ter plaatse van de voormalige SDU-vestiging aan de Schel-

destraat, is de bestaande bebouwing gesloopt en is nieuwbouw gerealiseerd. De bouwka-

vel beslaat een oppervlak van circa 125 m x 75 m. Onder een groot deel van de 

nieuwbouw is een één-laagse parkeergarage voorzien. Om die garage te kunnen maken is 

een bouwput gemaakt, waarvan het ontgravingsniveau varieert tussen NAP - 2,3 m en NAP 

- 4,3 m. Het maaiveld bevindt zich ongeveer op NAP + 0,5 m. In figuur B6.1 zijn de contou-

ren van de bouwput in rood aangegeven. 

Als bouwputbegrenzing is de toepassing van stalen damwanden voorzien, die reiken tot in 

de slecht waterdoorlatende lagen op circa NAP - 14 m (zie figuur B6.2). De onderafdichting 

van de bouwput bestaat zodoende uit een klei- en veenlaag met een dikte van 1 à 2 m.  

Daar waar de ontgravingsdiepte NAP - 2,3 m bedraagt is uitgegaan van de toepassing van 

vrijstaande, onverankerde/niet gestempelde damwanden. Op plaatsen waar de ontgra-

vingsdiepte groter is of waar de afstand tot de belendingen klein is, zijn stempels toege-

past. 

 

 

 

 Fig. B6.1 
 Luchtfoto met contouren  
 bouwput. 
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Grondopbouw 
 

In figuur B6.2 is een karakteristieke sondering weergegeven. Vanaf het maaiveld bevindt 

zich in hoofdzaak zand, met tussen NAP - 14 m en NAP - 16 m een slecht waterdoorlaten-

de laag. De grondwaterstand bevindt zich meestal op ongeveer NAP - 0,5 m. 

 

 

 Fig. B6.2 
 Karakteristieke sondering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belendingen 
De belendende bebouwing bestaat voor een deel uit oude bebouwing en voor een deel uit 

nieuwbouw. In figuur B6.3 zijn de verschillende typen bebouwing aangegeven, met daarbij 

aangegeven de ingeschatte categorie-indeling volgens SBR. De bebouwing links onder in 

figuur B6.3 dateert van 1915, bestaat uit metselwerk en is gefundeerd op ongeveer 4 m 

lange houten palen. De afstand tussen de te plaatsen damwand en deze belending be-

draagt circa 1 m. De bebouwing rechtsonder in figuur B6.2 dateert van 1980 en is gefun-

deerd op avegaarpalen met een puntniveau op NAP -10 m. De afstand tot de damwand 

bedraagt circa 2 m. De bebouwing aan de bovenzijde van figuur 3 is even-eens van recen-

te datum en is ook gefundeerd op avegaar palen. De afstand tot de damwand bedraagt 

circa 15 m. 
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 Fig. B6.3 
 Typering belendingen met  
 klasse-aanduiding volgens  
 SBR en type fundering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitvoeringswijze 

In figuur B6.3 is ook aangegeven op welke wijze de damwanden moeten worden inge-

bracht. Alleen in het met rood aangegeven traject worden deze ingedrukt; elders ingetrild. 

Het in rood aangegeven deel van de bouwput wordt gestempeld, terwijl elders de dam-

wanden vrij uitkragen. 

De bouwput is bemalen door het aanbrengen van vacuumfilters op een diepte tussen cir-

ca NAP - 7 m en NAP - 4 m, die zijn geplaatst langs de damwanden.  

 

Contract 

Het project is gerealiseerd aan de hand van een RAW-bestek. De monitoringsactiviteiten 

zijn in het bestek vastgelegd door middel van een passage in het geotechnische advies-

rapport, waarin staat vermeld dat op 4 fronten moet worden gemeten: 

 het bewaken van de waterstanden in de omgeving; 

 het bewaken van de veroorzaakte trillingen; 

 het bewaken van de veroorzaakte zakkingen van de belendingen; 

 het opnemen van de bouwkundige staat van de belendingen. 

 

Als criterium voor het bewaken van de grondwaterstand buiten de bouwput is voorge-

schreven dat deze niet meer dan 0,25 m mocht worden verlaagd. Verder is voorgeschre-

ven dat de stijghoogten in de omgeving moeten worden bewaakt door middel van 

peilbuizen in de topzandlaag en in zowel het zandpakket boven NAP - 14 m als beneden 

NAP - 16 m. De peilbuizen moesten enkele maanden voorafgaande aan de bemaling wor-

den geplaatst om de nulsituatie goed te kunnen vastleggen. 

Wat betreft de locaties van de zakkingsmeetbouten is voorgeschreven dat deze in een 

richting loodrecht op de as van de damwand op afstanden van 2 m, 6 m en 10 m moesten 

worden geplaatst, teneinde de rotaties van die belendingen te kunnen berekenen. Er 

moesten tenminste 2 gelijkluidende nulmetingen van de bouten zijn verkregen, alvorens 

met de werkzaamheden mocht worden begonnen. 

Als zakkingscriterium is 5 mm gesteld of als rotatiecriterium 1:500.  
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De grens tussen waar de damwanden ingetrild en ingedrukt moesten worden diende 

proefondervindelijk te worden bepaald, waarbij een zakkingscriterium van 5 mm als grens 

is gesteld of overschrijding van de trillingsgrenzen. 

Ten aanzien van de toelaatbare trillingen is SBR 2002 deel A aangehouden volgens cat II. 

Volgens de richtlijnen zou de bebouwing van 1915 moeten worden ingedeeld in Cat III, 

maar omdat deze eigendom was van de projectontwikkelaar is uitgegaan van Cat II. 

Voor het opnemen van de panden is een gebied van 40 m tot de bouwput aangehouden. 

 

Projectorganisatie 
In het contract was geregeld dat de monitoring van de trillingen zou plaatsvinden door de 

aannemer. Hij heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan zijn onderaannemer, die de 

damwanden heeft ingebracht. Volgens het contract moest de aannemer ook het monito-

ringsplan maken voor wat betreft het plaatsen van de peilbuizen. Deze werkzaamheden 

zijn uitbesteed aan een afzonderlijk adviesbureau, die ook de bemaling heeft ontworpen. 

De monitoring van de zakkingen was contractueel in handen van de principaal, die tevens 

zorg droeg voor het plaatsen van de meetbouten. De interpretatie van de meetgegevens 

was vooraf niet contractueel vastgelegd. 

 

Specifieke projectervaringen 
De werkzaamheden zijn gestart met het intrillen van de damwanden. Het vaststellen van 

de grens tot waar getrild mocht worden en waar gedrukt diende te worden is niet volgens 

plan verlopen. Voorzien was dat die grens bepaald zou worden door het tijdens het intrillen 

continue meten van de zakkingen. Omdat volgens het contract het intrillen bij de aanne-

mer lag en het bewaken van de zakkingen van de omgeving bij de opdrachtgever, was als 

gevolg van mis-communicatie de meetploeg niet tijdig aanwezig en werd ingetrild zonder 

continue bewaking van de zakkingen. Aan het eind van de dag bleek dat het intrillen tot 

een zakking van de belendingen had geleid van circa 20 mm. Dat gegeven schudde een 

ieder wakker, waarna, mede op instigatie van de Dienst Bouwen en Wonen, een startbij-

eenkomst is georganiseerd waarbij nauwkeurig is vastgelegd wie welke werkzaamheden 

verricht en wie daarvoor verantwoordelijk is. De volgende activiteiten zijn daarbij onder-

scheiden: 

 het tijdig afroepen van de meetploegen (zakkingsmetingen en trillingsmetingen); door 

aannemer; 

 het interpreteren van de meetgegevens; door constructeur, die de gegevens dagelijks 

ontvangt van de  meetbedrijven; 

 dagelijks informeren van aannemer, opdrachtgever, bouwtoezicht; door constructeur 

per mail. 

 

Vanaf dat moment zijn de belendingen met extra aandacht bewaakt en zijn de resultaten 

goed gecommuniceerd met betrokkenen. 

Omdat het aanvankelijke zakkingscriterium van 5 mm al ruimschoots was overschreden 

en de put ook nog bemalen en ontgraven diende te worden, was het noodzakelijk om de 

belendingen aan een meer nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en de al opgetreden ro-

taties te bepalen. Om die goed te kunnen berekenen bleek al snel dat onvoldoende bou-

ten waren geplaatst; vooral het ontbreken van zakkingsbouten ter plaatse van de 

bouwmuren was daarbij een extra complicatie. Om daaraan tegemoet te komen zijn 

alsnog lintvoegwaterpassingen uitgevoerd, waaruit bleek dat plaatselijk relatieve rotaties 
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waren opgetreden van 1: 250. Die rotaties hebben geleid tot enige scheurvorming in de 

binnenmuren in muurvlakken loodrecht op de bouwputwand. Constructieve schade aan 

dragende onderdelen is niet opgetreden. Overigens ontstonden de eerste scheuren al bij 

relatieve rotaties van ongeveer 1:500.  

 

 

 

 Fig. B6.4 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij een goede monitoring en communicatie met alle betrokkenen, inclusief de eige-

naar van de belendingen en de Dienst Bouwen en Wonen, kon het werk zonder vertraging 

worden afgemaakt en bleef de schade beperkt tot esthetische scheurvorming. Om dat te 

bereiken moest de uitvoeringswijze wel worden bijgesteld. De belangrijkste maatregelen 

waren het toepassen van geschroefde palen in plaats van geheide palen binnen een af-

stand van 20 m tot de belendingen en het niet trekken van damwandplanken binnen een 

afstand van circa 10 m tot de belendingen. Voorzien was om het aantal te trekken plan-

ken ook proefondervindelijk te bepalen aan de hand van een te accepteren extra zakking 

van 5 mm. De gemeente stemde daar niet in toe. 
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6.2 Case studie Weena tunnel te Rotterdam 
 

 

 Fig. B6.5 
 Luchtfoto van het Stationsplein  
 en Weena vanaf het Kruisplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwproject 

In het kader van het verbouwen van Rotterdam Centraal Station is de huidige Weenatun-

nel vervangen door een nieuwe tunnel met voor iedere rijrichting een tunnelbuis. Beide 

tunnelbuizen hebben twee rijstroken met een gesloten tunnelgedeelte ter plaatse van het 

Stationsplein (zie figuur B6.5). De zuidelijke tunnelbuis zal aansluiten op een nog te bou-

wen parkeergarage onder het Kruisplein. In verband met uitvoegend verkeer naar de par-

keergarage alsmede de benodigde zichtlijnen voor de autobestuurders komend uit de 

parkeergarage, heeft de tunnel hier een grotere breedte. In de zuidelijke tunnelwand wor-

den voorzieningen opgenomen om de realisatie van een doorbraak ten behoeve van de in- 

en uitrit van voornoemde parkeergarage mogelijk te maken.  

Tijdens de verbouwing dient het Stationsplein en omgeving als vervoersknooppunt te blij-

ven functioneren. Ook de exploitatie van de tramlijnen gaat gedurende het project onver-

minderd door.  

 

De bouw van beide tunnels werd gefaseerd uitgevoerd. De zuidelijke tunnel is als eerste 

gebouwd naast de bestaande Weenatunnel. De case study betreft alleen de bouw van de 

zuidelijke Weenatunnel.  
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60 m60 m

Contract en projectorganisatie 
De nieuwe Weenatunnel is gebouwd aan de hand van een RAW-bestek. De monitoringsac-

tiviteiten zijn beschreven in de vorm van een Programma van Eisen dat een bijlage was 

van het bestek. De opdrachtgever heeft het ontwerp van de Weenatunnel verzorgd. De 

aannemer voert overeenkomstig  het bestek de beschreven monitoring zelf uit. 

 

Opdrachtgever OntwikkelingBedrijf Rotterdam 

Ontwerper Ingenieursbureau GemeenteWerken Rotterdam 

Aannemer Koninklijke BAM Groep n.v. 

 

De communicatie tussen de bouwdirectie en de aannemer loopt via één aanspreekpunt 

per partij, zie figuur B6.6.  

 

 

 Fig. B6.6 
 Communicatie en plaats van 
  monitoring in bouwproject  
 Weenatunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondopbouw 
De grondopbouw bij de Weenatunnel is representatief voor Rotterdam, zie figuur B6.7. 

Vanaf maaiveld tot ca. NAP -5 m bevindt zich een antropogene zandlaag. Daaronder be-

vinden zich de holocene lagen (klei en veen). Vanaf ca. NAP -18 m tot ca. NAP -35 m be-

gint het draagkrachtig zandpakket, de Pleistocene zandlaag. 

 

 Fig. B6.7 
 Grondprofiel bij Weenatunnel. 
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Situatie bij de bouw van de zuidelijke Weenatunnel 
Voor het opstellen van het monitoringplan is uitgegaan van de situatie van de bouwput en 

zijn omgeving. In figuur B6.8 is de situatie bij het Weena geschetst waarbij elementen die 

maatgevend zijn voor de opstelling van het monitoringplan zichtbaar zijn gemaakt.  

 

 

 Fig. B6.8 
 Schets situatie bij bouw 
  zuidelijke Weenatunnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bouwput ligt midden in een druk gebied waar veel trams, auto’s, bussen, fietsers en 

voetgangers passeren.  

 

De bouwput voor de bouw van de zuidelijke Weenatunnel is 300 m lang en 12 m breed. 

Het diepste gedeelte van de bouwput bevond zich op NAP -8 m met uitzondering van het 

nog wat diepere bouwputje voor de pompkelder. Hiervoor is ontgraven tot NAP -11 m. De 

grondkerende wanden van de bouwput bestonden grotendeels uit damwanden behalve 

het middengedeelte (moten ZT03 en 04) waar diepwanden zijn toegepast. De ontgraving 

gebeurde in den droge met behulp van een spanningsbemaling.  

Door de toepassing van een spanningsbemaling is het invloedsgebied van het bouwpro-

ject groter dan de directe omgeving. Om deze reden zijn de verticale verplaatsingen van 

panden in het Oude Westen en de waterdruk onder de metrotunnel ter plaatse van het 

Nationale Nederlanden-gebouw, gedurende de bouw ook gemeten.  

 

Hieronder wordt kort aangegeven waarom specifieke aandacht aan verschillende objecten 

is besteed: 

 Bestaande tunnel en waterleiding 
De bestaande tunnel en de waterleiding zijn objecten die zich op korte afstand van de 

bouwput bevinden en daardoor schade of hinder voor de omgeving zouden kunnen 

ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Beiden moeten deze tijdens de bouw van 

de zuidelijke tunnel operationeel blijven.  

 Gevoelige apparatuur in de gebouwen in de directe omgeving 
De gebouwen in de directe omgeving zijn op betonnen palen gefundeerd en zijn rela-

tief nieuw. Er bestaat echter kans op schade aan gevoelige apparatuur (b.v. servers) 

in deze gebouwen.  
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 Metrotunnel onder Nationale Nederlanden-gebouw 
Het deel van de metrotunnel dat zich onder het Nationale Nederlanden gebouw be-

vindt, is door middel van een ophangconstructie ondersteund. Als de grondwaterdruk 

onder de tunnel te klein is, kan deze ophangconstructie worden overbelast waardoor 

dit deel van de metrotunnel buiten bedrijf zou moeten.  

De spanningsbemaling voor de bouw van de Weenatunnel kan de grondwaterstand 

onder de tunnel als gevolg van kortsluiting tussen de diverse watervoerende pakket-

ten beïnvloeden. Veranderingen van de waterdruk kunnen daardoor relatief snel 

plaatsvinden. 

 Stadsverwarming 

De ENECO stadsverwarming ligt op een wat grotere afstand van de bouwput dan de 

waterleiding waardoor de effecten van trillingen afkomstig van de bouwput wat klei-

ner zullen zijn. Een deel van de stadsverwarming ligt ten zuiden van de zuidelijke 

Weenatunnel, een deel ligt ten noorden van de bestaande tunnel. Deze leidingen 

hebben een kleinere diameter (ca. 0,35 m) dan de waterleiding, maar liggen op een 

hoger niveau. 

 Tramplaat voor het tramverkeer tussen Stationsplein en Kruisplein 
De tramplaat is belangrijk voor het tramverkeer van en naar het Stationsplein. Deze 

ligt midden in het directe invloedsgebied van de bouwput. 

 Gevoelige panden in Oude Westen 

De spanningsbemaling voor de Weenatunnel kan over een wat langere periode zak-

king van de slappe veen en kleilagen veroorzaken. In het Oude Westen bevinden zich 

kwetsbare panden die gefundeerd zijn op houten palen.  

 

Voor de omgeving is ook van belang dat trillingsniveau’s en geluidniveau’s binnen de ge-

stelde waarden blijven. De uitvoering en de beoordeling van deze metingen moeten vol-

gens normen worden uitgevoerd.  

Trillingsmetingen zijn uitgevoerd om te controleren of het trillingsniveau in de omliggende 

constructies beneden de gestelde eis zou blijven. Met deze metingen werd beoogd schade 

aan de omliggende gebouwen alsmede uitval van aanwezige apparatuur te voorkomen. 

Geluidsmetingen zijn ook uitgevoerd om te controleren of het geluidsniveau in de omge-

ving van de bouwput binnen de gestelde waarden blijven.  

 

In tabel B6.1 is een overzicht van de monitoring voor de bouw van de Weenatunnel gege-

ven.  

In deze tabel zijn sommige metingen apart door zowel de aannemer als de opdrachtgever 

uitgevoerd 

aangezien de behoeftes aan deze metingen voor opdrachtgever of de opdrachtnemer ver-

schillend kunnen zijn.  

 

Opgebouwde ervaring 
Het programma van Eisen voor de monitoring was een basis-document voor zowel de aan-

nemer als de bouwdirectie tijdens de uitvoering. Aan de hand daarvan kon de realisatie 

van de monitoring goed worden afgestemd. Mogelijke afwijkingen van het PvE of aanvul-

lende metingen zijn zichtbaar gemaakt.  
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Tabel B6.1 Meting versus behoefte en de uitvoerder. 

Meting versus 
behoefte 

Operationeel Kwaliteits 
-borging 

Juridisch Communicatie Kennisopbouw Uitvoerder van 
monitoring 

Trillingen in be-
bouwing 

X  X X  Aannemer 

Geluid X  X X  Aannemer 

Grondwaterstanden 

bij bouwput 

X X X X  Aannemer 

Deformatie tram-
plaat 

X  X X  Aannemer 

Deformatie be-
staande tunnel 

X X X X  Aannemer 

Deformatie water-
leiding 

X X X X  Aannemer /  

Opdrachtgever 

Deformatie stads-
verwarming 

X X X X  Aannemer /  

Opdrachtgever 

Zetting van grond 

Naast leiding 

X X  X  Aannemer 

Horiz. verplaatsing 
wanden 

X X    Aannemer 

Horiz. verpl. grond 
buiten bouwput 

X     Aannemer 

Vert. grondverpl. 

Buiten bouwput 

X  X X  Aannemer /  

Opdrachtgever 

Vert. grondverpl. 

Binnen bouwput 

    X Aannemer 

Gronddruk tegen 
tunnelvloer 

X X   X Aannemer 

Stempelkracht X X   X Aannemer 

Verplaatsingen van 
bebouwing  

In Oude Westen 

  X X  Opdrachtgever 

Grondwaterstand  

In omgeving  

  X X  Opdrachtgever 

 

 

 

 

 

 

 


