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Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en
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bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door
samenwerking binnen een netwerk van deskundigen.
Kennis komt tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke
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Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide
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Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de u
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Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

		Samenvatting
Met het toenemend ondergronds ruimtegebruik, met name in stedelijke omgeving,
neemt ook het belang van het beheersen van de risico’s voor de omgeving toe. Hierbij kan
onderscheid worden gemaakt tussen het vermijden van calamiteiten en het beheersbaar
houden van schade aan belendingen onder invloed van een regulier verlopend bouw
proces. In de huidige ontwerp- en bouwpraktijk neemt het vraagstuk van de beheersing
van de omgevingsbeïnvloeding een steeds prominentere rol in.
Sinds de bouw van de Tweede Heinenoordtunnel heeft het ondergronds bouwen
in Nederland een grote vlucht genomen. De complexiteit van de projecten en de
omgevingen waarin deze werden uitgevoerd zijn sterk toegenomen, met als voorlopig hoogtepunt de bouw van de Noord/Zuidlijn in de historische binnenstad van
Amsterdam. In voorliggende aanbeveling worden de opgedane ervaringen tezamen met
bestaande rekenmethoden ter bepaling van de omgevingsbeïnvloeding gebundeld tot
een praktisch bruikbaar boekwerk waarmee risico’s voor de omgeving van bouwkuipen
beter inzichtelijk en beheersbaar kunnen worden gemaakt.
Plaats omgevingsbeïnvloeding in ontwerp- en bouwproces
De voornaamste aanbeveling uit deze rapportage is om de beheersing van de omgevingsbeïnvloeding expliciet als onderdeel van de projectdoelen op te nemen. De toedeling van
taken en verantwoordelijkheden dient hierbij te worden afgestemd op de contractvorm,
de omgeving waarin gewerkt wordt, en de mate waarin verschillende partijen bepaalde
risico’s kunnen beheersen. Een zo compleet mogelijk beeld van de bebouwde omgeving is hierbij noodzakelijk, alsmede een gedegen en op de aard en risico’s van het werk
afgestemd grondonderzoek. In het geval van een bouwkuip in stedelijke omgeving zullen
hiervoor eerder keuzes moeten worden gemaakt dan bij bouwkuipen in een minder
kwetsbare omgeving of bij bovengrondse projecten. Ook het detail van berekeningen
zal in vroegere fasen voldoende moeten te zijn om de invloed op de omgeving correct te
beschouwen.
Bepaling grondvervormingen
Empirische methoden worden aangereikt om te komen tot snelle indicaties voor de te
verwachten grondvervormingen. Aanbevelingen worden gedaan om te komen tot doelmatige en betrouwbare inzet van numerieke modellen.
De grondvervormingen vormen de voornaamste bron van risico’s voor de omgeving, naast
trillingen, geluid en effecten op het grondwater. Aanbevolen wordt om het grondonderzoek af te stemmen op de projectfase, de met het grondonderzoek beoogde risicoreductie
en de aard van de omgeving.
Bepaling schaderisico’s voor belendingen
De bepaling van de schaderisico’s behelst het samenbrengen van de bouwtechnische
kwaliteit van de bebouwde omgeving en de berekende grondvervormingen. Voor
vervormingen haaks op een bouwput is de Limiting Tensile Strain Method breed
geaccepteerd. Deze methode wordt uitgebreid toegelicht en aanbevolen voor het
bepalen van de omgevingsbeïnvloeding. De relatie tussen de vervormingen en de mate
van schade wordt gelegd door een schadeclassificatietabel. Aanbevolen wordt om deze
te gebruiken voor bestaande metselwerkconstructies. In overleg tussen opdrachtgever,
partijen uit de omgeving en de verzekeraar worden expliciet toelaatbare schadeklassen
vastgesteld voor de signalerings- en grenswaarden van de belendingen.
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Belang en rol monitoring
Tijdens het bouwproces kunnen middels monitoring de (pand)verplaatsingen voort
durend worden getoetst aan vooraf bepaalde vervormingscriteria. Zodoende kan vroegtijdig afwijkend zettingsgedrag van de belendingen worden waargenomen en worden
ingegrepen om het ontstaan van ontoelaatbare schade te vermijden.
Monitoring kan, mits ruim voor de werkzaamheden actief, tevens belangrijke informatie
verschaffen over het gedrag van belendingen onder invloed van bijvoorbeeld de seizoenen
of bodemdaling. Hetzelfde geldt voor het monitoren van grondwaterstanden: dit dient zo
vroeg mogelijk opgestart te worden omdat historische data niet zelden ontoereikend is
om een goed beeld van de grondwatercondities te verkrijgen.
Tot slot kan monitoring worden ingezet als onderdeel van ontwerpen en bouwen volgens
de observatiemethode. Met deze methode is het mogelijk om een deel van de onzeker
heden in de geotechnische omstandigheden niet vooraf door te vertalen naar het
ontwerp, maar het ontwerp te baseren op verwachte geotechnische omstandigheden.
Terugvalopties dienen wel voorhanden te zijn, niet elk project of constructietype leent
zich voor deze methode.
Plaats omgevingsbeïnvloeding binnen risicomanagement
Aanbevolen wordt vroeg in het ontwerp een risicodossier, of risico-inventarisatielijst (RIL)
te starten en daarmee de risico’s overzichtelijk weer te geven. Dit dossier is een werk
document voor het gehele project- en ontwerpproces, zodoende wordt de beoordeling
van de risico’s in alle fasen geactualiseerd.
Voor het ontwerp en de uitvoering van bouwkuipen wordt een systematische en c yclische
toepassing van risicomanagement aanbevolen waarin speciale aandacht voor de
omgevingsrisico’s expliciet wordt gemaakt gedurende het gehele proces. Een actualisatie van de risico’s, de risicohouders en de bijbehorende beheersmaatregelen wordt
aanbevolen aan het begin en einde van iedere projectfase.
Toekomstige ontwikkelingen
Tot slot worden er aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. Deze hebben o.a.
betrekking op uitvoeringstechniek, datavergaring en -vastlegging, raamwerkconstructies
en verbetering van numerieke modellen.
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		Voorwoord
Het voorliggende COB/ Delft Cluster rapport “Aanbevelingen voor Bouwkuipen in
Stedelijke omgeving” is het resultaat van werkzaamheden die in de periode 2007-2011
zijn verricht in het kader van het Delft Cluster kennisprogramma ”Nieuw perspectief voor
fundering en bouwput” en de daarbij behorende COB/Delft Cluster commissies F531 en
F532 ten behoeve van het praktijkonderzoek bij de Noord/Zuidlijn te Amsterdam.
Talloze tunnels, parkeergarages en andere toepassingen worden tegenwoordig
ondergronds gerealiseerd. Zo houden we ruimte en vooral kwaliteit van ruimte over
bóven de grond. Ondergronds bouwen in Nederland is echter niet eenvoudig. We hebben
technisch gezien een zachte bodem en een relatief hoge grondwaterstand. Daarnaast
zijn vooral veel steden dicht bebouwd met vaak historische of kwetsbare bebouwing.
Omwonenden van ondergrondse projecten accepteren hinder in beperkte mate en
opdrachtgevers en politici willen heldere verwachtingen rondom kosten, planning en
overlast. Deze complexe mix weerhoudt Nederland er niet van ondergrondse projecten te
realiseren, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er nog vele vragen gesteld en beantwoord
moeten worden om de aan het ondergronds bouwen gerelateerde risico’s beter te
kunnen inschatten en beheersen.
De commissie verwacht dat deze aanbeveling zal bijdragen aan het besef dat omgevingsbeïnvloeding niet iets is dat je overkomt, maar een effect dat onlosmakelijk verbonden
is met het aanleggen van constructies in binnenstedelijk gebied. Een effect dat, als de
aanbevelingen in deze rapportage worden gevolgd, een prominente plaats krijgt in het
beslis-, ontwerp- en uitvoeringsproces van toekomstige projecten.
Deze rapportage dient te worden gezien als afronding van de werkzaamheden van
Delft Cluster, maar nog niet van de COB commissies waar de rapportage uit voortkomt.
Een tweede fase van het onderzoek is ten tijde van het verschijnen van de richtlijn nog
in uitvoering. Deze bestaat onder andere uit een analyse van de monitoringsdata bij
de aanleg van de diepe stations van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Deze analyses
zullen zich toespitsen op het gedrag van de omgeving bij bouwkuipen als gevolg van het
ontgraven en overige werkzaamheden en dienen als validatie van de in deze aanbeveling
beschreven state-of-the art voorspellingsmodellen.
Het resultaat van de inspanningen van de commissies zal binnen enkele jaren worden
opgeleverd, en verwerkt in een geactualiseerde versie van deze aanbeveling voor de
beheersing van omgevingsbeïnvloeding bij bouwkuipen.
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		 Samenstelling commissie
De samenstelling van de commissie F531 ten tijde van het uitkomen van deze
richtlijn is als volgt:
Ir. F.J. Kaalberg, voorzitter				
TEC/Witteveen+Bos
Ir. M. Korff, secretaris/rapporteur			
Deltares /University of Cambridge
Dr. ir. K.J. Bakker					COB
Ir. J. van Dalen					Strukton
Ir.. T. Groeneweg					Movares
Ir. J.J. Heerema					Rijkswaterstaat
Ir. J. Herbschleb					
TEC / Royal Haskoning
Ir. G. Meinhardt					VWS Geotechniek
Ir. J.C. van Spronsen				
Arcadis
Ir. R. Spruit					Gemeentewerken Rotterdam
Ir.ing. V. Veenbergen				ABT
Ir. H. van Maaren					
COBc/gemeente Amsterdam
Corresponderende leden zijn:
Ir. P.P.T. Litjens					Rijkswaterstaat
Ing. B. Obladen					Strukton
Ir. J.C.W.M. de Wit				
TEC/Royal Haskoning
Ir. A. Bunte					COBc/gemeente Utrecht
De samenstelling van de commissie F532 ten tijde van het uitkomen van
deze richtlijn is als volgt:
Ir. J. Herbschleb, voorzitter				
TEC/Royal Haskoning
Ir. A. van de Graaf , secretaris			
TU Delft
Dr. Ir. A. de Boer					
Rijkswaterstaat
Ir. B. Schat					Arcadis
Ir. F.J.M. Hoefsloot				Fugro
Ir. F.J. Kaalberg					TEC/Witteveen+Bos
Ir. M. Korff					
Deltares /University of Cambridge
Dr. ir. K.J. Bakker					COB
Ir. R. Spruit					Gemeentewerken Rotterdam
G. Giardina (MSc)				
TU Delft
Prof. Dr. Ir. J. Rots					
TU Delft
Ir. W. Janssen					TEC/Royal Haskoning
Ir. W. Wieser					Grontmij
Corresponderende leden zijn:
Ir. M. Moura					Gemeente Utrecht
Dr. Ir. M. Hendriks 				
TU Delft
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Naast de input uit de commissie is ook waardevolle input ontvangen van de
volgende personen:
Prof. ir. A.F. van Tol (reviewer)			
Ing. F. Schipper (reviewer)				
Ir. B.P.H. van Paassen (reviewer)			
Ir. H.J. Everts (reviewer)				
Ir. R.P. Roggeveld (redactie)			

Deltares
Allianz
BAM Infraconsult
TU Delft / ABT
TEC/Witteveen+Bos

Ten behoeve van het voor de richtlijn uitgevoerde kennisprogramma zijn
financiële bijdragen ontvangen van:
•
•
•
•

COB participanten
Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
Delft Cluster/Deltares
Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB)

COB en Delft Cluster spreken hun dank uit aan alle leden van de commissies en hun
organisaties, alsmede de geraadpleegde experts buiten de commissie, voor de geleverde
bijdrage aan deze aanbeveling.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
Met de aanleg van de grote boortunnels (de Tweede Heinenoordtunnel, Sophiaspoor
tunnel, Tunnel Pannerdensch Kanaal, Botlektunnel en Groene Harttunnel) is inmiddels
veel ervaring opgedaan met zowel het boren in zachte gronden, alsook met het maken
van diepe bouwkuipen en het gedrag van deze bouwkuipen. De Hubertustunnel in Den Haag
en de Statentunnel in Rotterdam zijn in Nederland de eerste geboorde tunnels die in het
stedelijk gebied zijn gerealiseerd. De Noord/Zuidlijn in Amsterdam zet deze trend voort.
Bouwkuipen vind je niet alleen bij boortunnels, maar bijvoorbeeld ook bij vele ondergrondse parkeergarages, kelders, onderdoorgangen en cut and covertunnels. Deze
bevinden zich bijna allemaal in stedelijk gebied. De aanleg van deze ondergrondse
constructies vergt dat bereikte grenzen steeds weer worden opgezocht en verlegd.
Omdat bij ondergrondse bouwprojecten in stedelijk gebied de omgevingsbeïnvloeding
een steeds centralere rol opeist, ontstaat er bijgevolg een behoefte aan aanvullende
kennis omtrent dit onderwerp. Deze behoefte wordt vervolgens nog versterkt door
problemen bij de uitvoering van recente bouwkuipen. Voortbouwend op de ervaringen
opgedaan tijdens eerdere praktijkonderzoeken specifiek rondom het gedrag van diepe
bouwkuipen (F210 Sophiaspoortunnel, F501 Tunnel Pannerdensch Kanaal) is derhalve
het initiatief genomen om in een praktijkonderzoek toegespitst op de Noord/Zuidlijn
te Amsterdam aandacht te besteden aan het bouwkuipgedrag in relatie tot de omgevingsbeïnvloeding, daarbij rekening houdend met het unieke karakter qua constructie en
locatie van het project. De aanleg van de Noord/Zuidlijn biedt immers mogelijkheden om
de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan tijdens andere projecten, in een stedelijke
omgeving te valideren om daarmee nieuwe kennis op te doen.

1.2

Doelstelling van de richtlijn
De huidige kennis omtrent het ontwerpen van bouwkuipen in stedelijk gebied in relatie
tot belendingen is verzameld in deze rapportage. Hierbij is niet zozeer het gedrag van
de bouwkuip tussen de grondkeringen beschouwd (oftewel binnen de bouwkuip), maar
met name de vervormingen van het grondmassief buiten de bouwkuip. Verschillende
(internationale) methoden om met name de omgevingsbeïnvloeding bij het ontwerpen
van bouwkuipen te bepalen, zijn in voorliggende rapportage weergegeven. De rapportage
dient als handreiking om de praktijk van het ontwerpen van bouwkuipen in relatie tot de
omgeving te verbeteren.
Het specifieke doel van deze rapportage is om alle professionals, doch met name
ontwerpers, die betrokken zijn bij het plannen, ontwerpen en uitvoeren van bouwkuipen
in stedelijke gebieden, handvatten te geven voor een gedegen risicogestuurde aanpak. In
deze rapportage komt de omgeving op de eerste plaats, en wordt aangegeven op welke
wijze deze invloed heeft op het gehele plan- en ontwerpproces van de realisatie van de
ondergrondse constructie.
De meest actuele inzichten worden weergeven inzake het bepalen van omgevingsbeïnvloeding bij bouwkuipen in stedelijk gebied. Met deze rapportage is tevens de staat
van de kennis, maar ook de kennisleemtes, in de huidige ontwerppraktijk vastgesteld.
De nog af te ronden validatie van rekenmethoden, aan de hand van bij de Noord/Zuidlijn vergaarde monitoringsdata, zal in een toekomstige geactualiseerde versie van deze
rapportage verwerkt worden.
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1.3

Relatie met andere richtlijnen en/of commissies
Deze rapportage bevat relaties met de volgende commissies c.q. onderzoeken:
Eurocode 7 [lit. (18)]
Eurocode 7 is de basis voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijk gebied. Hierin
zijn de toetsen opgenomen voor de verschillende grenstoestanden van de constructie.
Bouwkuipen in stedelijk gebied horen in ieder geval in geotechnische categorie 2 van de
Eurocode en als deze heel diep zijn of anderszins zeer kritisch in categorie 3. Belangrijke
eisen aan de omgeving zijn gesteld in de hoofdstukken 2.1, 4, 9.2, 9.4 en 9.8. De onderhavige rapportage geeft nadere invulling aan de genoemde voorwaarden.
CUR 166 Handboek Damwanden [lit. (13)]
In het handboek damwanden is uitgebreid beschreven hoe een kerende constructie
dient te worden ontworpen. Daarnaast is veel achtergrond informatie opgenomen over
dit onderwerp. De onderhavige rapportage kent een zekere overlap hiermee en bestaat
derhalve naast CUR 166.
COB-commissie F210 – Praktijkonderzoek Sophiaspoortunnel [lit. (1)]
In de commissie F210 is met name onderzoek gedaan naar het “zwel” gedrag van een
bouwputbodem tijdens en na het ontgraven. Belangrijke resultaten uit dit onderzoek zijn
de mate waarin en de snelheid waarmee een bouwputbodem omhoog komt tijdens het
ontgraven. De waterspanningen in de bodem en daarmee ook de zwel reageren zeer snel
op de ontgraving.
COB-commissie F501 – Praktijkonderzoek Tunnel Pannerdensch Kanaal [lit. (2)]
Tijdens de aanleg van de geboorde tunnel onder het Pannerdensch Kanaal is onderzoek
uitgevoerd in de naastliggende bouwputten. Dit onderzoek heeft bestaan uit het meten
van de krachten in de grondkering, stempels én onderwaterbetonvloer. In dit onderzoek
was het verschil tussen de metingen en berekende krachten te groot om éénduidige
conclusies te trekken.
CUR223 Richtlijn meten en monitoren van bouwputten voor kwaliteitsen risicomanagement [lit. (13)]
Bij het bepalen en beperken van de omgevingsbeinvloeding is monitoren een belangrijk
hulpmiddel. De CUR-commissie “Meten en monitoren bij bouwputten” heeft geïnventariseerd welke monitoringstechnieken beschikbaar zijn om op een risicogestuurde manier
te kunnen bijdragen aan het beperken van bouwkuip gerelateerde risico’s. Daartoe zijn
risicolijsten samengesteld met een overzicht van veel voorkomende risico’s bij bouw
kuipen in stedelijk gebied. Deze monitoringsrichtlijn en onderliggende aanbeveling
dienen in samenhang te worden beschouwd.
CUR/COB-publicatie 231 ‘Handboek diepwanden. Ontwerp en uitvoering’ [lit. (15)]
Deze publicatie bevat een uitgebreide omschrijving van het ontwerp- en uitvoerings
proces van diepwanden. Hierbij staat de samenhang tussen ontwerp en uitvoering
centraal. Aspecten zoals kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering en monitoring
worden eveneens beschreven. Tenslotte komen ook de geleerde lessen bij eerdere
schadegevallen aan bod. Voor het ontwerp en de uitvoering van diepwanden wordt
specifiek naar dit handboek verwezen.
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Normering

(Constructieve)
elementen

Omgeving

Geotechniek/
grond

Eurocode

CUR 166
damwand
constructies

COB aanbevelingen voor
ontwerp van
bouwkuipen in
stedelijk gebied

CUR105,
Risicoverdeling
Geotechniek
(RV-G)

Eurocode
aanvullende
bepalingen en
nationale bijlage
Nederland

CUR 236
ankerpalen

COB achtergrond
Grontmij rapport
[Lit. (3)]

CUR2003-7,
Bepaling
geotechnische
parameters

Diverse uitvoeringsnormen

CUR 2001-4
trekpalen

SBR Trillingen:
meet- en beoordelingsrichtlijn

CUR 2008-2,
van Onzekerheid
naar Betrouwbaarheid

CUR 77 onderwaterbetonvloeren

CUR 223
monitoring bij
bouwputten

CUR 231 handboek diepwanden

CUR 84 cement
bentoniet
wanden

CUR 228
Ontwerprichtlijn
door grond horizontaal belaste
palen

Figuur 1.1
Positionering van onderhavige rapportage in palet van normen en richtlijnen voor bouwkuipen.
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1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de oorzaken en gevolgen van omgevingsbeïnvloeding rond
bouwkuipen weergegeven.
In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de randvoorwaarden die vanuit de omgeving opgelegd
kunnen worden. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de fysieke omgeving
bestaande uit belendingen, maar bijvoorbeeld ook het Programma van Eisen van de
opdrachtgever, sociale weerstand/support of de bestempeling als archeologische
vindplaats. De randvoorwaarden in de breedste zin van het woord bepalen immers het
speelveld waarin geopereerd moet worden. Een belangrijk onderdeel van hoofdstuk
3 is de grenswaarden die gesteld kunnen worden voor het beperken van de schade
aan de belendingen.
Hoofdstuk 4 gaat in op het ontwerpproces. Naast een uitleg over de fasering van het
ontwerp- en bouwproces, wordt ook ingegaan op risico gestuurd ontwerpen en het
toepassen van Observational Method als ontwerpstrategie. In hoofdstuk 5 worden
enkele afwegingen gegeven bij de te maken keuzes voor constructiemethoden.
De hoofdstukken 2 t/m 5 zijn voor een brede doelgroep van belang, waaronder
opdrachtgevers, toezichthouders en ontwerpers.
De hoofdstukken 6 en 7 zijn vooral bedoeld voor ontwerpers.
Rekenmethoden en -modellen worden in Hoofdstuk 6 behandeld. De verschillende fasen
van het ontwerpproces vergen een verschillende mate van complexiteit van de gebruikte
rekenmodellen. Net zoals bij het ontwerpproces, geldt ook bij de rekenmethoden en
modellen dat veelal van grof naar fijn gewerkt wordt. Dit betekent dat naast correlaties
ook elasto-plastische verenmodellen en eindige elementenmodellen behandeld worden.
Hoofdstuk 7 beschrijft het gedrag van de belendingen en de rekenmethoden die beschikbaar zijn voor het bepalen van de reactie op het aanleggen van een bouwkuip.
In hoofdstuk 8 wordt de monitoring rondom bouwkuipen beschreven. Enerzijds gaat
het er om hoe monitoring ingezet kan worden om bij de resterende onzekerheden de
vinger aan de pols te houden teneinde tijdig correctieve maatregelen te kunnen treffen
en anderzijds hoe monitoring ingezet kan worden ter controle van de gestelde eisen in
het PvE. Hoofdstuk 8 is vooral bedoeld voor ontwerpers en uitvoerenden, maar kan ook
andere professionals inzicht geven in de manier waarop monitoring bij kan dragen aan de
risicobeheersing en welke voorwaarden nodig zijn voor een effectieve monitoring.
In hoofdstuk 9 is een blik op de toekomst opgenomen betreffende ontwikkelingen op het
gebied van bouwkuipen in stedelijke omgeving.
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1.5

Aandachtspunten bij toepassing van de aanbevelingen
Voor het toepassingsgebied van deze rapportage gelden de volgende aandachtspunten:
• De rapportage is van toepassing op zowel middeldiepe als diepe bouwkuipen
(bouwkuipen met een duidelijk hoger risicoprofiel dan gebruikelijk); voor ondiepe
bouwkuipen kan deze worden gebruikt maar zullen niet alle onderdelen even
uitvoerig worden doorlopen;
• De rapportage is van toepassing op bouwkuipen in stedelijk gebied; in landelijk
gebied is de omgeving vaak veel minder kritisch. De beschreven aanpak kan wel als
handreiking dienen;
• Deze rapportage is vooral geschreven voor ontwerpers. Echter zowel opdrachtgevers,
ingenieursbureaus, bouwbedrijven, controlerende instanties als verzekeraars zullen
van delen ervan (vooral de hoofdstukken 2 t/m 6) veel profijt kunnen hebben.

1.6

Terminologie en symbolen
De termen bouwput en bouwkuip worden in de praktijk vaak in dezelfde betekenis
gebruikt, alhoewel er volgens de definitie een duidelijk verschil is tussen een bouwput
en een bouwkuip. In deze rapportage (met uitzondering van titels van referenties) wordt
onder een bouwkuip een ontgraving verstaan, waarbij een kunstmatige verticale 
grond- en waterkerende constructie wordt toegepast. Bouwputten hebben daarentegen
alleen een talud van grond zonder grond- en waterkering. Deze definitie wordt buiten
deze rapportage niet overal als zodanig gehanteerd, waardoor referenties naar bouw
putten wel degelijk ook voor bouwkuipen van belang kunnen zijn.
In deze rapportage staan diverse aanbevelingen. 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 dringend advies van de commissie aan de lezer.

Symbool

Betekenis

Eenheid

F

kracht

N

β

relatieve rotatie

-

ω

scheefstand

-

w

zakking constructie

m

Bb

breedte van de voet van het gebouw

m

Hb

hoogte van het gebouw

m

He

diepste ontgravingsniveau / kerende hoogte

m

d

afstand tot bouwkuip

m

δv

zakking maaiveld (Peck)

m

δvm

maximale zetting maaiveld

m

Hd

invloedsdiepte

m

B

breedte van ontgraving

m

φ

hoek van inwendige wrijving

0

Vs

volume aan grond dat verplaatst ten gevolge van het door-

m2/m

buigen van de wand. m
D

invloedszone

m

PPV

piek deeltjes snelheid

mm/s

C

empirische parameter EC3

-
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W

energie van de heihamer of de vibrator

J/klap of J/cyclus

R

afstand tot de bron van de trilling

m

qc

conusweerstand

MPa

σv

verticale korrelspanning

kPa

Re

relatieve dichtheid

-

ID

initiële relatieve dichtheid (-)

-

η

versnelling

g

αB

gebiedsafhankelijke variabele t.b.v. bepaling verdichting
t.g.v. trillingen (Hergarden)

mdyn

dynamische massa (plank + dynamisch deel blok + klem)

kg

d

verplaatsingsamplitude

mm

mr

excentrisch moment

Nm

Δz

zakkingsverschil

mm

z1

zetting van de constructie op funderingsniveau

mm

z2

zetting van de leidingen op funderingsniveau

mm

E

equivalente buigstijfheid / elasticiteitsmodulus van de balk

N/m2

G

afschuifstijfheid

N/m2

L

lengte van de equivalente balk

m

H

hoogte van de equivalente balk

m

Δ

maximale doorbuiging

m

I

traagheidsmoment van de balk

t

afstand tussen de neutrale lijn en de uiterste vezel van de

m

balk met trekspanning
δL

de verandering in lengte van de constructie als gevolg van de

m

toegepaste horizontale verplaatsingen
εb,max

maximale buigrek

-

εd,max

maximale schuifrek

-

εbt

de combinatie van de maximale buigrek en de gemiddelde

-

horizontale vervorming, bepaald door eenvoudige superpositie
εdt

de combinatie van de maximale afschuifvervorming en de

-

gemiddelde horizontale rek
εh

horizontale rek

-

Lpand

geluidsbelasting op pand

db(A)

Lbron

geluidsbelasting van de bron op referentie afstand

db(A)

Lafstand

afname van de geluidsbelasting met de afstand

db(A)

Lbedrijfsduur

correctiefactor voor de bedrijfsduur

db(A)

Lreductie

reductie van een mitigerende maatregel

db(A)

MDRsag

modificatiefactor deflectieratio sagging

-

MDRhog

modificatiefactor deflectieratio hogging

-

Mεh,c

modificatiefactor horizontale rek compressie

-

Mεh,t

modificatiefactor horizontale rek trek

-

ρsag

buigstijfheidsfactor sagging

-

ρhog

buigstijfheidsfactor hogging

-

α

relatieve axale stijfheid

-
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2 Oorzaken en gevolgen
		 omgevingsbeïnvloeding bij bouwkuipen
Tijdens verschillende bouwfasen vinden activiteiten plaats die in meer of mindere
mate de omgeving beïnvloeden. In de navolgende paragrafen wordt per type invloed /
fenomeen beschreven wat de oorzaken en gevolgen hiervan kunnen zijn.

2.1

Bouwfasen
Er zijn in deze aanbeveling verschillende bouwfasen beschreven die potentieel invloed
kunnen hebben op de omgeving:
• Voorbereidingen zoals verwijderen obstakels, verleggen kabels en leidingen, en
voorboren;
• Aanbrengen van wanden; afhankelijk van de uitvoeringswijze:
–– Geheid;
–– Getrild;
–– Trillingsvrij statisch gedrukt;
–– Gegraven (diepwanden);
–– Gegraven (cement bentonietwanden met afgehangen wandelementen);
–– Geboord (boorpalenwand);
–– Vriezen (bevroren grond).
• Bemalen;
• Heien, trillen of boren van paalfunderingen;.
• Verwijderen van wanden;
• Ontgraven in verschillende slagen/grondlagen;
• Overnemen van stempel/ankerkrachten door andere constructie-elementen;
• Aanbrengen en verwijderen van ankers;
• Transportbewegingen.
Beïnvloeding van de omgeving wordt veelal veroorzaakt door onderstaande aspecten.
De belangrijkheid van elk van de aspecten kan per project verschillen.
• Voorbereidende werkzaamheden zoals verleggen kabels en leidingen;
• Beïnvloeding van de grondwaterstand:
–– Het ontstaan van waterstandverschillen over de bouwput(wand);
–– Freatische waterstandveranderingen in een groter gebied, bijvoorbeeld door
g
 ewijzigde grondwaterstromingen;
–– Verandering van stijghoogte in diepere lagen in een groter gebied;
–– Lekkage door de bouwputwanden. Meestal tijdelijk van aard, maar veroorzaakt wel
zakkingen.
• Aanbrengen, verwijderen van stempels en ankers, danwel wijzigingen in de
configuratie hiervan;
• Vervorming van de kerende wand;
• Trillingen, geluid en vervormingen tijdens inbrengen en verwijderen van de wand.
Bovengenoemde activiteiten treden afhankelijk van de bouwwijze in meer of mindere
mate altijd op bij het toepassen van een bouwkuip. Daarnaast dient rekening gehouden
te worden met effecten die specifiek afhankelijk zijn van de kwaliteit van de uitvoering, zoals bijvoorbeeld het uit het slot lopen van damwanden of lekkende voegen bij
diepwanden. Aanbevelingen voor de uitvoering zijn niet in deze rapportage opgenomen.
Meer aspecten zijn ook te vinden in CUR 223 [Lit. (13)].
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2.2

Voorbereidende werkzaamheden
Alvorens gestart kan worden met de uitvoering van werkzaamheden (plaatsen keerwanden, ontgraven bouwput, installeren van palen, bouwen van constructie) moet de
ondergrond “functievrij” of “bouwrijp” worden gemaakt. Dat betekent dat zowel de
bovengrondse als ondergrondse objecten moeten worden verwijderd of verplaatst.
In dit geval zijn de ondergrondse objecten van belang, namelijk het verwijderen van
dergelijke obstakels kan ook invloed hebben op de omgeving. Denk hierbij dan vooral
aan een “kleine bemaling” om een oude riolering te verwijderen, zware werkzaamheden
zoals het stukboren van bijvoorbeeld oude kademuren, of het verleggen van kabels en
leidingen dicht bij bebouwing. De impact van juist deze activiteiten wordt vaak onderschat en geeft soms toch (te) grote vervormingen en brengt daarmee ook schade aan de
omgeving toe. Ook kan het verleggen van kabels en leidingen grote invloed hebben op de
planning, onder meer door vertragingen en beperkte tijdsvensters (seizoenen) waar
binnen werkzaamheden mogen plaatsvinden. Tot slot kan het grondonderzoek (boringen
en sonderingen) leiden tot schade aan kabels en leidingen, en kan het kortsluiting tussen
watervoerende pakketten veroorzaken.

2.3
2.3.1

Grondwaterstandsveranderingen
Oorzaken
Lekkage wand
Wanneer een (deels) ontgraven bouwkuip op enig moment wordt drooggezet, kan
verlaging van de grondwaterstand (of stijghoogte) buiten de bouwkuip optreden. Indien
de bouwkuip is voorzien van een onderafdichting en er wordt uitsluitend binnen de kuip
bemalen, dan hangt normaliter de verlaging buiten de bouwkuip af van de verhouding
in doorlatendheid tussen grond en wand. Ook kunnen lekkages in de wanden of onderafdichting bijdragen aan de verlaging. Overigens gelden deze verlagingen zowel voor
freatisch grondwater als voor de stijghoogte in watervoerende zandlagen:

Figuur 2.1 Grondwaterstandsdaling door lekkage bouwkuipwand
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Bemaling buiten bouwkuip
Uiteraard staat vooraf vast dat verlaging zal optreden indien buiten de bouwkuip
bemaling wordt toegepast. In dat geval zullen normaliter vooraf ook berekeningen
moeten zijn uitgevoerd teneinde de verlaging en hoeveelheid te onttrekken grondwater
te kwantificeren. Dit geldt eveneens voor afgesloten bouwkuipen.
De prognose van de hoeveelheid te onttrekken grondwater wordt veelal uitgevoerd ten
behoeve van het aanvragen van een onttrekkingsvergunning. Onverwachts grote lekkages
kunnen daarom ook vergunningsproblemen/risico’s met zich meebrengen.
Verstoring grondwaterstroming
Indien de bouwkuip grondlagen doorsnijdt waarin normaliter horizontale stroming
plaatsvindt kan deze door de aanwezigheid van de bouwkuip worden verhinderd, met
als gevolg verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte stroomafwaarts en verhoging
stroomopwaarts. Dit speelt vooral een rol bij grote permanente bouwkuipen in gebieden
met een duidelijke grondwaterstroming:

Figuur 2.2 Resultaat verstoring grondwaterstroming

Wateroverspanningen
Het graven van een diepwand zal weinig invloed hebben op de waterspanningen in de
omgeving. Het heien of trillen van een damwand of combiwand kan daarentegen vrij
grote wateroverspanningen creëren, waarbij vooral in gelaagd fijn zand de wateroverspanning over relatief grote afstand (tot 10 - 15 m) meetbaar is, maar van korte duur
(minuten) is. Voor een kritisch talud of funderingen kan dit wel schadelijk zijn. In klei- en
veenlagen is de wateroverspanning alleen op korte afstand meetbaar (minder dan 5 m).
Daarbij kan het wel enige dagen duren voordat deze zich weer op het oorspronkelijke
peil heeft ingesteld. Dit werd onder andere gemeten tijdens de heiproef bij Gevelco aan
de Brittanniëhaven in het Botlekgebied (Rotterdam) zie Spruit (2009). Ook trillingen
zelf veroorzaken fluctuaties in de waterdruk. Het effect daarvan is meestal echter gering
(enige kPa's).
Externe oorzaken
De grondwaterstand wordt veelal niet uitsluitend door het betreffende bouwproject
beïnvloed, maar ook door aspecten als mate van regenval, temperatuur of seizoens
invloed. Daarnaast kunnen, zeker omdat de invloed zich ver kan uitstrekken, andere
bouwprojecten in dezelfde stad of bijvoorbeeld bemalingen voor open kelders en
industriële onttrekkingen een grote invloed hebben.
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2.3.2

Gevolgen
Zettingen en zettingsverschillen
Verlaging van grondwaterstanden (zowel freatisch als de stijghoogte in diepere lagen)
leidt in gebieden waar slappe bodemlagen voorkomen vrijwel altijd tot zettingen van
maaiveld, vooral indien de verlaging leidt tot grondwaterstanden die lager zijn dan wellicht in droge tijden reeds op regelmatige basis voorkomt of in het verleden langdurig zijn
opgetreden. Dit heeft gevolgen voor eventuele wegverharding, kabels en leidingen en kan
leiden tot zakking van panden die op staal zijn gefundeerd. Bij verlaging van het freatisch
grondwater zullen de bovenste grondlagen in het algemeen het meeste samendrukken.
Als de stijghoogte van het diepe grondwater wordt verlaagd zal de deformatie plaats
vinden in de onderste holocene grondlagen. Door een niet-homogene bodemopbouw,
een niet-uniforme belasting op funderingsniveau en discontinuïteiten in de dragende
muren en gevels, zullen zakkingsverschillen binnen een pand kunnen ontstaan.
Wanneer bedoeld (middels bemaling buiten de bouwkuip) of onbedoeld (door bemaling
binnen de bouwkuip in combinatie met lekkage van de wanden) er een daling van de
grondwaterstand of stijghoogte buiten de bouwput optreedt, dient in geval van slecht
doorlatende grondlagen rekening te worden gehouden met tijdsafhankelijk gedrag van
de grond.
Verhoging negatieve kleef en paalrot
Panden met paalfunderingen kunnen door grondwaterstandsverlaging een hogere
belasting ondervinden ten gevolge van negatieve kleef alsmede een verlaging van de
sterkte ten gevolge van paalrot (houten palen). Ten gevolge van een verhoging van de
negatieve kleef als gevolg van de grondwaterstandsverlaging zullen op palen gefundeerde
panden zakkingen ondergaan. Met name panden van voor 1940 zijn in dat opzicht zeer
gevoelig omdat ten tijde van het ontwerp van deze panden het fenomeen negatieve kleef
nog niet algemeen onderkend was. Oude houten funderingspalen kennen vaak weinig
reservedraagvermogen, een situatie die door tijdsafhankelijke degradatie van het hout en
belastingverhoging door renovaties voortdurend verslechtert.
Verspreiding bodemverontreinigingen
Daarnaast zal verlaging van waterstanden, freatisch of diep, ertoe leiden dat de natuurlijke stromingssituatie in de bodem verandert, met als mogelijk gevolg dat grondwaterverontreinigingen zich kunnen verplaatsen. Dit effect treedt ook op indien sprake is van
verhoging van de grondwaterstand.
Wateroverlast
Verhoging van de grondwaterstand kan er tevens toe leiden dat de benodigde droog
legging onder wegverhardingen niet meer wordt gehaald, dat singels overstromen of
dat wateroverlast in kelders of zelfs op maaiveld ontstaat.
Erosie/ondermijning
In een extreem geval kan lekkage van een bouwkuip leiden tot uitspoeling van grond. Met
name zandlagen zijn hiervoor gevoelig. Dit kan in korte tijd catastrofale gevolgen hebben
voor aanwezige objecten zoals bebouwing of kabels en leidingen.
Wateroverspanningen
Door het heien van palen binnen een gesloten bouwkuip kan de passieve grondweerstand
tijdelijk afnemen als gevolg van de door het heien gecreëerde wateroverspanningen.
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Hierdoor kunnen (soms aanzienlijke) vervormingen optreden. In sommige gemeentes is
heien binnen een gesloten bouwkuip zelfs verboden.
Verzilting
Een wijziging van de grondwaterstroming kan nabij zout water leiden tot verzilting van de
bodem en eventueel het oppervlaktewater. Natuurwaarden kunnen hierdoor aangetast raken.

2.4
2.4.1

Vervorming kerende wand
Oorzaken
Vervorming van de kerende wand is inherent aan de kerende functie. Voor de hand
liggende oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld:
Ontgraving binnen de bouwkuip
De ontgraving binnen de bouwkuip leidt tot buiging van de wanden en verkorting van de
stempels. Ook kan door zwel de gehele bouwkuip enige heffing vertonen. Het resultaat is
horizontale en verticale vervormingen van het grondmassief buiten de bouwkuip.
Waterstandverschil over de bouwkuip
Een waterstandsverschil resulteert in een onbalans in de belastingen op de verschillende
zijden van de bouwkuip. Door te vervormen wordt passieve gronddruk gemobiliseerd,
waarna zich een nieuw evenwicht zal instellen.
Overnemen van stempelkrachten
Het overnemen van stempelkrachten van een tijdelijk stempelraam naar een definitieve
tussenvloer leidt tot een wijziging in het statisch systeem van de bouwkuip. De mate
waarin dit effect resulteert in vervormingen is onder andere afhankelijk van de stijfheid
van de grond en de bouwkuip, de belastingssituatie en de stijfheid van de stempels. In
het geval van een gestempelde bouwput kunnen de hoge stempelkrachten aan de lage
zijde zorgen voor extra verplaatsingen van beide wanden als gevolg van passief bezwijken
van de grond aan de lage zijde.
Asymmetrie in de bouwkuip
Asymmetrie in de bouwkuip, veroorzaakt door bijvoorbeeld maaiveldverschillen, resulteert evenals in het geval van een waterstandsverschil in een onbalans in de belastingen
die op de bouwkuip aangrijpen. Aan de hoge zijde zal het surplus aan belasting leiden tot
vervormingen, totdat zich een nieuw evenwicht heeft ingesteld.
Werkzaamheden binnen de bouwkuip
Het uitvoeren van werkzaamheden binnen de bouwkuip waardoor de passieve weerstand
wijzigt of vervorming binnen de passieve grondwig optreedt, zoals:
• Lokale ontgravingen binnen taluds;
• Het aanbrengen van grondverwijderende palen (ontspanning);
• Het aanbrengen van grondverdringende palen (wateroverspanningen);
• (Hei)trillingen;
• Verandering van waterspanningen binnen de passieve grondwig.
Bovenstaande oorzaken hebben gemeen dat er een afname van de sterkte van de grond
optreedt, resulterend in vervormingen.
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Werkzaamheden rondom de bouwkuip
Naast het ontgraven vinden nog vele andersoortige werkzaamheden plaats rondom de
bouwkuip die direct of indirect kunnen leiden tot vervormingen van de wand, zoals:
• Stempeluitval door vallende objecten bij verticaal transport;
• Grondopslag naast de bouwkuip;
• Vertrek en aankomst van een TBM in geval van een bouwkuip als onderdeel van een
geboorde tunnel.

2.4.2

Gevolgen
Vervorming van de kerende wand leidt in de meeste gevallen tot horizontale en verticale
vervorming van het maaiveld en de diepere grondlagen. Dit kan voor nabij gelegen
paalfunderingen leiden tot:
• Ontspanning van de funderingslaag
De vervormingen in de ondergrond kunnen leiden tot afname van de conusweerstand,
en daarmee tot afname van het draagvermogen van de funderingspalen. De paalpunten zullen enige vervorming moeten ondergaan om opnieuw voldoende draagkracht te
mobiliseren. De paalpunt zakt in deze situatie dus meer dan de omringende grond.
• Horizontale en verticale verplaatsing van maaiveld en funderingslaag
De horizontale deformaties van de meeste belendingen zullen aangedreven worden
door grondvervormingen nabij het maaiveld. De verticale deformaties zullen grotendeels aangedreven worden door vervormingen van de funderingslaag. Paalfunderingen met weinig reservedraagvermogen zullen ook reageren op verticale vervormingen
boven het funderingsniveau door het optreden van negatieve kleef. Tevens zullen
palen door de grondvervormingen horizontaal worden belast. Door maaiveldzakkingen
achter de kerende wand zullen kabels en leidingen of wegverharding kunnen
vervormen. Hierdoor kan schade ontstaan.
In geval van een asymmetrische bouwput en / of stempelbelasting treedt daarnaast extra
vervorming op in de richting van de zijde met de laagste stempelbelasting. Dit resulteert
in grote(re) vervormingen aan de zijde met de hoge stempelbelasting.
Vertaling van optredende deformatie van de wand naar gronddeformaties op grotere
afstand achter de wand kan globaal gebeuren aan de hand van rekenmethoden zoals
weergegeven in Hoofdstuk 6. Horizontale grondverplaatsingen kunnen leiden tot buigende momenten in funderingspalen en tot interne krachten in hierop gefundeerde bebouwing. De wijze waarop dit kan worden geanalyseerd is onderwerp van paragraaf 6.9.

2.5
2.5.1

Aanbrengen verankeringen buiten de bouwkuip
Oorzaken
Het komt regelmatig voor dat belendingen zo dicht op een bouwput staan, dat de verankering juist onder of langs een bestaande fundering moet worden aangebracht. Bij een
verkeerd ontwerp, verkeerde keuze van het ankertype dan wel verkeerde plaatsing van
ankers tijdens de uitvoering bestaat er een risico op het beïnvloeden van belendende funderingen. Ankers kunnen bijvoorbeeld onder funderingen op staal of zelfs tussen palen
van belendingen door geboord worden. Om beïnvloeding van de belendende funderingen
te vermijden dient zowel het ontwerp als de uitvoering met de grootst mogelijke zorg
plaats te vinden, en dient er as built informatie over de fundering beschikbaar te zijn.
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2.5.2

Gevolgen
Door het aanbrengen van verankeringen buiten de bouwkuip bestaat het risico van
beïnvloeding van de draagkracht van de fundering en ook het risico op het raken of
 eïnvloeding
beschadigen van een paal. Bij het toepassen van verbuisde groutankers is de b
het minst aanwezig. In CUR-publicatie 166, paragraaf 4.9.4 [Lit. (12)] staan r ichtlijnen
voor de aan te houden afstand tussen ankers en funderingspalen. Het toepassen van
ankers buiten de bouwkuip in stedelijk gebied kan bij toekomstige projecten ernstige
hinder veroorzaken. In stedelijk gebied genieten stempels daarom de voorkeur
boven ankers.

2.6 Trillingen en vervormingen tijdens inbrengen en verwijderen
		 kerende wand
2.6.1

Oorzaken
Trillingen
Het heien of trillen van een element veroorzaakt trillingen in de bodem rondom het
element. Deze trillingen brengen belendende gebouwen in trilling. Het risicoprofiel van
een pand hangt af van meerdere factoren, waaronder de pandkwaliteit, functie van het
gebouw (bijv. trillingsgevoellige apparatuur), afstand tot de trillingsbron en de wijze van
funderen.
Verdichting
Het inbrengen van damwanden, zeker indien dit door middel van trillen of heien
geschiedt, veroorzaakt vaak maaivelddeformatie. De oorzaak hiervan is verdichting van
granulaire grondlagen door trillingen. Deze verdichting ontstaat vlak bij het element dat
getrild wordt, maar kan door vervorming van de bodem over een grotere afstand uitbreiden. Daardoor kunnen maaiveldzakkingen ontstaan tot een afstand van maximaal de
damwandlengte. Deze deformaties kunnen de gebouwen die hierop of -in gefundeerd
staan beschadigen. Hetzelfde geldt tijdens verwijderen van damwanden. In dat geval
speelt ook de verdichting van grond tussen damwand en aangebrachte constructie een
rol, alsmede het vrijkomen van de aanvankelijk door de damwand ingenomen ruimte.
Ook het aanbrengen van een diepwand kan leiden tot gronddeformatie; verwijderd
worden deze nooit.

2.6.2

Gevolgen
Schade aan belendingen
Het inbrengen en verwijderen van een kerende wand kan leiden tot ongelijkmatige
zakkingen, resulterend in schade aan belendingen.
Stabiliteitsverlies door wateroverspanning
Verzakkingen en vervormingen van taluds en funderingen kunnen leiden tot verlies
van stabiliteit. De (tijdelijke) verzwakking van de grond en funderingen als gevolg van
tijdelijke wateroverspanningen dragen hier aan bij.
Verlies aan bruikbaarheid
Trillingen en vervormingen kunnen ertoe leiden dat het verblijf in een pand onaan
genaam/onhoudbaar wordt. Eventueel kan het er zelfs toe leiden dat het uitvoeren
van werkzaamheden in het pand gehinderd of onmogelijk wordt, bijvoorbeeld omdat
gevoelige apparatuur (tijdelijk) niet bruikbaar zijn wanneer deze aan trillingen
wordt blootgesteld.
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2.7

Geluid

2.7.1

Oorzaken
Heien, trillen
Het inbrengen en verwijderen van damwanden, indien dit door middel van trillen of heien
geschiedt, veroorzaakt naast trillingen ook geluid, wat kan leiden tot overlast. Overige
werkzaamheden binnen de bouwkuip, met name indien sprake is van heien van een
paalfundering kunnen ook een bron van geluid zijn. Hoewel geluid traditioneel niet altijd
bij het ontwerp van een bouwkuip aan de orde komt is het voor projecten in de stad zeker
een (steeds belangrijker) onderwerp. In de circulaire bouwlawaai (ref. [38]) zijn grenzen
benoemd, afgezet tegen het aantal blootstellingsdagen.

2.7.2

Gevolgen
Comfort/bruikbaarheid
Verblijf in de openbare ruimte of in belendingen wordt onaangenaam/onhoudbaar.
Gebruik van de belendingen wordt gehinderd of onmogelijk.
Maatregelen (al dan niet voorgeschreven)
Er zijn diverse mogelijkheden om geluidsoverlast bij gebruik van materieel te beperken.
Dit kan in het gehele traject van het geluid (bron-overdracht-ontvanger) gebeuren.
Geluid bij de bron wegnemen kan door de keuze van het materieel maar ook door
bijvoorbeeld dubbele klemmen toe te passen op een damwand zodat deze minder kan
klapperen. Geluidsoverdracht beperken kan bijvoorbeeld door een heimantel toe te
passen of een geluidsmuur (van bijvoorbeeld containers) te plaatsen. De ontvanger
is meestal een gegeven, wel kan worden overwogen om tijdens zeer belastende
bouwfasen de omwonenden tijdelijk elders te huisvesten. Ook goede (en dus tijdige)
communicatie over de geplande werkzaamheden kan de hoeveelheid overlast die wordt
ervaren beperken.
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3 Randvoorwaarden vanuit omgeving
3.1

Inleiding
Met betrekking tot ondergronds bouwen zijn andere en bijzondere randvoorwaarden van
toepassing in vergelijking met het bouwen van een bovengrondse constructie. Een ondergrondse constructie bevindt zich vaak in een omgeving waarvan de condities zich moeilijk
laten beïnvloeden, zoals de aanwezige grond en het grondwater. Het Programma van Eisen
van een opdrachtgever behandelt doorgaans de eisen aan de ondergrondse constructie
zelf en in mindere mate aan de daarvoor benodigde bouwkuip of de a
 anwezige omgeving.
Ondergronds bouwconstructies hebben echter ook een invloed op de omgeving van de
locatie, zowel in negatieve als in positieve zin. In dit hoofdstuk worden nadere randvoorwaarden en eisen aan het ontwerp van de bouwkuip gegeven die bijvoorbeeld door een
opdrachtgever kunnen worden gesteld en waar een ontwerper mee te maken krijgt.

Ontwerp constructie

Omgeving
Grondopbouw
Grondwater

Uitvoeringsmethode

Risico's bij aanleg
bouwput

Figuur 3.1 Factoren die tezamen de risico’s bij de aanleg van een bouwput bepalen

Voor het opstellen van een ontwerp van een bouwput in stedelijke omgeving zijn de
volgende randvoorwaarden van toepassing:
• Eisen vanuit wettelijk kader;
• Eisen van de omgeving op het ontwerp (grondopbouw, vergunningen e.d.);
• Eisen van de bouwkuip naar de omgeving toe (geluid, bouwhinder, trillingen e.d.).

3.2

Wettelijk kader
De opdrachtgever is ervoor eindverantwoordelijk dat de bouwwerkzaamheden goed en
veilig worden uitgevoerd. Goed en veilig bouwen heeft hierbij niet alleen betrekking op
het bouwwerk zelf, maar ook en vooral de omgeving. Voorschriften hieromtrent zijn opgenomen in gemeentelijke bouwverordeningen. In contracten met uitvoerende partijen
worden vervolgens nadere afspraken over de aansprakelijkheid tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer gemaakt, bijvoorbeeld via de UAV 1989 of de UAVgc 2005.
Benadrukt wordt dat schade aan belendingen een privaatrechtelijke aangelegenheid is.
Vanuit bevoegd gezag geldt er een meldingsplicht wanneer vermoed wordt dat schade
aan belendingen door de uitvoering van het werk tot de mogelijkheden behoort. Handhaving door bevoegd gezag is pas mogelijk wanneer de veiligheid voor de omgeving in het
geding is of dreigt te raken.
Ten aanzien van bestemmingsplannen voorziet de Wet Ruimtelijke Ordening niet in
een expliciete regeling voor de ondergrond. De praktijk leert dat de op de bovengrond
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 fgestemde bestemmingen en voorschriften ook van kracht worden verklaard op de
a
ondergrond. Dit blijkt zelden tot problemen te leiden, zie bijvoorbeeld [Lit. (51)].
In Nederland is voor de bouw en inrichting van de bovengrond veel in regelgeving
vastgelegd. Dit betreft o.a.:
• Bestemmingsplannen;
• Bouwvoorschriften;
• Normen voor het technisch ontwerp;
• Veiligheidsvoorzieningen;
• Andere overheidsregels, uit gemeentebeleid en vergunningen.
De Hoge Raad heeft in [Lit.(51)] enkele hoofdlijnen uitgezet met betrekking tot de
aansprakelijkheid voor schade aan buurpercelen ten gevolge van bouwwerkzaamheden.
Deze komen erop neer dat wanneer er een kans is op schade, dan berust er bij de bouwer
een onderzoeksplicht. Dat onderzoek moet rekening houden met:
• De aard van het werk (bemalingen, ontgravingen, damwanden inbrengen en
trekken, etc);
• De bodemgesteldheid;
• De aard en conditie van de belendingen.
Als uit dat onderzoek blijkt dat er een kans is op schade dan moet de bouwer (lees hiervoor het samenstel van opdrachtgever en opdrachtnemer(s)) maatregelen nemen die
normaliter van hem kunnen worden verwacht om de schade te voorkomen [Lit. (25)].
Ook moet voldaan worden aan de Nederlandse wetten zoals:
• Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO);
• Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), voor wat betreft de
omgang met kabels en leidingen;
• Waterwet;
• Keur (Waterschappen en Hoogheemraadschappen).
In diverse regelingen (Bouwbesluit, Waterwet etc.) wordt geëist dat onderzoek wordt
verricht naar de eventuele schadelijke gevolgen van de uitvoering van bouwplannen.
Van belang is dat van de bouwer (opdrachtgever) zorgvuldigheid wordt geëist waar het
onderzoek betreft naar de effecten van zijn voorgenomen werk op de directe omgeving
[Lit. (33)]. Dat betekent dat een opdrachtgever eisen aan het constructief ontwerp kan
benoemen middels verwijzing naar de Europese en Nederlandse normen. Dit is echter
niet voldoende om de omgevingsbeïnvloeding te beheersen, want deze normen beschrijven de veiligheid en sterkte van een constructie. De invloed op de omgeving tijdens, en
vooral ook na de bouw van een ondergrondse constructie is hiermee niet afgedekt.
De eisen aan de bouwkuip zelf staan geformuleerd in de Nederlandse en Europese
Normen, zo staat bijvoorbeeld in NEN-EN 1990 (Eurocode, Grondslagen voor het
constructief ontwerp [Lit. (17)]:
“Een constructie moet op zodanige wijze zijn ontworpen en uitgevoerd dat zij, tijdens
haar voorziene levensduur, met de aanvaarde betrouwbaarheidsniveaus en op een
economische wijze alle belastingen en invloeden, die kunnen optreden tijdens de
uitvoering en het gebruik, zal weerstaan, en geschikt zal blijven voor het gebruik
waarvoor zij is bestemd.”
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De huidige normen hebben een hechte wettelijke basis en hebben de vereiste betrouwbaarheid van de constructie als uitgangspunt, door middel van representatieve waarden
en partiële factoren. Die basis staat in deze publicatie niet ter discussie. Het stellen van
minimale eisen betekent echter dat normen geen ontwerphandleiding zijn, en ook niet
afgestemd (kunnen) zijn op elke denkbare constructie. Voor een goed ontwerp is een
gedegen inzicht nodig in de werkelijke risico’s en is alleen het voldoen aan de normen
nog geen garantie voor een geschikt ontwerp, zie ook [Lit. (11)].
Met betrekking tot het beheersen van risico’s kan de opdrachtgever nadere eisen en
randvoorwaarden stellen aan het opstellen van een ontwerp en de uitvoering daarvan.
In deze eisen en randvoorwaarden wordt het volgende onderscheid gemaakt:
• Invloed van de fysieke omgeving op de bouwkuip;
• De invloed van de bouwkuip en de constructie op de fysieke omgeving.

3.3
3.3.1

Rol van de ontwerper in de projectorganisatie
Algemeen
In stedelijk gebied vormt de bouw van de ondergrondse constructies een groot deel van
de totale risico’s van een project. Bij de keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm
en contractvorm kan de bouwkuip met (of sterker: vanwege) de bijbehorende risico’s een
belangrijke rol spelen bij de keuze voor de organisatievorm en contractkeuze. Andersom
zijn een gekozen organisatie- en contractvorm van invloed op de manier waarop met de
omgeving kan worden omgegaan door de ontwerper en andere betrokkenen. De ontwerper die de technische risico’s en de gevolgen daarvan het best kan benoemen, zal deze
proactief communiceren met de projectleiding. Aan de andere kant dient de project
leiding zich ook op de hoogte te stellen van de risico’s die door de bouwkuip aanwezig
zijn. In deze paragraaf worden de hoofdlijnen hiervan aangegeven, meer achtergrond
informatie is te vinden in Bijlage 1. Een goede vastlegging van uitgangspunten en
reikwijdte/compleetheid van adviezen (bijvoorbeeld: de ontwerper heeft de heibaarheid
van damwanden in relatie tot de omgeving niet getoetst) is essentieel. Het is noodzakelijk
vast te leggen in welk stadium van het project en door welke partij dergelijke analyses
alsnog dienen te worden uitgevoerd.
De gekozen bouworganisatievorm heeft zijn effect op verschillende rollen die nodig zijn voor
realisatie van het projectdoel. Een goed begrip van deze projectrollen draagt bij aan het welslagen van de projectmissie. Door kennis te nemen van de projectdoelen, bouworganisatie
en de contractvorm kan de ontwerper zich voorbereiden op zijn rol en deze goed uitvoeren.
Aanbevolen wordt de beheersing van de omgevingsbeïnvloeding expliciet als onderdeel van de
projectdoelen op te nemen. In elke organisatievorm is het van belang de verantwoordelijkheid
hiervoor in elke fase toe te wijzen aan de partij die zowel de juiste kennis en ervaring beschikbaar heeft alsmede voldoende invloed kan uitoefenen op het proces.

3.3.2

Relatie contractvorm – rol ontwerper
In een traditioneel ontwerp is de omgevingsbeïnvloeding en uitvoerbaarheid van het
project een aspect waarmee vooral de ontwerper rekening dient te houden en waarvoor
de opdrachtgever en bevoegde instanties randvoorwaarden geven. Meestal wordt dit
vertaald in bestekseisen aan de aannemer en wordt gecontroleerd of de beïnvloeding
niet groter is dan afgesproken in het toezicht. Communicatie en interactie met de om
wonenden en belanghebbenden wordt meestal door de opdrachtgever zelf uitgevoerd of
separaat opgedragen aan een adviseur.
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In een geïntegreerd contract is de omgevingsbeïnvloeding allereerst een onderdeel van
het programma van eisen. De opdrachtnemer zal echter de gehele uitwerking hiervan tot
en met de uitvoering van het project voor zijn rekening nemen. Evenals bij een traditioneel contract zal de toetsing van de omgevingsbeïnvloeding in het toezicht plaatsvinden.
Communicatie en interactie met de omwonenden en belanghebbenden is in geïntegreerde contracten vaak ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Omgevingsbeheersing in een alliantie is, net als alle andere aspecten, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
3.3.3

Relatie contractvorm – uitwerkingsniveau
Traditioneel contract
De bouwkuip die in een traditioneel contract is opgenomen, kan deel uit maken van het
te maken bouwwerk, bijvoorbeeld bij een permanente diepwandconstructie, of kan een
hulpwerk zijn. Er is sprake van hulpwerk wanneer de bouwkuip aan het eind van de bouwfase weer verwijderd is of geen deel uit maakt van de definitieve constructie.
De bouwkuip die deel uit maakt van het definitieve werk is altijd vóór contractering
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is dan opgenomen in het
bestek. Voor een tijdelijke bouwkuip is er nog geen definitief ontwerp bij het bestek aanwezig. Echter, de principekeuzes zijn wél voorgeschreven. Bijvoorbeeld het toepassen van
stempels of groutankers of de wijze van inbrengen van damwanden. Ten behoeve van de
berekening van damwanden, ontgravingen en andere werkzaamheden worden de door de
adviseur bepaalde beddingsconstanten, volumieke massa’s, hoek van inwendige wrijving
en dergelijke meegegeven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
deze informatie. Aanbevolen wordt de risico’s die optreden door het voorschrijven van
deze zaken duidelijk te maken aan de opdrachtgever, waarbij de keuzes expliciet onderbouwd zijn. Wanneer bijvoorbeeld groutankers die onder bestaande bebouwing doorgaan
zijn voorgeschreven, en dit leidt tot kans op schade aan die bebouwing, dan is dit bij een
normale uitvoering de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dient deze zich
vooraf zeker te stellen dat de verwachte schade acceptabel is. Hetzelfde geldt wanneer
damwanden volgens het contract heiend ingebracht moeten worden naast bebouwing
met een fundering op staal op los gepakt zand: dan moet voor de opdrachtgever het risico
op schade aan die bebouwing duidelijk zijn.
Wanneer de uitvoeringsmethode niet wordt voorgeschreven, en de aannemer daar een
 annemer.
vrije keuze in heeft, dan liggen de risico’s voor de uitvoering primair bij de a
Echter, de opdrachtgever dient zich te realiseren dat schade aan de omgeving ook
consequenties heeft voor de positie en het imago van de opdrachtgever, alsmede de
projectvoortgang.
Bouwteam
Het ontwerp van een bouwkuip in de contracten bij een bouwteamorganisatie bevindt
zich op hetzelfde uitwerkingsniveau als bij een traditioneel bestek.
Geïntegreerd contract
Het ontwerp voor de bouwkuip dat de basis is voor een geïntegreerd contract is slechts
summier gevorderd of in het geheel niet aanwezig. De opdrachtnemer dient dit namelijk in zijn geheel te maken of verder uit te werken. Bij het contract behoren ook
onderzoeksgegevens.
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Aanbevolen wordt dat de opdrachtgever informatie verstrekt over de gesteldheid van de bodem
die past bij het risicoprofiel van het project. Aanbevolen wordt basisgegevens zoals sondeergrafieken, boorbeschrijvingen en grondwaterstanden bij de aanbestedings-documenten te
leveren.

Hiermee wordt het risico van onverwachte omstandigheden in de bodem verkleind. Dit
risico ligt vrijwel altijd bij de opdrachtgever, tenzij hierover expliciet contractvoorwaarden
zijn opgenomen en dit duidelijk is besproken met de aanbieders. Daarnaast voorkomt het
verstrekken van geotechnisch onderzoek dat aanbieders elk hun eigen onderzoek gaan
doen met als gevolg dat dezelfde informatie meerdere malen bepaald wordt en dat er
meerdere keren hinder optreedt. Wanneer er na start van de aanbesteding nog geotechnisch onderzoek uitgevoerd en geïnterpreteerd moet worden, dan hoort de doorlooptijd
hiervan ook in de aanbestedingsplanning zijn opgenomen. Dit kan de totale doorlooptijd
van de aanbesteding verlengen.
De interpretatie van de onderzoeksgegevens, zoals het bepalen van beddingsconstanten en parameters is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In een contract
volgens de UAV-gc is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de geleverde informatie. De compleetheid en interpretatie van de geleverde informatie is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
3.3.4

Beheersing omgevingsbeïnvloeding in contract en gunning
Er zijn grofweg twee manieren voor het opnemen van een beheerste omgevings
beïnvloeding in een contract. Dit kan door het opnemen van EMVI criteria bij gunning
of het rechtstreeks stellen van eisen in het contract.
Als gebruik wordt gemaakt van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI)
moet de aanbesteder vooraf subgunningcriteria formuleren, die naast de inschrijvingsprijs gebruikt worden om te bepalen welke opdrachtnemer de winnende inschrijving
heeft aangeboden. De mogelijkheden van EMVI staan beschreven in de handreiking
Gunnen op waarde van PSIBouw [Lit. (27)]. In CUR 223 [Lit. (13)] worden enkele
handreikingen gegeven hoe monitoring en risicomanagement als onderdeel van EMVI
kunnen worden gebracht. Hierin staan onder andere de volgende aanbevelingen voor te
hanteren criteria in deze of andere systematieken:
“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 ondervindt 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.”
Ook is het mogelijk eisen aan de omgevingsbeïnvloeding op te nemen in het contract,
bijvoorbeeld door te verwijzen naar richtlijnen op het gebied van trillingen uit paragraaf
3.7, geluid uit paragraaf 3.8 of maximale schadecategorieën uit paragraaf 3.5 van
deze rapportage.
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3.4

Eisen van de fysieke omgeving op het ontwerp
De fysieke omgeving van de bouwkuip omvat obstakels, risico’s en randvoorwaarden
welke van invloed zijn op het ontwerp van de bouwput, zoals:
• Bestaande bebouwing;
• Kabels en leidingen;
• Obstakels, zoals archeologische vondsten of Niet Gesprongen Explosieven;
• Verontreinigingssituatie;
• Grond- en grondwatercondities.
Andere aspecten zijn:
• Aardkundige waarden;
• Archeologische waarden;
• Cultuurhistorische waarden;
• Grondwaterbeschermingsgebieden.
Deze laatste aspecten zijn veelal in lokale regelgeving vervat.

3.4.1

Bestaande bebouwing
Een belangrijke stap in het ontwerpproces van een bouwkuip in stedelijke omgeving
is het bepalen van de consequenties van vervormingen van de bouwkuip voor de om
geving. De bestaande bebouwing in het invloedsgebied van de bouwkuip moet nauwkeurig beschouwd worden, inclusief de staat van de bebouwing. Tevens dienen eventuele
monumentale panden (of panden waarvoor een statusaanvraag is ingediend) in kaart
worden gebracht zodat bijzondere aandacht kan worden besteed aan de betreffende
panden. Hetzelfde geldt voor panden met een meer kritische functie, zoals ziekenhuizen
en scholen.
Het type en de staat van de fundering van de panden is van grote invloed voor de
toegestane vervormingen in de ondergrond en daarmee voor de uiteindelijk gekozen
uitvoeringsmethode.
Aanbevolen wordt van de bestaande bebouwing tenminste de volgende gegevens te achterhalen:
• Funderingsconstructie, (type, soort, diepte)
• Ouderdom fundering
• Ouderdom gebouw
• Soort en type constructie (metselwerk, betonconstructie)
• Kwaliteitsklasse fundering en casco (inclusief eventueel aanwezige initiële scheefstand en
schades).

Meestal zijn dergelijke gegevens te achterhalen in een gemeente archief of anders middels
een veldbezoek en beoordeling van de kwaliteit van een gebouw. Indien deze niet kunnen
worden achterhaald kunnen aannames hiervoor als uitgangspunt worden vastgelegd.
Het te onderzoeken invloedsgebied rondom een bouwkuip kan worden vastgesteld
middels de correlaties zoals gegeven in Hoofdstuk 6.
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3.4.2

Kabels en Leidingen
Vanuit de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) bestaat de
verplichting om tijdens de uitvoering te onderzoeken waar de kabels en leidingen
aanwezig liggen. Tijdens de ontwerpfase dient tijdig informatie over de kabels en
leidingen te worden verkregen, bijvoorbeeld middels zogenaamde KLIC meldingen bij het
Kadaster. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden is een dergelijke melding verplicht.
Doorgaans is het noodzakelijk om in overleg met de beheerder maatregelen te treffen
ten behoeve van een specifieke leiding of kabel.

3.4.3

Obstakels
Obstakels in de ondergrond kunnen, indien onvoldoende nauwkeurig in kaart gebracht,
grote onvoorziene kostenposten met zich meebrengen. Het is daarom van groot belang
om niet alleen kabels en leidingen in kaart te brengen, maar ook de kans op archeologische vondsten en mogelijke verontreinigingen in de ondergrond te onderzoeken.
Ondergrondse obstakels kunnen bestaan uit:
• Overblijfselen van oude funderingen, kelders, kademuren e.d.;
• Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE);
• Archeologische waarden.
Niet Gesprongen Conventionele Explosieven
In verschillende fases van een werk kan besloten worden dat er onderzoek gedaan moet
worden naar de aanwezigheid van NGCE (Niet Gesprongen Conventionele Explosieven),
en dat eventueel aanwezige explosieven opgespoord en geruimd moeten worden. Rijkswaterstaat heeft hiervoor “Handreiking Niet Gesprongen Conventionele Explosieven”
[Lit. (34)] opgesteld. Aanvullend op deze handreiking is een rapportage opgesteld die
handvaten geeft voor het formuleren van afspraken over de risicoverdeling ten aanzien
van NGCE in bestekken (UAV 1989) of contracten (UAV-GC 2005).
Voordat er besloten wordt om over te gaan tot opsporing van NGCE dient er eerst
een vooronderzoek uitgevoerd te worden, waarin ondermeer de risico’s van de vermoede explosieven worden geanalyseerd in relatie tot het toekomstig gebruik van het
betreffende gebied. Sinds januari 2007 mogen vooronderzoek en opsporing alleen
worden uitgevoerd door bedrijven die voldoen aan de beoordelingsrichtlijn
“Opsporen van conventionele explosieven” [Lit. 52)].
Het schema van Figuur 3.2 kan gevolgd worden om het risico van NGCE te bepalen.
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Oorlogshandelingen

Nee

Ja

Nee

Bebouwd gebied

Ja

Vooroorlogse wijk

Nee

Ja

Hoog

Verlaagd

Verhoogd

> 100 m3

Laag

Nee

Ja

Maatwerk
per project

Extra maatregelen

Geen extra maatregelen Protocol
“Toevalsvondst NGE uit WOII”

Figuur 3.2 Voorbeeld stappenplan NGCE [Lit. (35)]

Archeologische waarden
De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen
door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook door
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het Verdrag
van Malta genoemd. Het verdrag regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de
bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. In Figuur 3.3 is een stappenplan beschreven van archeologisch onderzoek [Lit. (50)].
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Figuur 3.3 Stappenplan archeologisch onderzoek [Lit. (50)].

Het archeologisch (voor)onderzoek is verankerd in de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg die in september 2007 in werking is getreden. Deze wet voorziet in
wijziging van onder meer de Monumentenwet, de Wet op de ruimtelijke ordening, de
Wet Milieubeheer en de Woningwet.
De zorg voor archeologische waarden is verankerd in het ruimtelijke ordeningsproces,
concreet de vaststelling van een bestemmingsplan, het nemen van een vrijstellings- of
projectbesluit, het verlenen van een sloop-, bouw- of ontgrondingsvergunning en het
opstellen van een milieueffectrapport (MER). Op dat moment moet een archeologische
afweging worden gemaakt op basis van voldoende gegevens.
Het onderzoek kenmerkt zich doordat het start met een globale inventarisatie van
eventuele archeologische waarden of verwachtingen. Afhankelijk van de aard en het
detailniveau van het plan kan vervolgens verder worden ingezoomd op aanwezige
waarden. Hierdoor kan het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de gemeente, een goede
afweging maken bij de besluitvorming waarin het archeologische erfgoed een plaats
heeft. Vervolgens kan het bevoegd gezag bepalen dat initiatiefnemers van bodem
verstorende activiteiten verder archeologisch onderzoek moeten doen, aanpassingen
moeten aanbrengen in hun bouwplan of de bouwactiviteiten archeologisch moeten
laten begeleiden (bouw-, sloop- of aanlegvergunning).
De eerste stap is het binnen de gemeente nagaan of archeologisch onderzoek wordt
verlangd om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen. Ga daarbij tevens na of de
gemeente een minimale oppervlakte heeft vastgesteld die afwijkt van de 100m2 uit de
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Wet op de archeologische monumentenzorg voor een plangebied waarbij archeologisch
(voor)onderzoek nodig is. Als geen archeologisch onderzoek wordt verlangd of is vereist,
hoeft geen onderzoek uit te worden gevoerd. Wel dient rekening gehouden te worden
met een meldingsplicht voor eventuele archeologische vondsten.
Indien op basis van de gemeentelijke informatie een nader onderzoek noodzakelijk
is, zal meestal een archeoloog moeten worden ingeschakeld. Om de kwaliteit van het
onderzoek te waarborgen, heeft de beroepsgroep van archeologen een Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie (KNA) opgesteld. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer (SIKB) houdt de norm actueel. In het Handboek Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie [Lit. (36)] staan de normen en richtlijnen waaraan de archeologische
werkzaamheden moeten voldoen.
3.4.4

Milieukundig onderzoek
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom bodemonderzoek naar de milieutechnische
kwaliteit noodzakelijk is. Zowel vanuit de overheid (publiekrechtelijk) als vanuit het
zakelijk verkeer (privaatrechtelijk) kan er om bodemonderzoek worden gevraagd.
De website van de stichting BSB [lit. (54)] vermeld hierover op haar website het volgende
dat tevens bruikbaar is voor milieukundig onderzoek bij bouwkuipen:
Publiekrechtelijke aanleidingen
A. Milieuvergunning: De vergunningverlener (meestal de gemeente) kan voor het a
 fgeven
van een nieuwe vergunning vragen om een nulsituatie- onderzoek.
B. Besluit opslag in ondergrondse tanks: Bij ondergrondse opslag van brandstoffen en
dergelijke kan niet zomaar vastgesteld worden of de tank wel- of niet lekt. Daarom kan
het nodig zijn om periodiek tijdens het gebruik of bij het verwijderen van een ondergrondse brandstoftank een bodemonderzoek uit te laten voeren.
C. Besluit verplicht Bodemonderzoek bedrijfsterreinen: Indien de locatie valt onder het
Besluit verplicht Bodemonderzoek bedrijfsterreinen, wordt gevraagd om aan te tonen
of er verontreiniging op de locatie is ontstaan.
D. Bouwvergunning: Bij de aanvraag van een bouwvergunning dient in veel gevallen een
recent bodemonderzoek te worden bijgevoegd. De gemeente zal voor de Woningwet
toetsen of er na de bouw geen risico's ontstaan door de aanwezige verontreiniging.
Dit wordt in de volksmond een "schoongrondverklaring" genoemd. In principe is een
"geschiktheidsverklaring" een beter begrip.
E. Bestemmingswijziging: Voor het wijzingen van de bestemming (bijvoorbeeld van
bedrijven naar wonen) is het verplicht dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om
na te gaan of de kwaliteit van de bodem geschikt is voor de nieuwe bestemming.
F. Bouwstoffenbesluit: Bij grondverzet geldt dat indien grond wordt afgevoerd, deze
moet worden onderzocht volgens het Bouwstoffenbesluit. Hieruit kan bepaald worden
of de grond geschikt is voor hergebruik of dat er speciale maatregelen moeten worden
genomen.
G. Wet bodembescherming (Wbb): In het kader van de Wbb kunt u verplicht worden om
een bodemonderzoek uit te laten voeren. Indien door bovengenoemde aanleidingen
een bodemonderzoek wordt uitgevoerd en er wordt een verontreiniging aangetroffen
boven een bepaalde concentratie, kunt u op basis van Wbb worden verplicht om de
omvang van de verontreiniging vast te leggen (nader bodemonderzoek). Daarnaast
werkt de Wbb met omgekeerde bewijslast. Concreet betekent dit dat als het bevoegd
gezag het vermoeden heeft dat op het terrein een bodemverontreiniging aanwezig
is, dan dient het tegendeel te worden bewezen door het (laten) uitvoeren van een
bodemonderzoek.
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H. Zorgplicht: Overeenkomstig de Wet milieubeheer dient een nieuwe verontreiniging
(veroorzaakt na 1 januari 1987) te worden gesaneerd. Indien er een calamiteit op de
locatie heeft plaatsgevonden waarbij mogelijk bodemverontreiniging is opgetreden
dient ook direct bodemonderzoek uit gevoerd te worden om de veroorzaakte verontreiniging zo spoedig mogelijk te verwijderen. Binnen een inrichting is dit vastgelegd in
de Wet milieubeheer. Buiten een inrichting is dit geregeld in de Wbb.
Privaatrechtelijke aanleidingen
A. Koop/verkoop: Vooraf aan een grondtransactie is het van belang om te weten of en in
welke mate de bodem verontreinigd is. Zowel de koper wil weten wat er wordt gekocht.
Ook de toekomstig eigenaar wil eventuele claims voorkomen. Daarnaast is het van
belang te weten wat de grond voor een waarde vertegenwoordigt. Als er in de toekomst
gesaneerd moet worden, heeft dit een drukkend effect op de prijs.
B. Risicobeheer: Voor het project kan het belangrijk zijn om in een vroeg stadium inzicht
te krijgen in de bodemkwaliteit.
C. Financiële bepalingen: Bodemverontreiniging heeft gevolgen voor de waarde van een
terrein. Voor bijvoorbeeld een (milieu)verzekering is het belangrijk om door middel
van bodemonderzoek de bodemkwaliteit te bepalen.
D. Aansprakelijkheid: Indien het terrein mogelijk verontreinigd is of raakt door activiteiten op een naastgelegen perceel, kan zekerheid worden verkregen door een bodemonderzoek uit te laten voeren. Zodoende kan vooraf de aansprakelijkheid voor de
vervuiling worden vastgesteld.
Er zijn verschillende aanleidingen voor bodemonderzoek en daarmee dus ook verschillende typen bodemonderzoek. Indien het onderzoek niet op basis van wettelijke verplichting
wordt uitgevoerd kan zelf bepaald worden welke onderzoeksopzet, -omvang en -inspanning gebruikt wordt. Het bodemonderzoek dient volgens bepaalde richtlijnen te worden
uitgevoerd. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van bestaande protocollen, zoals de
NVN 5725 en NEN 5740 De meest gebruikelijke bodemonderzoektypen zijn:
A. Historisch bodemonderzoek.
B. Inventariserend bodemonderzoek.
C. Verkennend bodemonderzoek.
D. Nulsituatieonderzoek.
E. Oriënterend onderzoek.
F. Nader onderzoek.
G. Saneringsonderzoek.
H. Saneringsplan.
I. Evaluatierapport.
Historisch bodemonderzoek (NVN 5725 vooronderzoek)
In een dergelijk onderzoek wordt de historie van de locatie en de directe nabijheid van de
locatie in beeld gebracht. Het onderzoek dient op efficiënte wijze inzicht te geven in de
potentiële (huidige en voormalige) verontreinigingsbronnen op het terrein. Daarnaast
dient het historisch onderzoek inzicht te geven in bepaalde gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden op de locatie en die mogelijk de bodem hebben kunnen verontreinigen
(zoals slootdempingen, calamiteiten etc). Op basis van de resultaten van het historisch
onderzoek kan heel doelgericht het veldwerk worden uitgevoerd.
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Inventariserend bodemonderzoek- INVO
Op basis van de resultaten van het historisch onderzoek wordt op een efficiënte wijze een
eerste inzicht in de verontreinigingsituatie gegeven door het plaatsen van grondboringen en peilbuizen en het nemen en analyseren van grond en grondwatermonsters. Met
andere woorden: er wordt vastgesteld óf er verontreiniging in de bodem aanwezig is.
Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)
Via een verkennend bodemonderzoek kan met geringe inspanning worden vastgesteld of op een bepaalde locatie sprake is van bodemverontreiniging. Het verkennend
bodemonderzoek kan gezien worden als de combinatie van een historisch onderzoek
eninventariserend bodemonderzoek. In veel gevallen wordt een dergelijk onderzoek
uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag van een bouwvergunning of bij aan- of verkoop
van onroerend goed.
Nulsituatie onderzoek
Krachtens de Wet milieubeheer of het Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT) kan
een nulsituatie onderzoek worden voorgeschreven. Door middel van een toekomstig
herhalingsonderzoek wordt vastgesteld of de ondernomen activiteit (of het gebruik van
tanks voor opslag van brandstoffen/chemicaliën) nieuwe bodemverontreiniging heeft
veroorzaakt. Het is met name bedoeld voor het vastleggen van een referentieniveau: de
bodem kan immers bij afgifte van de vergunning reeds vervuild zijn.
Het onderzoek is ook in belang van de vergunningplichtige. Indien reeds sprake is van
bodemverontreiniging, dat bij het herhalingsonderzoek wordt vastgesteld, is hij in staat
aan te tonen dat hij niet de vergunningvoorschriften heeft overtreden.
Oriënterend onderzoek (OO)
Een oriënterend onderzoek wordt over het algemeen door overheden uitgevoerd om
verontreinigingsituaties in kaart te brengen. Vanuit het bedrijf is er geen wettelijke
aanleiding tot het uitvoeren van bodemonderzoek. Dit onderzoek vindt plaats als reeds
een vermoeden bestaat dat er sprake is van een geval van bodemverontreiniging (Artikel
1 Wbb). Het dient zich te richten op de verdachte deellocaties en de te verwachten
verontreinigingen, die uit historisch onderzoek naar voren zijn gekomen. Het doel is
antwoord te geven op de vraag of sprake is van een zodanig ernstige verontreiniging, dat
nader onderzoek dient plaats te vinden.
Nader onderzoek (NO)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd indien in één van bovengenoemde bodemonderzoeken
een verontreiniging in de bodem wordt aangetroffen die de bijbehorende tussenwaarde
(=½*(streefwaarde + interventiewaarde)) overschrijdt. In een dergelijk onderzoek dient
de omvang (ernst) en urgentie (risico's) van de verontreiniging te worden vastgesteld.
Daarnaast dient (indien sprake is van een ernstig en urgent geval van bodemveront
reiniging) het tijdstip te worden vastgelegd waarvoor met saneringswerkzaamheden
moet worden aangevangen.
Saneringsonderzoek (SO)
In een dergelijk onderzoek worden diverse saneringsvarianten met elkaar vergeleken om
na te gaan en aan te kunnen tonen wat de meest sobere en doelmatige saneringsvariant
is. Als referentie variant dient altijd de multifunctionele variant (alles weghalen) in het
saneringsonderzoek te worden opgenomen. Op basis van deze varianten wordt vervolgens een afweging gemaakt welke variant het beste milieuresultaat heeft in relatie tot
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de kosten. Het bevoegd gezag besluit uiteindelijk of de voorgestelde saneringsvariant
uitgevoerd mag worden. Een saneringsonderzoek hoeft niet altijd opgesteld te worden.
Indien op voorhand duidelijk is dat slechts één saneringsvariant geschikt is, kan deze
variant direct worden uitgewerkt in een saneringsplan.
Saneringsplan
Nadat een keuze is gemaakt uit de verschillende saneringsvarianten, wordt de gekozen
saneringsvariant uitgewerkt in een saneringsplan. In een dergelijk plan wordt nauwkeurig
beschreven hoe de saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd en wat het te verwachten saneringsresultaat is. Op basis van de informatie uit het saneringsplan stemt het
bevoegd gezag al of niet in met het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden.
Grond- en grondwatercondities
In een stedelijke omgeving is vaak al veel bekend over de geologische opbouw. Door de
grote verzameling gegevens in de database van DINO [Lit. (40)] en beschikbare geologische kaarten en archiefonderzoek kan een goede inschatting worden gemaakt van
de te verwachten geologische formaties. Door een nauwkeurige interpretatie van de
beschikbare gegevens kan in een latere fase met veel grotere doeltreffendheid de locatie
van grondonderzoek worden vastgesteld. De link tussen grondonderzoek en ontwerp is
weergegeven in Figuur 3.4.

Verkennend
grondonderzoek

Geologische kennis

Archiefonderzoek

Interpretatie

Ontstaansgeschiedenis
bekend

Optimalisatie waarde:
grondonderzoek / efficient ontwerp / risico’s

3.4.5

Verwachte variaties
verschillende
geologische eenheden

Mogelijke risico’s

Ontwerp

Uitgebreid grondonderzoek/labonderzoek

Figuur 3.4 Relatie geologische kennis, grondonderzoek en ontwerp
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Type grondonderzoek
Als de ontstaansgeschiedenis van een laagpakket bekend is, kunnen de verwachte
variaties en de mogelijke risico’s beter worden vastgesteld. De verwachte variatie in
een laagpakket met geulafzettingen zal bijvoorbeeld veel hoger zijn dan bij een eolisch
afgezet löss-pakket, terwijl bij het aantreffen van een overgeconsolideerde kleilaag in
Groningen men kan concluderen dat tijdens het heien mogelijkerwijs op zwerfkeien
gestuit wordt. Daarnaast is er natuurlijk sprake van beïnvloeding van de grondparameters door de belastingsgeschiedenis van de grond. Waar de grond is voorbelast door
bebouwing, wegen of andere belastingen, zal de grond zich stijver gedragen dan in maagdelijk terrein. Tijdens het opstellen van het grondonderzoeksplan wordt daarom gekeken
of de grondonderzoekslocaties representatief zijn voor het projectgebied en in welke
opzichten de parameters zouden kunnen afwijken van de gevonden parameters.
In stedelijke omgeving zijn de locaties waarop grondonderzoek kan worden uitgevoerd
beperkt. Het is daarom van groot belang om, ondanks een ongelijke spreiding van de
onderzoekslocaties, toch een continu beeld van de ondergrond te verkrijgen. Om dit
beeld te verkrijgen is het van toegevoegde waarde om de geologische geschiedenis
van een gebied in kaart te brengen. De locatie van het project en de resultaten van het
archiefonderzoek en de sonderingen geven hierbij een belangrijke indicatie van deze
geschiedenis waardoor het gebrek aan continuïteit dat in de onderzoekslocaties aanwezig
is deels kan worden ondervangen.
Grondonderzoek voor bouwkuipen in stedelijke omgeving bestaat altijd uit meerdere
fasen. Naast het archiefonderzoek zal vaak een verkennend grondonderzoek w
 orden uitgevoerd. In deze fase wordt een globale grondopbouw bepaald, waarna in gelijke tred met
het voortschrijdende ontwerp aanvullend grondonderzoek wordt uitgezet.
Het grondonderzoek hoort op de geotechnische variabiliteit en de risico’s te worden
afgestemd, zodat op zeer gerichte wijze met de resultaten van het veld- en/of labonderzoek en empirische methoden geotechnische parameters kunnen worden toegekend
aan de verschillende geotechnische units. Het type grondonderzoek wat hierbij wordt
uitgevoerd hangt sterk samen met de rekenmodellen die zullen worden toegepast in het
ontwerp, zie Hoofdstuk 6. CUR 2003-7 [Lit. (7)] geeft voor het type grondonderzoek dat
moet worden uitgevoerd diverse handreikingen. De richtlijn “Risicogestuurd grondonderzoek, van planfase tot realisatie [Lit. (8)]” is hiervoor beschikbaar.
Voor bouwkuipen in stedelijke omgeving zijn vaak andere en/of meer uitgebreide sets
grondparameters nodig dan gebruikelijk. In de eerste plaats omdat de nadruk zal liggen
op het bepalen van vervormingen en dus het vaststellen van de diverse stijfheidsmoduli
van groot belang is. Daarnaast zullen vaak ook geavanceerde modellen worden toegepast
bij het ontwerp. Deze modellen vragen steeds meer om uitgebreide parametersets die
vaak alleen met enige betrouwbaarheid zijn af te leiden met behulp van hoogwaardige
monsters en geavanceerde apparatuur. Het grondonderzoek dient hier al in een vroeg
stadium op te zijn afgestemd. Wel ontstaat er meer en meer consensus over veilige
correlaties die toegepast kunnen worden, zie hiervoor CUR 2003-7 [Lit. (7)].
Hoeveelheid grondonderzoek
Een belangrijke vraag bij het opzetten van een grondonderzoeksplan (voor een bouwkuip
in stedelijke omgeving) is vanzelfsprekend hoeveel grondonderzoek uitgevoerd moet
worden en hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van de verkregen informatie.
Voor een eerste opzet van een grondonderzoeksplan moet in beginsel altijd aan
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NEN9997 worden voldaan. Daarnaast kan bijvoorbeeld CUR rapportage 2003-7
behulpzaam zijn, waarin verschillende (risico)factoren worden meegenomen om
een hoeveelheid grondonderzoek vast te stellen. Om vast te kunnen stellen in welke
mate additioneel grondonderzoek uitgevoerd moet worden is het van belang eerst de
meerwaarde van dit grondonderzoek helder te krijgen. Deze bestaat uit een reductie van
de totale projectkosten. In het geval dat het uitvoeren van extra grondonderzoek geen
verlaging van de totale kosten van het project met zich meebrengt, kan dit onderzoek
daarom achterwege gelaten worden.
Voor het benaderen van de totale projectkosten moet hierbij niet alleen gedacht worden
aan een afname van constructiekosten, maar er kan ook een waarde worden toegekend aan
de afname van risico’s door een toename aan kennis over de ondergrond. Zeker in stedelijk
gebied kan de waarde van risicovermindering een grote factor zijn in deze afweging.
De totale projectkosten in dit kader zijn gedefinieerd als de som van de totale bouw
kosten, de ‘kosten’ van risico’s en de kosten van het grondonderzoek. Het einddoel is om
deze som zo laag mogelijk uit te laten vallen. Het omslagpunt van deze kostenafweging
is natuurlijk moeilijk te bepalen, aangezien de uitkomsten van grondonderzoek op
voorhand onbekend zijn en bovendien de kosten van risico’s niet altijd transparant in
beeld zijn te brengen. Voor een eerlijke toepassing van bovenstaande afweging is het van
belang deze telkens opnieuw te maken.
Aanbevolen wordt het budget voor het grondonderzoek vast te stellen aan de hand van
de specifieke risicoreductie die te behalen is. Dit is pas mogelijk nadat de eerste (archief
of veld) onderzoeken uitgevoerd zijn. Het totaal verrichte grondonderzoek dient wel
tenminste aan de minimumomvang conform de normen te voldoen. Vermeden moet
worden dat het budget op voorhand slechts toereikend is om aan deze minimumeisen te
voldoen.
In combinatie met het uitvoeren van deze geologische analyse van het gebied kunnen
geostatistische methoden worden toegepast om maximaal gebruik te maken van de
beschikbare gegevens. Hierbij wordt een completer en betrouwbaarder beeld van de
ondergrond verkregen dan op basis van een ‘kale’ analyse van de sonderingen mogelijk is.
Door het combineren van dit bodemonderzoek (geotechnisch, archeologisch, milieu
kundig en hydrologisch) in zowel locatie als in tijd kunnen significante kostenbesparingen behaald worden. Ditzelfde geldt voor de informatie die over de ondiepe ondergrond
beschikbaar komt bij het opsporen van kabels en leidingen of andere obstakels.
Grondwatercondities
Aanbevolen wordt om zo ruim mogelijk van te voren peilbuizen te plaatsen. Aanvullend wordt
aanbevolen om archiefonderzoek naar historische grondwaterstanden en ophooggeschiedenis
van het gebied rondom de bouwkuip uit te voeren, alsmede naar eventueel aanwezige onttrekkingen die deze beïnvloeden.

Het is van belang voorafgaand aan het project in kaart te brengen welke andere (bouw)
activiteiten binnen het invloedsgebied gaande zijn. In geval voor die overige projecten
melding is gemaakt of vergunning is aangevraagd beschikt de betreffende provincie over
informatie. Ook meetresultaten over een langere periode kunnen inzicht verschaffen in
bijvoorbeeld het verloop van de waterspanningen. Afwijkingen ten opzichte van hydro
statisch verloop van de waterspanning kunnen wijzen op bemalingen. Deze gegevens
dienen evenals bij het ontwerp- tevens bij de beoordeling van de meetresultaten te
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 orden betrokken. Zo kan bijvoorbeeld uitval/einde van bemalingen op kortere of
w
langere termijn voor hogere grondwaterstanden zorgen, of kunnen hoge rivierstanden
danwel overstromingen tot andere grondwatercondities leiden dan die gemiddeld
genomen aanwezig zijn. Dit is niet altijd uit historische meetgegevens af te leiden en
derhalve wordt aanbevolen dergelijke scenario’s inclusief lange termijn effecten expliciet
te beschouwen.

3.5
3.5.1

Grenswaarden voor vervorming van belendingen
Inleiding
Er zijn verschillende soorten grenswaarden die gehanteerd kunnen worden voor het
beoordelen en toetsen van vervormingen van belendingen. Hoewel de methoden
inhoudelijk veelal verschillen, zijn in vrijwel alle gehanteerde richtlijnen min of meer
dezelfde uitgangspunten gehanteerd.
Voor het classificeren van schade worden de volgende gradaties aangehouden:
• Verwaarloosbare schade;
• Esthetische schade of architectonische schade;
• Functionele schade of gebruikschade;
• Constructieve schade.
Het voorspellen van gebouwschade gebeurt in algemene zin op basis van de volgende
drie punten:
• Aard van de bebouwing (funderingswijze en aanlegniveau);
• Staat van de bebouwing (opgebouwde spanningen in het verleden komen vaak tot
uiting in bestaande scheurvorming en scheefstand: verlaging incasseringsvermogen;
• Vervormingtoenamen/bijdragen vanuit het bouwproces.
Op basis van de staat van de bebouwing en de aard van de bebouwing wordt de respons
van de bebouwing voorspeld aan de hand van de verwachte grondvervormingen. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen:
• Zakkingen;
• Zakkingsverschillen;
• Horizontale vervormingen.
In de komende paragrafen worden allereerst de gehanteerde termen en regels
geïntroduceerd, waarna de op basis van literatuur aan te houden schadeklassen en
methodiek worden beschreven.
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Eurocode 7 / NEN 6740
Ten aanzien van toelaatbare grond- en gebouwdeformaties wordt in de NEN9997
onderscheid gemaakt tussen relatieve rotaties (βx), zakkingen (wx) en scheefstanden
(ω). In de onderstaande Figuur 3.5 zijn deze begrippen weergegeven, welke ook voor de
onderhavige rapportage als standaard worden aangehouden.
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Figuur 3.5 Relatieve rotaties(βx), Zakkingen (wx) en, scheefstanden (ω)

De betreffende normen zijn bedoeld voor het ontwerp van nieuwbouw en zijn via
doorverwijzingen onderdeel van het bouwbesluit. De volgende eisen worden gesteld
aan vervormingen bij nieuwbouw van constructies:
• Voor woonfuncties en woongebouwen wordt gesteld dat een relatieve rotatie β van
de fundering kleiner moet zijn dan 1/300;
• Als eis voor de uiterste grenstoestand moet de relatieve rotatie β kleiner zijn dan
1/100 om schade te voorkomen;
• Voor de vervormingen in de horizontale richting wordt een praktische nominale
waarde aangehouden. Over het algemeen komt deze waarde overeen met een
vervorming van maximaal 0,05 m.
Voor een fundering op staal geldt dat door een mogelijke heterogeniteit van de ondergrond en uitvoeringsonvolkomenheden gerekend moet worden met een zakkingsverschil
tussen twee afzonderlijke op staal gefundeerde elementen van 50% van de zakking van
de funderingselementen. Bij op palen gefundeerde elementen die ‘niet stijve’ bouwwerken ondersteunen, moet voor de bepaling van de relatieve rotatie rekening worden
gehouden met een scheefstand en zakkingsverschil tussen nabije palen. Het zakkings
verschil moet op tenminste een derde van de gemiddelde berekende zakking zijn gesteld.
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In de Eurocode 7 is een bijlage toegevoegd waarin grenswaarden worden gegeven
voor constructieve vervorming en verplaatsing van een fundering. Hierin worden voor
constructies in open skeletbouw, skeletbouw met wanden, dragende wanden of doorgaande metselwerkwanden voor de bruikbaarheidsgrenstoestand een relatieve rotatie
aangehouden tussen de 1:200 - 1:300. Voor veel constructies is een maximum relatieve
rotatie van 1:500 toelaatbaar, waarbij veelal al enige scheurvorming optreedt. Voor de
uiterste grenstoestand wordt een uiterste waarde van de relatieve rotatie voor bovenstaande bebouwing opgegeven van 1/150. Voor opwaartse vervorming dienen deze
waarden te worden gehalveerd.
Gezien het privaatrechtelijke karakter van schade aan belendingen t.g.v. bouwwerkzaamheden, hebben bovenstaande criteria voor het beheersen/beperken van de schade geen
normstellend karakter. Het criterium van 1/150 daarentegen wel: deze dient als grenswaarde ter voorkoming constructieve schade.
Zoals hierboven beschreven hebben de eisen uit de Eurocode alleen betrekking op
nieuwbouw, en tevens alleen op de aspecten bruikbaarheid en veiligheid. Voor bestaande
bebouwing in de nabijheid van een bouwkuip zijn deze eisen niet geschikt. Zij staan los
van de door eigenaren toelaatbaar geachte schade, welke per project kan verschillen, en
binnen een project ook sterk kan variëren.
Voor bestaande bouw moeten de hierboven aangehaalde nieuwbouwnormen gelezen
worden zoals de Regeling Bouwbesluit 2003 aangeeft. Binnenkort komt een specifieke
norm voor de constructieve beoordeling van gebouwen beschikbaar: NEN8700, welke
wordt aangestuurd vanuit het Bouwbesluit 2012.

3.5.3

Schadeklassen
Op basis van diverse bronnen uit de literatuur, verzameld in [Lit. (3)], is een overzicht
gemaakt van verschillende schadeklassen, hun karakteristieke schadebeeld, een indicatie van de verwachte scheurwijdte en de bandbreedte van de relatieve hoekverdraaiing
waarbij deze kan optreden. Deze tabel geldt voornamelijk voor metselwerk gevels.
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Schadecategorie

Schade-

Omschrij-

Scheur-

Karakterisering

Indicatie relatieve

klasse

ving

wijdte

schadebeeld

hoekverdraaiing
Zie Figuur 3.5

Esthetisch

0

Verwaar-

< 0,1 mm

Haarscheurtjes

<1:1600 tot 1:500

0,1 tot 1

Enige scheurvorming

1:1600 tot 1:300

mm

in metselwerk. Kleine

loosbaar
1

Zeer licht

scheuren, meestal beperkt tot pleisterwerk,
die eenvoudig kunnen
worden weggewerkt.
2

Licht

tot 5 mm

Scheuren kunnen

1:1600 tot 1:300

aan de buitenzijde
zichtbaar zijn en kunnen tot vochtdoorslag
leiden. Deuren en
ramen klemmen licht.
Geringe scheurvorming,
kan eenvoudig hersteld
worden.
Functioneel

3

Matig

5 tot 15

Deuren en ramen klem-

mm of

men. Mogelijke schade

meerdere

aan nuts-aansluitin-

scheuren

gen. Vochtdoorslag

>3 mm

mogelijk. Scheuren zijn

1:600 tot 1:100

zodanig dat metselwerk dient te worden
hersteld.
4

Ernstig

15-25 mm,

Bruikbaarheid en toe-

ook afhan-

gankelijkheid ernstig

kelijk van

aangetast.

het aantal

Voelbare scheefstand.

scheuren

Herstel vergt vervan-

1:600 tot 1:100

ging van muurdelen en
andere constructieve
elementen.
Constructief

		

5

Zeer ernstig

> 25 mm,

Instortingsgevaar.

hangt van

Volledige renovatie

aantal af

noodzakelijk.

>1:300

Tabel 3.1 – Schadeklassen en bandbreedtes voor metselwerk

		
Opmerkingen bij Tabel 3.1:
• In de tabel is de schadeclassificatie conform de internationaal gebruikelijke “ease of
repair” indeling gehanteerd, zie met name [Lit. (28)];
• De tabel heeft uitsluitend betrekking op metselwerk;
• In de tabel is geen rekening gehouden met het effect van horizontale rek per
schadetype, hiervoor wordt verwezen naar Hoofdstuk 7.
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• De in de literatuur gerapporteerde relatieve hoekverdraaiing is sterk afhankelijk van
het gebouwtype en de aard van de vervorming. Bij opwaartse buiging wordt aanzienlijk
minder rotatie toelaatbaar geacht dan bij neerwaartse buiging. In de geraadpleegde
literatuur zijn deze verschillen echter niet consequent weergegeven en deze zijn
daarom niet opgenomen in de tabel;
• Voor betonconstructies zijn veel striktere scheurwijdten van toepassing en gelden ook
andere bandbreedtes voor de hoekverdraaiing waarbij de genoemde schades optreden;
• Behalve de relatieve rotatie speelt ook de horizontale rek in het gebouw een rol bij het
optreden van schade.
Aanbevolen wordt voor de beoordeling van de mogelijke schade ten gevolge van de aanleg
van bouwkuipen de schadeklassen van Tabel 3.1 (kolom 1-3) te hanteren als standaard voor
bestaande bouw in de Nederlandse situatie.

Welke schade nog toelaatbaar is, is ter beoordeling van de partijen in het proces, te
beginnen bij de opdrachtgever. Veelal wordt esthetische schade geaccepteerd, terwijl
functionele schade niet meer toelaatbaar is.
Aanbevolen wordt in overleg met de opdrachtgever, partijen uit de omgeving en de verzekering
expliciet toelaatbare schadeklassen vast te stellen voor de signalerings- en grenswaarden van
de belendingen.

Voor het berekenen van de te verwachten schade op gebouwen bestaande uit metselwerk
is de door Boscardin (1989) en Son&Cording (2001) beschreven methode (internationaal) de meest toegepaste en breed geaccepteerde methode. Hierin wordt de relatieve
rotatie tezamen met de externe horizontale rek gecombineerd tot een schadecriterium.
Het gebouw (voornamelijk skeletbouw en dragende muren) wordt opgevat als een ligger
met zowel buig- als afschuifstijfheid, zie Figuur 3.6.
L

H

a) Simply Supported Beam
∆
b) Deflected Shape

Bending-Related
Tension
Cracking
c) Bending Mode

Diagonal
Tension
Cracking
d) Shearing Mode

Figuur 3.6 Gebouw opgevat als een ligger met buig- en schuifstijfheid
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De combinatie van de relatieve rotatie en de externe horizontale rek kan via Figuur 3.7
worden omgezet naar de schadecriteria van Tabel 3.1.
3.5
0.5‰ negligible
0.75‰ very slight
1.5‰ slight
3.0‰ moderate to severe

3.0
severe to very severe
2.5

buiging maatgevend
2.0
moderate to severe

1.5

schuif maatgevend

1.0
slight
0.5

v.s.
negl.

0.0

1/1000

1/500

1

2

0

3

1/250

1/200

4

5

1/125

6

7

8

1/100

10

9

Figuur 3.7 Hoekverdraaiing, horizontale rek en schadebeeld, gebaseerd op Son&Cording (2001)

Hierbij is:
beschrijving

schadeklasse

negl. = negligible = verwaarloosbaar

0

v.s.= Very slight damage = zeer lichte schade

1

slight = lichte schade

2

moderate = matige schade

3

severe = ernstige schade

4

very severe = zeer ernstige schade

5

		
Tabel 3.2 Schadeklassen en bandbreedtes voor metselwerk

De grafiek illustreert duidelijk dat bij kleine horizontale rekken (>1,5 promille) reeds
onacceptabele schade kan ontstaan. Dit onderstreept het belang van het beschouwen
van deze horizontale rekken. De grafiek is afgeleid voor L/H = 1 en een hoggingsituatie.
Voor andere L/H verhoudingen en/of een saggingsituatie dient de grafiek opnieuw te
worden bepaald.
Opgemerkt wordt dat de horizontale rek en relatieve rotatie betrekking hebben op het gebouw. De gehanteerde waarden volgen echter veelal uit een zettingsprognose. Omdat het
gebouw de grondvervormingen veelal niet volledig volgt, is dit een conservatieve aanpak.
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Aanbevolen wordt als maatstaf voor het bepalen van de te verwachten schade uit te gaan van de
verwachte relatieve rotatie in combinatie met de horizontale rek in het gebouw. Het bepalen van de
relatie tussen relatieve rotatie, horizontale rek en schade wordt nader beschreven in Hoofdstuk 7.

Aanbevolen wordt om bovenstaande grenswaarden te toetsen aan de berekeningen in
Hoofdstuk 7. Echter als de belendingen bestaan uit betonnen skeletten die op palen zijn
gefundeerd, waarvan de punt dieper is weggeheid dan de teen van de grondkering én de
grondkeringen verplaatsen minder dan 0,1m, dan is eenvoudig aan te tonen, dat de kans
groot is dat er niets met die belendingen zal gebeuren [Lit. (25)].
Om stabiliteitsproblemen met het casco te voorkomen, wordt aanvullend aan bovenstaande op basis van Schultze (1990) geadviseerd om de hoek ω voor hoge bouwwerken
te beperken tot:

met

Bb = breedte van de voet van het gebouw
Hb = hoogte van het gebouw

Figuur 3.8 Maximale scheefstand voor hoge bouwwerken

Deze toets heeft nadrukkelijk geen betrekking op de fundering. Een eventuele toets van
de fundering dient daarom nog afzonderlijk te worden uitgevoerd.
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3.6

Grenswaarden voor infrastructuur
Op en vlak onder maaiveld zijn vaak voorzieningen als kabels en leidingen, alsook
tramrails en wegverharding aanwezig, waarvan de vervormingen tijdens het ontwerp en
de uitvoering beheerst dienen te worden.
Voor kabels en leidingen zijn hiervoor door Attewell en Yeates (1986) grenswaarden
bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen taaie leidingen, brosse leidingen
en kabels met ieder hun eigen vervormingscapaciteit (toelaatbare rek). In algemene
zin stellen Attewell en Yeates dat brosse leidingen 10 mm zakking moeten kunnen
ondergaan, en taaie (ductiele) leidingen 50 mm. Voor kabels worden door Attewell en
Yeates geen grenswaarden genoemd.
Voor kabels, leidingen, tramrails, wegverhardingen, rioleringen et cetera dienen
grenswaarden in overleg met de eigenaren/beheerders te worden bepaald.

3.7

Grenswaarden voor trillingen ter plaatse van belendingen
Voor het beoordelen van het effect van trillingen op de omgeving kan gebruik gemaakt
worden van de SBR richtlijnen voor het meten en beoordelen van trillingen, Stichting Bouwresearch [Lit. (20)]. Deze richtlijn bestaat uit drie delen, gerelateerd aan de
verschillende effecten die trillingen kunnen hebben:
• Constructieve schade aan panden door trillingen en verdichting van grond onder de
fundering "Schade aan gebouwen” (deel A);
• Hinder voor de gebruikers van panden "Hinder voor personen in gebouwen (deel B)";
• Schade aan trillingsgevoelige processen in panden "Storing aan apparatuur (deel C)".
De in deze richtlijnen gegeven grens- en streefwaarden zijn algemeen geaccepteerd
voor het beoordelen van meetresultaten. Diverse gemeenten stellen deze (of andere)
grenzen ook vast in hun gemeentelijke beleid. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld
voor de Gemeente Utrecht de rapportage “Trillingen bij heien (criteria te stellen aan
trillingen) - Richtlijn Bouwtoezicht “ [Lit. (37)]. De in deel A gehanteerde criteria zijn
strikt (veilig): wanneer men binnen de gestelde criteria blijft, dan is de kans op schade
kleiner dan 1%.

3.8

Geluid
Sinds het einde van de jaren zeventig vormt de Wet geluidhinder (Wgh) een belangrijk
juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wet geluidhinder biedt onder
andere geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) bescherming tegen geluidhinder van wegverkeerlawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering.
De Wet geluidhinder is daarom sterk gelinkt aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Anders dan de naam van de Wet geluidhinder misschien suggereert worden niet alle milieugerichte geluidsapecten in de Wet
geluidhinder geregeld. De belangrijkste onderwerpen die in de Wet geluidhinder worden
geregeld zijn:
A. Toestellen en geluidwerende voorzieningen (bijvoorbeeld Besluit geluidproductie
bromfietsen).
B. Industrielawaai, voor zover dit betrekking heeft op industrieterreinen waar zich
"grote lawaaimakers" kunnen vestigen.
C. Wegverkeerslawaai (behalve 30 km-wegen).
D. Spoorweglawaai.
E. Geluidsbelastingkaarten en actieplannen (uitwerking Europese richtlijn
Omgevingslawaai).
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Geluidsonderwerpen die niet in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn onder andere:
A. Luchtvaartlawaai (Luchtvaartwet, Wet luchtvaart).
B. Bescherming van werknemers tegen lawaai (Arbeidsomstandighedenwet).
C. Industrielawaai (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
D. Geluid in de ruimtelijke ordening voorzover niet geregeld in de Wgh (Wet ruimelijke
ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
E. Geluidswering woningbouw (Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
F. Geluid op straat (APV).
(bron Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Bouwlawaai is vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp
aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voor
lichting rond het bouwproject. Bouw- en slooplawaai komen voor bij de aanleg, bouw
of sloop van infrastructuur, civiele of waterbouwkundige werken en bouwwerken. Het
wordt veroorzaakt door het materieel en activiteiten. De meest in het oog springende
eigenschap van bouwlawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Er is geen bouwlawaai
meer als het werk is gerealiseerd. Hierdoor is de acceptatie van hoge geluidniveaus groter
dan bijvoorbeeld industrielawaai. Daarnaast wijkt het geluid vaak af van omgevingseigen
bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend
karakter in tijd en in plaats.

Figuur 3.9 Bouwlawaai (bron Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

De ARBO-wet stelt bij geluidssterktes boven 80 dBa beschermingsmaatregelen verplicht
in de werksituatie.
In het 'vrije veld' neemt de sterkte van het geluid telkens ongeveer met 6 dB af als de
afstand tot de bron verdubbelt. De mate van demping is afhankelijk van de frequentie
van het geluid, de luchtvochtigheid en de temperatuur van de lucht. Indien het
bronvermogen van een geluidsbron wordt gedefinieerd is dat meestal als gemiddelde
op een referentieafstand. Bijvoorbeeld: 85 dB(A) op 15 m. Het maximum optredende
geluidniveau ten gevolge van die bron zal (op kortere afstand dan de referentieafstand)
hoger liggen.
Een afname van 10 dB(A) komt gevoelsmatig overeen met een halvering van het geluidsvolume. Het verschil tussen 80 en 90 dB(A) is dus behoorlijk groot. Ter vergelijking zijn de
volgende waarden aangegeven voor voorkomende geluidsbelastingen:
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Overzicht geluidsbelastingen
3 dB(A) Gehoordrempel van een gezond menselijk oor.
40 dB(A) Rustige kamer.
80 dB(A) Spreker die een redelijke zaal toespreekt.
100 dB(A) Voorbij denderende vrachtwagen. Piek nivo in het Concert Gebouw.
120 dB(A) Laag overvliegend straalvliegtuig.
140 dB(A) Pijnlijk luid ervaren.
Geluidssterktes boven 100 dBa leveren op termijn zeker gehoorschade op.
Het gelijktijdig actief zijn van meerdere geluidsbronnen hoeft geen probleem te zijn: in
vergelijking met 1 geluidsbron van 80 dB(A) moeten voor een toename van de geluids
belasting naar 90 dB(A) ca.10 van deze zelfde geluidsbronnen actief zijn.
Doordat al dit materieel nooit op exact dezelfde locatie staan zal vooral de 'geluidsvlek'
groter worden waardoor een groter gebied in de omgeving gelijktijdig wordt belast.
In de afstandstabel (ref. [38]) wordt voor veel voorkomende bouwwerkzaamheden
de afstand gegeven waarop het gemiddeld geluidniveau in de dag 60, 65 , 70, 75
en 80 dB(A) bedraagt. Deze waarden worden ook genoemd bij het maximaal aantal
blootstellingsdagen van de circulaire bouwlawaai.

Activiteit

Lwr

Afstand tot activiteit [m]

dB(A)
60 dB(A)

65 dB(A)

70 dB(A)

75 dB(A)

80 dB(A)

Heien betonpalen

126

400

250

150

80

50

Heien stalen buispalen

140

1200

850

550

350

230

Heien damwanden

130

550

350

225

125

75

Intrillen buispalen

121

250

150

80

50

25

Intrillen damwanden

125

350

200

125

75

50

Geluidarm aggregaat

93

15

10

<10

<10

<10

Geluidarme pomp

90

10

<10

<10

<10

<10

Compressor

100

35

20

10

<10

<10

Pneumatisch beitelen/

119

220

140

75

45

25

Ontgraven

107

60

30

20

10

<10

Zes vrachtwagen-bewegingen

106

30

17

10

<10

<10

hameren

per uur
		
Tabel 3.3 – Afstandstabel bouwwerkzaamheden (bron Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
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3.9

Communicatie met omgeving
De omgeving heeft veel invloed op de voorgenoemde randvoorwaarden. De aanleg van
een bouwkuip in een stedelijke omgeving is voor de directe omgeving van de bouwkuip een ingrijpend project. De directe omgeving (omwonenden, bedrijven, winkeliers,
weggebruikers, etc.) zal immers vaak de effecten van de aanleg van een bouwkuip ondervinden. Communicatie met de directe omgeving, maar ook met de indirecte omgeving
(stadsbestuur, media, etc.) is daarom cruciaal.
Omgevingsbeïnvloeding is een van de belangrijkste onderdelen van de projectcommunicatie. Door duidelijk aan te geven wat de effecten van de aanleg van de bouwkuip kunnen
zijn, welke metingen worden uitgevoerd om het optreden van ongewenste 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 de omgeving richting
de direct belanghebbenden van het project wordt aanbevolen gezien van uit het oogpunt
van de omgevingsbeïnvloeding bij bouwkuipen:
• Schets een reëel beeld van de mogelijke hinder, waaronder wegafsluitingen, trillingen,
geluid, bouwverkeer et cetera, en schade die te verwachten is en eventueel welke
keuzes hierin gemaakt zijn of worden;
• Geef duidelijk aan hoe omwonenden dienen te handelen bij overlast en schade
(meldpunt) en hoe de bij de bouw betrokken partijen hierop zullen reageren
(herstel, vergoeding etc.);
• Aanbevelingen rondom de communicatie met betrekking tot monitoring zijn
opgenomen in CUR 223 [Lit. (13)];
• Communiceer de gevaren van het ongeoorloofd betreden van de bouwput om
bijvoorbeeld vandalisme tegen te gaan.
Opdrachtgevers zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de communicatie naar de
omgeving. De rol van de ontwerper is vooral om expliciet per bouwactiviteit aan te geven
welke risico’s te verwachten zijn en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden of
maatregelen die kunnen worden getroffen.
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4 Ontwerpproces en risicobeheersing
Net als het ontwerp van een willekeurige andere constructie moet het ontwerp van een
bouwkuip voldoen aan de randvoorwaarden die door de opdrachtgever zijn gesteld. Voor
een bouwkuip zijn deze voorwaarden besproken in hoofdstuk 3. Om in het ontwerp
van een project tot het meest economisch en technisch haalbare alternatief te komen,
wordt het ontwerp traditioneel opgedeeld in verschillende fasen. Dit hoofdstuk gaat
in op deze ontwerpfasering en beschrijft de rol van de ontwerper in dit proces. Tevens
wordt ingegaan op enkele risico’s die bij het ontwerp van een bouwkuip spelen en wordt
een methode besproken waarbij ontwerp en uitvoering elkaar kunnen versterken: de
observational method.

4.1

Fasering ontwerp
Bij alle civiele projecten is het ontwerp globaal opgedeeld in onderzoek en analyse, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp met – afhankelijk van de contractvorm – bestek, en tot
slot aanbesteding en uitvoering. In Figuur 4.1 is dit proces grafisch weergegeven met de
tussenstappen die in een civiel project doorgaans worden gevolgd.
De fasering van het ontwerp heeft tot doel het reduceren van risico’s en onzekerheden
door het detailniveau van het ontwerp steeds groter te maken. Hiermee wordt de onzekerheid over de economische en technische consequenties voor de uitvoering van het
project en diens omgeving steeds kleiner. De risico’s worden door het ontwerpteam dus
steeds beter in beeld gebracht. Dit maakt het voor de beslissers mogelijk om een stapsgewijze besluitvorming te hanteren. Niet alle beslissingen hoeven daarom van te voren
genomen te worden als nog niet alle gegevens zijn uitgezocht.
Om het steeds grotere ontwerpdetail te bereiken, wordt het detail van de uit te voeren
berekeningen ook steeds groter. Een berekening met vuistregels voldoet bijvoorbeeld nog
wel in een vroege fase, maar is in de detaillering en de uitvoering niet langer toereikend.
Bij het ontwerp van een bouwkuip in een stedelijke omgeving moet altijd worden bedacht
dat de kuip een groot effect kan hebben op deze omgeving. Panden kunnen bijvoorbeeld
beschadigd raken door verzakkingen die het gevolg zijn van de aanleg van de bouwkuip.
Aanbevolen wordt bij het ontwerp van bouwkuipen in stedelijk gebied vanaf het allereerste
ontwerp rekening te houden met het effect op de omgeving. Hierdoor moeten eerder keuzes
worden gemaakt dan bij bouwkuipen in een minder kwetsbare omgeving of bij bovengrondse
projecten. Ook het detail van berekeningen dient in vroegere fasen voldoende te zijn om de
invloed op de omgeving correct te beschouwen.
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Initiëren

Eisen/wensen opdrachtgever
Onder-/Bovengronds?
Onderzoek en analyse
Functioneel/Technisch
Programma van Eisen
Omgeving
Bodem
Uitvoeringstechniek
Financiën

Definitief Programma
van Eisen
Voorlopig ontwerp
Voorlopig ontwerp

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp, bestek
en aanbesteding

Detaillering

Uitvoering
Uitvoering
Omgeving

Exploitatie, beheer
en ontmanteling

Figuur 4.1 Traditioneel projectproces

Informatie en gegevens binnen een project kunnen verloren gaan in de overdracht
tussen partijen. Hierbij kan gedacht worden aan de overgang tussen twee project
fasen, maar bij multi-disciplinaire projecten ook bij een raakvlak van twee disciplines.
Op een nog fijner niveau kunnen er ook al gegevens verloren gaan bij een overdracht
tussen twee projectmedewerkers. Om dit verlies van gegevens zoveel mogelijk te
voorkomen wordt een kwaliteitssysteem gehanteerd. In dit systeem wordt beschreven
hoe samenwerking zorgvuldig georganiseerd wordt binnen een bedrijf en/of project.
Iedere projectmedewerker heeft hierin plichten en rechten. Zo wordt bijvoorbeeld het
registratie- en goedkeuringstraject voor berekeningen aan de auteur voorgeschreven,
maar wordt ook geregeld dat deze recht heeft op controle van dat document door een
(meer ervaren) collega.
Om de samenwerking gestructureerd te laten verlopen wordt in het project- en ontwerpproces van projecten met meerdere disciplines of fasen gebruik gemaakt van een cyclisch
proces. In Figuur 4.2 is zo’n proces beschreven aan de hand van toetsen en reviews
met terugkoppelingen binnen individuele en opvolgende fasen. De fase begint met
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het verzamelen van informatie. Hieronder kan ook het genereren van meer informatie
worden verstaan, zoals voor een bouwkuip het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek.
Het dient onderkend te worden dat in een ontwerp fouten gemaakt kunnen worden, ook
in de fase die vooraf ging aan de huidige ontwerpfase. Het is daarom af en toe nodig om
een fase terug te stappen als resultaat van de controle van de correctheid van informatie.
Aan het eind van iedere fase worden de resultaten getoetst aan de oorspronkelijke
uitgangspunten van die fase en wordt een risicodossier opgesteld dat als invoer voor
de volgende fase zal dienen. Hiermee wordt het verlies aan gegevens en risico’s tussen
twee aansluitende fasen zoveel mogelijk ingeperkt. In paragraaf 4.2 zal verder op de
toepassing van risicomanagement en enkele mogelijke risico’s bij een bouwkuip
worden ingegaan.
Een dergelijke integrale werkmethode, waarbij met verificatie en validatie het ontwerp
na iedere fase aan de eisen wordt getoetst, is kenmerkend voor de werkmethode Systems
Engineering. Wijzigingen in eisen en randvoorwaarden worden duidelijk gemaakt voor
de opdrachtgever en opvolgende fasen. Door deze punten consequent bij te houden,
wordt het verlies van kennis en informatie tussen projectfasen, waarbij vaak verschillende
partijen betrokken zijn, teruggedrongen. Systems Engineering is een werkmethodiek om
binnen geïntegreerde contracten projecten gestructureerd en transparant te realiseren.
In de leidraad Systems Engineering [Lit. (55)] is een aanzet gegeven voor de t oepassing
binnen civiele projecten. Deze leidraad is ook zeer geschikt voor toepassing
bij bouwkuipen.
Nee
Fase i-1

Verzamelen
informatie

Info correct?

Ja

Info volledig?

Ja

Nee
Vaststellen scope
en eisen fase i

Nee

Evalueren

Ja

Uitgangspunten fase i,
inventarisatie risico’s
fase i-1 en samenstellen
beheersmaatregelen

Voldoende
voor volgende
fase?
Ja

Risicodossier,
verantwoording voor
volgende fase

Goed?

Nee

Interne/externe verificatie
o.b.v. eisen fase i

Ontwerpen
varianten

Volgende fase
Rapportages /
Uitvoering

Keuze meest
kansrijke
alternatief

Afwegen varianten o.b.v.
eisen en risicoprofiel

Figuur 4.2 Cyclisch proces binnen de individuele fase i van het project
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Speciaal voor vernieuwende of zeer complexe bouwkuipen in een moeilijke omgeving
kan de balans tussen een economisch én een veilig ontwerp worden versterkt door een
flexibele aanpak waarbij het ontwerp kan worden geactualiseerd naar aanleiding van
parameters en omgevingsinvloeden die tijdens de uitvoering worden waargenomen;
de “observational method”. Middels observatie tijdens de uitvoering en het nemen van
bijbehorende tegenmaatregelen of ontwerpaanpassingen die uit een gedegen risicoanalyse door het gehele ontwerp¬proces naar voren zijn gekomen, is het mogelijk het
uitvoeringsrisico en de realisatiekosten terug te dringen. Deze methode wordt behandeld
in Paragraaf 4.3.

4.2

Risicomanagement toepassen
Het hulpmiddel risicomanagement heeft tot doel technische en economische onzekerheden, ofwel risico’s, die binnen een project kunnen optreden, inzichtelijk en herkenbaar
te maken en doelmatig te beheersen. Bij een goede toepassing is het mogelijk de onzekerheden in het uiteindelijke product te verkleinen, doordat risico’s worden herkend en
tijdig tegenmaatregelen, ofwel beheersmaatregelen, worden genomen. Risicomanagement maakt globaal gebruik van de volgende stappen:
• Vaststellen van het doel van de analyse en verzamelen van de gegevens;
• Identificatie van risico’s;
• Beoordeling en toewijzing risico’s (classificatie en –kwantificering);
• Analyse beheersmaatregelen en ontwerpen en uitvoeren actieplannen;
• Meten, controleren en rapporteren voor evaluatie van het risicoprofiel;
• Resultaten overdragen en toepassen in de volgende fase van het ontwerpof uitvoeringsproces.
Voor civiele projecten zijn diverse methoden voor de implementatie van risicomanagement ontwikkeld, zoals RISMAN [Lit.(46)], GeoQ [van Staveren (2006)] en GeoRM.

4.2.1

Identificatie risico’s
Voor het ontwerp en de uitvoering van bouwkuipen wordt een systematische en cyclische toepassing van risicomanagement aanbevolen waarin speciale aandacht voor de omgevingsrisico’s
expliciet wordt gemaakt gedurende het gehele proces.

Risico’s voor het ontwerp en de aanleg van een bouwkuip kunnen op verschillende
manieren worden geïdentificeerd:
• Aan de hand van de in hoofdstuk 2 van dit rapport genoemde oorzaken en gevolgen
van omgevingbeïnvloeding;
• Uit ervaring van voorgaande vergelijkbare projecten, bijvoorbeeld via de cases uit
Bijlage 5, eigen ervaringen of ervaringsdatabases;
• Met behulp van archiefinformatie van bijvoorbeeld de ondergrond (bijvoorbeeld
DINO);
• Uit een brainstormsessie waarin onzekerheden kunnen worden verzameld in vele
disciplines, eventueel met gebruik making van experts en/of speciale Electronic
Board Rooms;
• Uit risicoanalyse hulpmiddelen zoals risicolijsten en checklists;
• Uit de CUR richtlijn 223.
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Ervaring en archiefinformatie zijn met name van toepassing op meer standaard en eerder
uitgevoerde projecttypen of als basis voor meer complexe projecten. Een brainstormsessie kan aanvullend vooral interessant zijn bij vernieuwende of meer ongebruikelijke
projecten. Uitvoering van een risicoanalyse aan de hand van checklists levert standaard
aanwezige risico’s en dient te worden aangevuld met projectspecifieke risico’s (PSR’s),
bijvoorbeeld met behulp van experts. CUR223-richtlijn heeft de risico’s verzameld die
specifiek bij bouwkuipen op kunnen treden.
De risico’s kunnen in elke projectfase worden geïdentificeerd, maar worden bij voorkeur
in een zo vroeg mogelijke fase minimaal inzichtelijk gemaakt.
Aanbevolen wordt vroeg in het ontwerp een risicodossier, of risico-inventarisatielijst (RIL) te
starten en daarmee de risico’s overzichtelijk weer te geven. Dit dossier is een werkdocument voor
het gehele project- en ontwerpproces, zodoende wordt de beoordeling van de risico’s in alle fasen
geactualiseerd. Systems Engineering kan hiervoor een nuttig middel zijn.

4.2.2

Beoordeling risico’s
Bij de beoordeling en kwantificering van de risico’s worden deze gesorteerd op de ernst
van het risico. Hiertoe wordt aan de risico’s een waarde toegekend voor hun kans van
optreden en de ernst van de economische en technische gevolgen als de ongewenste
gebeurtenis mocht optreden. Er wordt zowel gestuurd op oorzaak/gebeurtenis als op het
gevolg. De ernst van het risico is het product van beide aspecten.
In Bijlage 2 is een RIL (risico-inventarisatielijst) opgenomen voor een tunnelproject
waarbij de vriestechniek wordt toegepast. Naar aanleiding van dit risicoprofiel worden
uiteindelijk tegenmaatregelen, ook wel beheersmaatregelen genoemd, opgesteld zoals
weergegeven in paragraaf 4.2.4.

4.2.3

Toedeling van risico’s
Afhankelijk van de ernst en aard van een risico kan de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer het risico van een onzekerheid op zich nemen.
Traditioneel contract
In een traditionele contractvorm met een RAW-bestek en UAV 1989 zijn bouwkuipen
vaak als hulpwerken een verantwoordelijkheid van de aannemer. Het is gebruikelijk
om werkmethoden voor het maken van een bouwkuip voor te schrijven, waardoor de
opdrachtgever hiervan de ontwerpverantwoordelijkheid en -risico’s naar zich toe trekt.
Wanneer de bouwkuip tot het definitieve werk behoort, dan berusten de ontwerp
verantwoordelijkheid en de bijbehorende risico’s standaard bij de opdrachtgever.
De uitvoeringsrisico’s die er zijn liggen bij de opdrachtnemer, hiervan mag “good
workmanship” verwacht worden.
De vorm en geest van het traditionele contract zorgen ervoor dat het minder geschikt
is voor het aanpassen van de standaardrisicoverdeling. Dit is ook niet nodig, omdat de
risico’s ten gevolge van de verregaande uitwerking van het project al zijn gereduceerd tot
een overzichtelijk niveau.

59

Praktijkonderzoek Noord/Zuidlijn Amsterdam

Geïntegreerd contract
Bij een geïntegreerd contract (bijvoorbeeld DB) liggen de ontwerp- en uitvoerings
verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Dit geldt dus ook voor de risico’s die hier
mee samenhangen. Het expliciet maken van verantwoordelijkheden en risico’s die
ontstaan bij de uitvoering van diepe bouwkuipen en het toewijzen aan de partijen
daarvan is goed in te passen in het contract.
Rijkswaterstaat werkt bij geïntegreerde contracten in aanbestedingen met zogenaamde
lijstrisico’s. Vooraf gedefinieerde risico’s worden expliciet benoemd, vooral voor risico’s
waarbij beide partijen een rol spelen als het gaat om de beheersing ervan. Wanneer de
aanbieders een bepaald risico niet willen overnemen, dan betekent dit een verslechtering
van de aanbieding. Op deze wijze krijgt de markt de gelegenheid om risico’s al dan niet
te dragen.
De Risicoverdeling Geotechniek (RV-G), zie Lit [(9)], is een hulpmiddel voor de verdeling van
geotechnische risico’s bij de aanleg van een bouwkuip of ander project. Opgenomen zijn de
projectspecifieke risico’s en de parameters die behoren bij de risico’s. Van ieder risico wordt
vastgesteld wat de bepalende parameters zijn, om vervolgens grenswaarden voor de risicotoewijzing af te spreken. Hierin wordt in detail ingegaan op de wijze waarop in de verschillende behandelde contractvormen omgegaan kan worden met de risicoverdeling. Kenmerk
van de RV-G is, dat deze opgenomen wordt als contractdocument. Met behulp van de
RV-G wordt aangegeven dat aan de ene zijde van de afgesproken waarde de opdrachtgever
verantwoordelijk is en aan de andere zijde op opdrachtnemer. De RV-G geeft dus een goede
ondersteuning bij het transparant verdelen van de risico’s in het project.
Aanbevolen wordt bij de risicoverdeling de omgevingsrisico’s expliciet te maken aan de
hand van eisen zoals weergegeven in Hoofdstuk 3. Wanneer er duidelijke informatie is en
er zijn duidelijke bijbehorende eisen, dan kunnen verantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer gelegd worden. Een RV-G inclusief de geologische geschiedenis kan h
 ieraan
bijdragen. De verantwoordelijkheid voor eisen rondom hinder, trillingen en zettingen
die niet expliciet en meetbaar zijn opgesteld, kan niet bij de opdrachtnemer worden
neergelegd.
4.2.4

Beheersmaatregelen en actieplannen
Naar aanleiding van dit risicoprofiel worden beheersmaatregelen opgesteld. Beheersmaatregelen zijn een tegenmaatregel tegen een risico en kunnen een aanpassing van het
ontwerp of de uitvoering vergen.
Geïdentificeerde risico’s kunnen worden geaccepteerd of geëlimineerd. Bij acceptatie
kan het risico worden verkleind door bijvoorbeeld het nemen van maatregelen om de
kans van optreden of de gevolgen te verkleinen (actief accepteren). Bij passief accepteren
worden geen maatregelen meer genomen, hooguit kan worden gekozen voor het
overdragen van de gevolgen door het afsluiten van een verzekering. Bij eliminatie van het
risico wordt de werkwijze zodanig aangepast dat een risico niet meer kan optreden, zoals
bijvoorbeeld het voorkomen van trillingen door van damwand over te stappen
op diepwand.
Voor de risico’s die (actief) worden geaccepteerd, worden mitigerende maatregelen voorbereid en opgesomd in het risicodossier middels een risicoactielijst (RAL). Een voorbeeld
van een RAL, van hetzelfde project als de RIL hiervoor, is opgenomen in Bijlage 2.

60

Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

De niet geïdentificeerde risico’s of die waartegen geen afdoende mitigerende maat
regelen (kunnen) worden genomen, blijven voor rekening van de contractpartijen in het
project. Veel van deze restrisico’s kunnen nog wel worden verzekerd, maar niet alles is
verzekerbaar. Het maken van een bewuste keuze tussen het zelf dragen of overdragen aan
verzekeraars van de niet geëlimineerde restrisico’s is een belangrijk beslismoment. De
volgende vragen komen hierbij aan de orde:
• Wat kost het om nog meer risico’s te identificeren en uit te sluiten?
• Wat kosten de mitigerende maatregelen om die restrisico’s te vermijden?
• Wat kost de verzekering daarvan?
• Kunnen en willen verzekeraars die risico’s wel overnemen en onder welke
voorwaarden?
• Kunnen en willen we zelf (opdrachtgever en/of opdrachtnemer) een niet 
verzekerde of onverzekerbare schade dragen?
Voor de risico’s die worden verzekerd, zijn met name de Construction All Risks-
verzekering (CAR-verzekering), de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) en de
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) van belang.
De CAR-verzekering dekt de materiële schade die kan ontstaan op of rond de bouwplaats.
Doorgaans is naast de dekking voor schade aan het werk (inclusief de bouwput) ook
de schade aan de directe omgeving gedekt in apart daarvoor meeverzekerde rubrieken
(rubrieken Aansprakelijkheid en Bestaande Eigendommen). Deze verzekering kent naast
een uitgebreide dekking ook een veelheid aan uitsluitingen en clausules. Uitgesloten van
dekking zijn onder meer de kosten van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde
werkzaamheden (verbeteringen van het ontwerp), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering). Maar ook schaden ten gevolge van natuurlijke (geleidelijke)
zettingen of geleidelijke achteruitgang is niet gedekt . Een aantal specifieke clausules
voor werken in de grond is terug te vinden op de website van de Vereniging Nederlandse
Assurantiebeurs [Lit. (41)].
Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn vooral bedoeld dekking te bieden tegen
fouten in het ontwerp, fouten in berekeningen, verkeerde materiaalkeuze of onjuiste
advisering die leiden tot schade aan het project zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn
van fysieke schade. Fouten in de uitvoering zijn uitgesloten van dekking op een BAverzekering, net als schade door tijdsoverschrijding, contractuele afspraken (boetes,
garantiebepalingen), herlevering door derden, budgetoverschrijding of faillissement.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) dekt de algemene aansprakelijkheid van de verzekerden voor schaden die zij veroorzaken bij derden als gevolg van de
uitgevoerde werkzaamheden. In tegenstelling tot de CAR-verzekering is niet schade aan
het eigen werk verzekerd, maar wel de schade van derden in de omgeving van het werk.
Ook de aansprakelijkheid voor schaden door dood en/of letsel is verzekerd (werkgeversaansprakelijkheid).
De BAV en AVB zijn standaard meestal secundair (aanvullend) op de dekking voor het
werk en de aansprakelijkheid die gedekt zijn onder de CAR-verzekering. Duidelijkheid over primaire of secundaire polisdekkingen voorkomt onnodige vertraging bij het
afhandelen van schaden. Welke voorrangsregeling is opgenomen in de polis is dus van
groot belang.
Wanneer de risico’s van het project bekend zijn, en duidelijk verdeeld zijn, bijvoorbeeld
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met de RV-G, dan versnelt dat het proces om te komen tot een weloverwogen en volledig
verzekerings¬pakket. Een tijdige en goede communicatie met verzekeraars over de
risico’s die zijn verbonden aan het project is van belang. Daarnaast is het noodzakelijk om
wezenlijke afwijkingen en wijzigingen in het risicoprofiel tijdens de duur van het project
te blijven communiceren met de verzekeraars, zodat onverwachte polisuitsluitingen
worden vermeden.
4.2.5

Meten, controleren en resultaten toepassen in het ontwerpproces
Aanbevolen wordt om tijdens het gehele project- en ontwerpproces (minimaal) aan het begin
en eind van iedere projectfase een actualisatie van de risico’s, de risicohouders en bijbehorende
beheersmaatregelen te maken.

Deze actualisaties zijn in het cyclische proces van Figuur 4.2 weergegeven.
Er dienen hiertoe diverse vragen gesteld te worden. Is de kans van optreden veranderd?
Zijn de gevolgkosten veranderd? Als bijvoorbeeld werkzaamheden als het installeren van
damwanden gereed zijn, zal de bijbehorende kans op geluids- of trillingsoverlast niet
meer aanwezig zijn. En als de ontgravingswerkzaamheden halverwege zijn, is de kans
voor optreden van een lekkage afgenomen als zich over de ontgraven helft van de bouwkuipwand geen slechte plekken voor hebben gedaan. Risico’s kunnen zo uit het dossier
worden afgevoerd, of risico’s worden juist toegevoegd. Dit geldt voor zowel ontwerp- als
uitvoeringsrisico’s.
Behalve het bijhouden van het risicodossier is het nog veel belangrijker tijdens het ontwerp en de uitvoering te meten en controleren zodat optredende ongewenste gebeurtenissen tijdig kunnen worden gepareerd met maatregelen of verzacht (gemitigeerd)
worden zoals in het risicodossier is aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld door het vaststellen
van signalerings- en grenswaarden voor vervormingen van belendingen of de bouwkuipwand of andere grenzen zoals aangegeven in Hoofdstuk 3. Zie tevens Hoofdstuk 8.
4.2.6

Risicocategorieën en -factoren in het project- en ontwerpproces
Middels de hiervoor besproken risico-inventarisatie- en -actielijsten in het risicodossier
worden onzekerheden in het ontwerp up-to-date gehouden. Tijdens de werkzaamheden
aan het ontwerp of tijdens de uitvoering worden mogelijke aandachtspunten opgemerkt
en erkend en aan het eind van de fase worden deze in het dossier verwerkt. In deze
paragraaf worden enkele risicocategorieën aangegeven die bij een ondergronds project
op kunnen treden. Voor een uitgebreid overzicht van risico’s bij een bouwkuip wordt
verwezen naar de CUR223-rapportage.
Omgeving en politiek:
• Planologische omstandigheden (huidig en toekomstig gebruik);
• Bestemmingsplan;
• Vergunningen;
• Wet- en regelgeving;
• Milieu (hinder, vervuiling);
• Omwonenden (geluids- en trillingshinder);
• (Lastig te verwijderen) obstakels op locatie grondkering / fundering;
• Belendingen;
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• Kabels en leidingen;
• Aanrijdingen/aanvaringen;
• Vandalisme.
Berekening en ontwerp:
• Variatie bodemopbouw, grond en grondwaterstromen;
• Spreiding en bepaling van grondparameters;
• Berekeningsmethode en –modelleringen;
• Projectorganisatie en het –proces.
Uitvoering en constructie:
• Technische grenzen aan uitvoeringsmethoden;
• Begaanbaarheid;
• Heibaarheid;
• Water- en gronddichtheid bouwkuip;
• Bekwaamheid personeel;
• Kennis en ervaring van/met het grondgedrag bij plotseling optredende gebeurtenissen;
• Zakkingen in omgeving;
• Levensduur en onderhoud;
• Mate van voorspelbaarheid gedrag.
Communicatie en draagvlak:
• Omwonenden en politiek vechten het project aan;
• Communicatie tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, adviseurs.
Project algemeen:
• Scopewijzigingen;
• Verkeerde aannamen in voorgaande projectfasen;
• Tijdsduur (bijvoorbeeld gewijzigde wetgeving);
• Personele wisselingen;
• Overdrachtsmomenten.

4.3
4.3.1

Observational Method
Doel en omschrijving methode
Het risicoprofiel, de ernst van de risico’s, verschilt per project. Bij vernieuwende projecten
of uitvoeringsmethoden is bijna per definitie een bepaalde relatief grote onbekendheid
met de effecten op de constructie en/of de omgeving aanwezig. Het risico is hierdoor
groot. Door middel van monitoring tijdens de uitvoering kan het werkelijke gedrag van
de constructie worden gecontroleerd. Ervaringen die in het begin van het project worden
opgedaan, kunnen in het verdere uitvoeringsproces worden toegepast. Via deze werkmethode, die bekend staat als “Observational Method” (OM) kan het risico economisch
worden afgewogen zonder een verminderde veiligheid, of kan bij gelijkblijvende realisatiekosten de kwaliteit toenemen.
De officiële definitie van deze methode is gegeven door CIRIA 185 [Lit. (29)] en luidt
vertaald in het Nederlands: “De geotechnische observatiemethode is een continu,
gecontroleerd, integraal proces van ontwerp, uitvoering, kwaliteitscontrole, monitoring
en evaluatie, waarbij zonodig vooraf gedefinieerde aanpassingen worden uitgevoerd
tijdens of na de bouw. Alle genoemde aspecten dienen robuust te zijn.”
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Deze methode heeft het grootste nut bij vernieuwende projecten met een zekere omvang,
zodat het leerproces uit de eerste fasen kan worden benut voor latere onderdelen. Een
dergelijke uitvoeringsmethode vergt een goede verstandhouding tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden voor mogelijk optredende geotechnische risico’s
moeten hiertoe bijvoorbeeld duidelijk zijn vastgesteld en gecontracteerd middels een
Risicoverdeling Geotechniek. De opdrachtgever en opdrachtnemer dienen in het project
samen te werken opdat adequaat maatregelen kunnen worden getroffen. Het is hiertoe
het meest waarschijnlijk de Observational Method in een UAV-gc contract toe te passen.
Bij het ontwerpen van een bouwkuip met de Observational Method wordt in het eerste
ontwerp een marge aangegeven waarbinnen het gedrag van de constructie zich moet
afspelen door het berekenen van realistische en meer pessimistische scenario’s. Voor
het geval dat significante overschrijdingen worden waargenomen zal een set mitigerende
maatregelen worden opgesteld. Het eerste ontwerp wordt (kleinschalig) uitgevoerd, of
er wordt bijvoorbeeld een pilot apart uitgevoerd. Tijdens de uitvoering wordt intensief
gemonitoord en, heel belangrijk, vooral ook geëvalueerd in relatie tot de ontwerpscenario’s. Deze evaluatie kan en moet soms leiden tot een bijsturing van het ontwerp of de
uitvoering. Dit cyclische proces is schematisch weergegeven in Figuur 4.3. De toename
van kwaliteit en de afname van risico’s komt binnen een project zodoende het beste tot
zijn recht indien enige mate van herhaling van werkzaamheden aan de orde is.

Ontwerp

Bijstellen

UBT

Interpreteren

Uitvoering

Observatie
Methode
Interactief
Ontwerpen

Meten

Stuurgroep

Figuur 4.3 Voorbeeldproces van de Observational Method

Het is niet altijd nodig het ontwerp volledig volgens de Observational Method te maken.
Het uitvoeren van praktijkproeven voorafgaand aan een project in gelijksoortige grondslag is vooral voor innovatieve toepassingen aan te bevelen. Voor de Noord/Zuidlijn is
een dergelijke proef bijvoorbeeld uitgevoerd voor het controleren van het gedrag van de
diepwanden die t.b.v. de diepe stations zijn gemaakt. Deze proeven kunnen zeer veel informatie verschaffen die vervolgens kan worden gebruikt om zowel ontwerp als uitvoering
te optimaliseren. Onzekerheden in het ontwerp worden zodoende in een vroeg stadium
reeds verkleind.
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4.3.2

Randvoorwaarden voor toepassing Observational Method
Niet bij elke bouwkuip of elke situatie is het mogelijk de Observational Method toe te
passen. Er moet voldaan zijn aan een strikt pakket van omstandigheden en activiteiten
om te zorgen dat er sprake is van een veilig en optimaal proces.
De belangrijkste stappen bij de Observational Method zijn ooit beschreven door Peck
(1969).
1. Verricht voldoende grondonderzoek.
2. Maak een ontwerp gebaseerd op de meest waarschijnlijke condities.
3. Selecteer grootheden die gemeten worden als de uitvoering vordert en bereken hun
waardes op basis van de hypothese.
4. Bereken de waardes van dezelfde grootheden bij het optreden van de meest
ongunstige condities.
5. Selecteer maatregelen voor de meest ongunstige condities.
6. Meet de grootheden en evalueer de werkelijke condities.
7. Wijzig het ontwerp om aan te sluiten op de werkelijke condities.
8. Dit alles ALLEEN toepassen als er voldoende tijd is om tot aanpassingen te besluiten
én door te voeren. Tevens is ductiel gedrag van de constructie een noodzakelijke
voorwaarde.
Dergelijke stappen en eisen zijn ook beschreven door Eurocode 7 waarmee deze aanpak tevens genormaliseerd is, zie voor de volledige beschrijving NEN9997-1. Enkele
aandachtspunten daaruit in aanvulling op Peck (1969) zijn:
• De mate waarin het gedrag kan variëren moet zijn vastgesteld en aangetoond
moet zijn dat het werkelijke gedrag met aanvaardbare waarschijnlijkheid binnen
aanvaarbare grenzen blijft;
• Er moet een monitoringplan zijn opgesteld en de monitoring moet worden uitgevoerd
zoals is voorzien. De monitoring moet in een vroeg stadium afwijkingen signaleren,
en met voldoende korte tijdsintervallen rapporteren, om in staat te zijn succesvol
mitigerende maatregelen te nemen.
De belangrijkste keuze bij het maken van een ontwerp van een bouwkuip is derhalve
welke scenario’s worden berekend. Eurocode 7 stelt al dat de scenario’s allen een aanvaardbaar risico dienen te hebben. Vervolgens worden aanpassingen uitgevoerd als blijkt
dat de condities gunstiger zijn dan verwacht om zo tot een gunstiger ontwerp te komen.
Van de Kamp (2003) heeft bepaald dat ook een economische afweging dient te worden
gemaakt of interactief ontwerpen zinvol is. Hiervoor dient de verwachtingswaarde van de
kosten (inclusief intensieve monitoring en maatregelen) lager zijn dan bij toepassing van
een conventioneel ontwerp.
Uit CIRIA 185 blijkt dat de projectorganisatie geschikt moet zijn voor de Observational
Method. Dit houdt onder andere in dat er een bedrijfcultuur dient te zijn waarin kwaliteitscontrole en risicomanagement verankerd zijn en er voldoende kennis bestaat van
de mogelijk optredende mechanismen. Verder dienen de contractvoorwaarden enige
flexibiliteit toe te staan en het delen van risico’s én kansen tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer mogelijk te maken. Van de mensen betrokken bij het proces wordt
samenwerking op alle niveaus en goede communicatie verwacht.
Valkuilen zijn het onderschatten van de kans op progressief falen, te weinig robuustheid
in het ontwerp of te weinig aandacht voor de uitvoerbaarheid van het ontwerp. Afspraken
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voor geaccepteerde risiconiveaus, toelaatbare impact op de omgeving, te meten groot
heden en te nemen maatregelen dienen zeer expliciet te worden gemaakt en voldoende
ver te worden uitgewerkt.
In het algemeen is bij bouwkuipen potentieel een geschikte situatie aanwezig waarin
de Observational Method kan worden toegepast. Het betreft veelal tamelijk complexe
projecten en de invloed van de bouwkuip op de omgeving is van nature onzeker. Maar op
enkele andere aspecten scoren bouwkuipen juist minder goed voor toepassing van deze
methode. Met name de mate waarin de bouwkuip flexibel kan worden ontworpen en er
tijdens de uitvoering bijgestuurd kan worden is soms gering. In de volgende paragraaf
worden enkele voorbeelden gegeven waarin de methode juist wel of juist niet geschikt is
bij bouwkuipen.
4.3.3

Voorbeelden Observational Method bij bouwkuipen
Voorbeeld 1: Inbrengen palen
Het inbrengen van een paalfundering nabij bestaande bebouwing kan tot overlast in
en schade aan die bestaande bebouwing leiden. Dit betekent echter niet dat daarom
per d
 efinitie voor een trillingsarme manier van inbrengen van de palen moet worden
gekozen. Zolang de trillingseffecten binnen vastgestelde grenzen vallen, kan bijvoorbeeld
gewoon geheid worden. Dankzij de heterogeniteit van het grondpakket is het echter
ingewikkeld of praktisch onmogelijk om vooraf exact te bepalen tot hoe dicht bij de
bestaande bebouwing geheid mag worden.
Met behulp van de Observational Method is het mogelijk om de grens van overschrijding
van de trillingseisen op te zoeken. De palen het verst van de bebouwing vandaan worden
dan door middel van heien ingebracht. De trillingen op het pand worden gemonitord.
Indien de trillingsgrenzen niet worden overschreden kan ook de volgende rij palen dichter
bij het pand worden ingeheid. Pas als de grenzen (bijna) worden overschreden, moet
worden overgestapt op een (vaak kostbaardere) manier van trillingsarm inbrengen. Op
deze manier wordt aan de praktijk getoetst of voor een kostbare methode van inbrengen
moet worden gekozen, in plaats van dat in het ontwerp conservatieve aannamen moeten
worden gedaan. Het is zo vaak mogelijk om meer palen in te heien en daarmee op de
kosten van de fundering te besparen.
Dit onderdeel is derhalve geschikt voor toepassing van de observatiemethode. Belangrijke
voorwaarde in dit geval is bijvoorbeeld dat vooraf een voorspelling wordt gemaakt van de
trillingsimpact, de trillingsarme methode vooraf is vastgesteld en materiaal en materieel
hierop zijn afgestemd. De tijd die nodig is voor mobilisatie van materieel dient te worden
opgenomen in de planning.
Voorbeeld 2: Wanden
Een soortgelijke situatie als in voorbeeld 1 bestaat ook voor het inbrengen van dam
wanden. Hierbij is het echter niet zomaar mogelijk om over te stappen van het trillend
installeren naar het drukken van wanden, omdat bijvoorbeeld enkele planken nodig
kunnen zijn in plaats van dubbele. Als volgens de Observational Method wordt ontworpen
dienen dergelijke zaken vóóraf te zijn vastgelegd. Ook dient daarbij rekening te worden
gehouden met scheve buiging van enkele planken in plaats van dubbele planken.
Toepassing van de Observational Method is bij het ontwerp van wanden niet of nauwelijks mogelijk. Als de doorbuiging van de wand tegenvalt, is het niet meer mogelijk een
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stijvere wand aan te brengen. Bijvoorbeeld bij een diepwand kan de wapening niet meer
worden aangepast als blijkt dat de momenten groter zijn dan verwacht, terwijl terug
valopties zoals het bijplaatsen van ankers wellicht zeer kostbaar zijn.
In deze omstandigheden loont het vrijwel altijd om de constructie vanuit het ontwerp
direct meer veiligheid te geven. Onder specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld een
grote mate van vrijheid in de stempelconfiguratie of de mogelijkheid tot verhogen van de
voorspanning in de stempels, is de Observational Method toepasbaar.
Voorbeeld 3: Stempels en ankers
Feitelijk is het bij bouwkuipen al standaard gebruik om bij het toepassen van wandankers
gebruik te maken van de observational method. Er wordt een realistische schatting
gemaakt van de capaciteit van de ankers en alle ankers worden onderworpen aan een
controleproef. Zonodig worden ankers bijgeplaatst.
Ook is het mogelijk extra stempellagen beschikbaar te hebben op het werk die alleen
worden ingezet als de vervorming van de wand die wordt gemeten hiertoe aanleiding
geeft. De kosten voor het ontwerpen en vervaardigen van de stempels zijn dan gemaakt,
maar het voordeel van minder obstakels in de bouwkuip kan mogelijk wel worden benut.
De Observational Method kan absoluut niet worden toegepast als sprake is van kans op
bros of progressief falen.
Voorbeeld 4: Ontgraven
De Observational Method is alleen geschikt als tijdens de uitvoering een leereffect op kan
treden. Het gedrag van de constructie en omgeving in de eerste fasen (bijvoorbeeld bij het
ontgraven van de toplagen) kan geheel anders zijn dan tijdens de latere fasen (bijvoorbeeld de diepste ontgraving als al meerdere stempellagen aanwezig zijn). De vorm van de
uitbuiging is dan zeker anders, waarmee een deel van het voordeel verloren gaat. Meer
geschikt is dus een lange constructie in verschillende moten, waarbij van de eerste moten
kan worden geleerd voor de latere moten.
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5 Ontwerpkeuzen bij bouwkuipen
5.1

Inleiding
Het maken van een ontwerp omvat het maken van ontwerpkeuzen en het toetsen
daarvan aan de randvoorwaarden. Ontwerpkeuzen worden soms impliciet (op basis van
ervaring) gemaakt en zijn daardoor niet of nauwelijks gedocumenteerd. In dit hoofdstuk
worden ervaringen genoemd die de onderbouwing voor de ontwerpkeuzen explicieter kunnen maken. De ervaringen zijn zoveel mogelijk veralgemeniseerd, doch blijven
gebonden aan specifieke omstandigheden en voorwaarden.

5.2

Wandkeuze
Bij het ontwerp van een bouwkuip is het type grondkerende constructie een van de meest
bepalende factoren voor de impact op de omgeving.
Aanbevolen wordt om in elk geval de volgende aspecten te betrekken
in de keuze voor een wandtype:
• Stijfheid en sterkte;
• Effect op de omgeving;
• Trillingen;
• Vervormingen;
• Benodigde ruimte equipement;
• Benodigde ruimte constructie;
• Hanteerbaarheid;
• Beschikbaarheid en schadegevoeligheid nabijgelegen infrastructuur;
• Duurzaamheid /onderhoud;
• Waterdichtheid;
• Gevoeligheid voor obstakels;
• Kosten;
• Uiterlijk (voor definitieve wand).

In de navolgende paragrafen worden voor een viertal wandtypen o.a. de bovenstaande
aspecten besproken.
5.2.1

Enkele damwand
Een gewone damwand is aantrekkelijk als tijdelijke wand omdat veelal de planken
kunnen worden getrokken en hergebruikt. Zeker voor niet al te diepe ontgravingen
(minder dan 10 m) heeft een damwand veel voordelen. Damwanden zijn relatief goedkoop (zeker als de planken ook weer worden getrokken); ze bieden goede waterdichtheid
mits er geen slotopeningen zijn; het aanbrengen met een (hoogfrequent) trilblok (met
variabel moment) gaat zeer snel; en er zijn zeer veel aanbieders op de markt (waardoor de
prijzen scherp zijn).
Uiteraard zijn er ook nadelen. In stedelijk gebied zijn vaak obstakels in de ondergrond
aanwezig waardoor de planken niet willen zakken en/of er ontstaan slotopeningen waardoor de bouwkuip lekt. Op korte afstand tot bebouwing neemt de kans op schade door
trillingen of zakkingen toe bij toepassing van een trilblok, afhankelijk van de staat van de
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bebouwing en de lokale grondslag. Zo kunnen losgepakte zandlagen verdichten waardoor
vervormingen ontstaan, of kunnen planken die door dichtgepakte zandlagen worden
ingebracht leiden tot slotopeningen, wat met name in polders ongewenst is.
Binnen 15 m van bebouwing is de kans dat damwanden trillend kunnen worden aangebracht zonder schade aan de omgeving aanzienlijk kleiner. Als het nodig is de planken in
de grond achter te laten worden de kosten veel hoger dan bij een tijdelijke wand.
Damwanden kunnen ook trillingsvrij aangebracht worden door middel van statisch
drukken. Bij hoge grondweerstand kan dit vaak niet zonder aanvullende maatregelen,
zoals voorboren of fluïderen. Voorboren en kan echter zeer grote ontspanning van de
ondergrond veroorzaken, waardoor belendende funderingen kunnen worden aangetast.
Statisch drukken werkt minder goed met Z-vormige planken. Daarom worden meestal
enkele U-planken gedrukt, welke ongunstig zijn omdat deze een veel lagere buigstijfheid
hebben. Bij statisch drukken moet eerst een startconstructie (meestal in de vorm van een
paar ingetrilde planken) worden aangebracht waaraan de pers zich kan vastklemmen.
Voor het aanbrengen van deze startplanken moet veelal met een trilblok worden gewerkt
waarvoor voldoende ruimte aanwezig moet zijn.
Het hergebruiken van damwandplanken heeft zijn beperkingen. De sloten kunnen
beschadigen waardoor de kans op slotopeningen en zwaar heiwerk toenemen naarmate
de planken vaker gebruikt zijn. Risico’s kunnen gereduceerd worden door toepassing van
slotverklikkers. Bij het ontwerp van de damwand dient bovendien niet alleen rekening te
worden gehouden met de meest economische buigstijfheid, omdat de kans op heischade
groter is bij slappere profielen. Ook worden bij een stijver profiel de verticale trillingen
van het trilblok veel beter benut voor het verweken van de grond op het grensvlak met
de plank. Bij slappe profielen (AZ18 en lichter bijvoorbeeld) ontstaan al snel veel horizontale trillingen die weinig nuttig effect hebben voor het zakken van de planken maar
daarentegen de kans op schade in de omgeving sterk laten oplopen. De effectiviteit van
een trilblok kan sterk toenemen door gebruik te maken van een dubbele klem zodat de
horizontale trillingen veel minder de kans krijgen om in resonans te komen.
In het ontwerp van een damwand dient rekening te worden gehouden met enige
onzekerheid in het ontgravingsniveau tijdens de uitvoering en/of levensduur van de
constructie. Bij ontgravingen voor saneringen geldt dit nog sterker: het daadwerkelijke
ontgravingsniveau zal hierbij vaak afwijken van het beoogde ontgravingsniveau wegens
dieper aantreffen van verontreinigingen.
5.2.2

Combiwand
Een combiwand is een samengestelde wand, meestal bestaande uit buispalen met
daartussen damwandplanken. De buizen verzorgen de stijfheid van de wand, de
damwanden zorgen vooral voor de water- en grondafsluiting en dragen beperkt bij aan de
stijfheid. In plaats van buispalen kunnen ook andere (bijvoorbeeld H-) profielen worden
gebruikt. Meestal zijn de tussenplanken korter dan de palen, bijvoorbeeld tot net onder
het ontgravingsniveau.
De inheidiepte van de tussenplanken wordt bepaald door de veiligheid op grondbreuk
onder deze planken door. Er moet dan evenwicht zijn tussen de actieve en passieve
gronddruk; er is sprake van een driedimensionale situatie waar veel meer wrijving wordt
gemobiliseerd dan bij een oneindig lange wand. In de praktijk dient ook bij de combi-
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wand rekening te worden gehouden met onzekerheid in het ontgravingsniveau tijdens de
uitvoering en/of de levensduur van de constructie.
Een punt van aandacht is de maatvoering van de buizen in relatie tot de tussenplanken.
Om plaatsingstoleranties makkelijker op te kunnen vangen wordt daarom vaak voor
3-voudige U-planken gekozen als tussenplank, deze kunnen echter geen grote waterdrukken opnemen. Steeds vaker worden ook (met succes) dubbele Z planken gebruikt,
waarbij de zorg van het plaatsen van de buizen (nog) belangrijker is. Extra brede Z
profielen (700 serie) hebben een ruimere stramienmaat en zijn in het vlak van de wand
wat flexibeler, waardoor eventuele maatafwijkingen in de helling van de buizen wat
makkelijker zijn te volgen.
Voor de combiwand gelden verder grotendeels dezelfde voor- en nadelen als voor
de damwand, behalve dat het heiwerk (veel) zwaarder zal zijn bij de grotere omvang
(diameter en massa) van de buispalen. De effectiviteit van een trilblok op een buispaal is
echter relatief hoog door de grote stijfheid van de buis, er gaat daardoor weinig energie
verloren in horizontale trillingen. Hierdoor is de heibaarheid vaak net zo goed of beter dan
van zware damwandprofielen.
Combiwanden zijn theoretisch ook te trekken. Zeker in stedelijk gebied zal dit niet vaak
gebeuren vanwege de hoge trillingen en zakkingen die dit met zich meebrengt.
Bijzondere combiwanden zijn te maken door de palen te boren in plaats van trillend te
installeren. Dit kan met buispalen waarbij de ruimte tussen de buizen met jetgrout
kolommen wordt opgevuld. Een gronddichte kering is hierdoor mogelijk, maar rekening
moet worden gehouden met een verminderde waterdichtheid. De palen kunnen ook met
microtunnelling worden aangebracht. Een kleine diameter tunnelboormachine (TBM)
boort vertikaal de grond in, waarachter de buispaal als 'tunnellining' wordt meegetrokken. De TBM is door de buis heen terugtrekbaar. Doordat de buizen zelf niet draaien is
het met deze techniek ook mogelijk om sloten aan de buizen mee te nemen, zodat een
grond- maar ook waterdichte voeg tussen de buizen kan worden gemaakt. Zie voor meer
informatie de case onder het Centraal Station in Amsterdam.
5.2.3

Boorpalenwanden en soilmix wanden
De maakwijze voor een boorpalenwand is als volgt: er worden elkaar deels overlappende palen gemaakt, waarbij de eerste serie palen (steeds een paal locatie overslaand)
ongewapend is. De tweede serie van 'tussengelegen' palen snijdt deels in de eerste serie
palen om zo, als het goed is, een aaneengesloten wand te creëren. Deze tweede serie palen kan worden gewapend door er voor het uitharden van de betonmix een stalen profiel
of wapeningskorf in te drukken / trillen. Ondanks dat er soms een (licht) trilblok wordt
gebruikt voor het inbrengen van de wapening is een boorpalenwand nagenoeg trillingsvrij voor de omgeving. De boorpalenwand kan over de gehele lengte gewapend worden
wegens het verbuisd aanbrengen van de paal. De schoefpalenwand kan alleen van een
kopnet worden voorzien.
De mate waarin een in de grond gevormde wand als deze grond- en/of waterdicht is
hangt af van de nauwkeurigheid van de uitvoering. Uitvoeringstoleranties kunnen leiden
tot openingen in de wand waar water en in extreme gevallen ook grond doorheen kan
komen. Ook kunnen voegopeningen ontstaan doordat een paal uit de tweede serie
teveel verloopt door uithardingsverschillen tussen de naastgelegen eerste serie palen.
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De 'tussenpaal' wil dan verlopen naar de zachtste paal uit de eerste serie. Voegopeningen zijn het grootste risico van dit type wand. Door zeer strenge uitvoeringscontroles uit
te voeren (continue hellingmetingen op alle palen), de wand met voldoende overlap te
dimensioneren en bij geconstateerde te grote afwijkingen ter reparatie jetgroutkolommen te maken zijn de risico's te beperken. Afhankelijk van de ondergrond en aanwezigheid van belendingen is de kans op een grondvoerende opening al dan niet acceptabel.
Vooral de aanwezigheid van zandlagen en funderingen op staal op korte afstand van de
wand is een ongewenste situatie. Lekkages kunnen ook ontstaan bij de aansluitingen
tussen de palen ten gevolge van doorbuiging van de wand tijdens het ontgraven.
Het verschil tussen palenwanden en soilmix wanden zit vooral in de kwaliteit van het
materiaal in de kolommen, waarbij in een boorpalenwand de hoogste materiaalsterkte
wordt bereikt en de mix-in-place wanden de laagste materiaalsterkte kunnen ontwikkelen. Wanden bestaande uit aaneengesloten jetgroutkolommen scoren daar ergens
tussenin. Het gebrek aan materiaalsterkte bij de soilmix wanden kan deels worden
gecompenseerd door grotere diameters van de kolommen. Het goed waterdicht krijgen
van soilmix wanden is vaak lastig in verband met het homogeniseren van de mixstoffen
en de grond.
5.2.4

Diepwanden
Diepwanden worden gemaakt door een sleuf te graven, welke door bentoniet stabiel
gehouden wordt. De ontgraving vindt hierbij plaats tussen geleidewanden. De stabiliteit van de sleuf wordt bepaald door de afmetingen van de sleuf, het bentonietpeil
ten opzichte van de grondwaterstand, het soortelijk gewicht van de steunvloeistof, de
grondeigenschappen en de terreinbelasting naast de sleuf. De sleufstabiliteit is niet
alleen van belang voor de veiligheid maar is ook essentieel voor het beheersen van de
vervormingen in de omgeving.
De belangrijkste voordelen van diepwanden zijn de ruim te kiezen range van vaak hoge
stijfheden van de wand bij een grotendeels trillingsvrije uitvoering. De belangrijkste
nadelen zijn dat vrijwel altijd (geringe) lekkages op de voegen ontstaan en in de zones
waar (korte) stortonderbrekingen zijn geweest. Daarnaast bestaat de kans op (bentoniet)
insluitingen in diepwandvoegen. Voor de uitvoering van diepwanden wordt verwezen
naar het Handboek Diepwanden (CUR 231 [lit. (15)]).
In veel gevallen moeten de bovenste meters van de wand worden gesloopt omdat daarvan de betonkwaliteit onvoldoende is. Om de sloop mogelijk te maken is vaak een (korte)
hulpdamwand nodig, waardoor vervormingen in de omgeving kunnen toenemen.
In stedelijk gebied is een diepwand een serieuze optie omdat vaak de beschikbare ruimte
beperkt is, er meestal (kwetsbare) belendingen op korte afstand aanwezig zijn en omdat
er vanwege de hoge druk op beschikbare ruimte ook nog eens diep moet worden ontgraven. De verwachting is dat in de nabije toekomst de grenzen van het mogelijke nog verder
zullen worden verlegd.
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5.3

Verticale stabiliteit
Naast een stabiele wand moet ook de bouwputbodem voldoende stabiel zijn. Bij
ontgraving in den droge (de waterstand binnen de bouwkuip wordt door middel van open
of freatische bemaling verlaagd met de ontgraving) zal er theoretisch een diepte bestaan
waarbij de opwaartse waterdruk uit een onderliggende watervoerende laag groter wordt
dan het gecombineerd gewicht van de boven de watervoerende laag aanwezige grond
lagen. Vanaf deze diepte kan opbarsten optreden als dieper wordt gegraven zonder
aanvullende maatregelen.
Het berekenen van de verticale stabiliteit geschiedt conform NEN9997. De volume
gewichten van de grondlagen tussen ontgravingsniveau en watervoerend pakket worden
bij voorkeur bepaald met continue ongeroerde boringen met meerdere volumegewichtsbepalingen per meter. Indien de stabiliteit onvoldoende blijkt te zijn, kan de veiligheid
worden vergroot door nabij het kritische ontgravingsniveau over te stappen op sleufs
gewijze ontgraving, of te bemalen (de waterdruk in de watervoerende laag te verlagen).
Ook kan de wrijving langs de wand of het talud worden meegenomen of langs reeds
aanwezige palen die dan als een soort vernageling werken.
Indien een bemaling niet gewenst is (vanwege zettingsgevoelige omgeving bijvoorbeeld
of een te moeizaam vergunningentraject) of als de benodigde debieten praktisch op
problemen stuiten (debiet per filter of afvoer van het water) kan het nodig zijn om in
den natte te ontgraven in combinatie met het toepassen van een onderwaterbetonvloer.
Tijdens het ontgraven in den natte zijn de waterdrukken in evenwicht. Daarna fungeert
de onderwaterbetonvloer als waterdichte laag waaronder de waterdrukken ongewijzigd
blijven.
Een speciale situatie treedt op bij een ronde bouwkuip. Doordat de gronddruk (uitgaande
van een horizontaal maaiveld) rondom de bouwkuip gelijk is, wordt de bouwkuipwand
vrijwel puur op druk belast. Bij gebruik van een wand die druk in het vlak van de wand op
kan nemen (bijvoorbeeld een diepwand) is daardoor geen stempeling nodig: de wand is
zijn eigen volledig continu stempel. De deformaties zijn hierdoor gering. Een onderwaterbetonvloer kan hierdoor loskrimpen van de wand.

5.4

Stempels en gordingen
In vrijwel alle gevallen (behalve bij ronde bouwkuipen of bij zeer ondiepe bouwkuipen)
zullen 1 of meerdere stempellagen worden toegepast. Bij bouwkuipen hebben stempels
een voordeel boven ankers omdat ankers vaak onder belendingen geplaatst moeten
worden. Bovendien kunnen stempels na afloop makkelijk worden verwijderd.
Vaak wordt een diepe bouwkuip op meerdere niveaus gestempeld om de deformaties in
de omgeving te beperken. Hierdoor wordt een extreem stijve situatie gecreëerd waarin de
gronddrukken aan de buitenzijde niet of nauwelijks actief worden maar veel meer in de
buurt van de neutrale gronddruk blijven. Bij een bouwkuip van 20 m diep met ontgraving
in den droge is 4 stempellagen niet extreem veel.
Bij grote overspanningen kan het nodig zijn om knikverkorters toe te passen op de
stempels. Ook moet rekening worden gehouden met de uitzetting/krimp van de
stempels door temperatuursverschillen. Een stempel kan in de volle zon tientallen
graden opwarmen, waardoor de stempelkracht aanzienlijk toe kan nemen. De stempels
wit verven heeft een gunstig effect.
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De vervorming van de totale wand hangt ook af van de doorbuiging van de gordingen.
Tussen de stempels in zullen de grootste vervormingen van de wand optreden. Een
onvolledige aansluiting van de gording op wand of het niet voorspannen van stempels
betekent dat de vervormingen onnodig groot zullen zijn.
Stempels kunnen ook uitvallen door vallende lading. Bezwijken van de bouwput dient in
deze situatie vermeden te worden, waarbij in de ontwerpberekeningen lagere veiligheidsfactoren mogen worden gehanteerd.
Meer informatie hieromtrent kan worden gevonden in CUR166.
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6 Rekenmodellen voor
		omgevingsbeïnvloeding
6.1

Inleiding
Bij het ontwerpen van een bouwkuip moeten in alle stadia van het ontwerp keuzes
worden gemaakt, zoals aangegeven in Hoofdstuk 4. Deze keuzes dienen zoals daar
beschreven te worden gemaakt op basis van een risicobeschouwing. Voor het beoordelen
van de effecten zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 5 zijn veelal rekenmodellen nodig.
Modelleren betekent vereenvoudigen, waarbij de keuzes bij het vereenvoudigen een
relatie met risico's zullen (moeten) hebben. In dit hoofdstuk staan de rekenmodellen
voor het ontwerpen van vooral de bouwkuipwand centraal.
De keuze van het rekenmodel hangt af van vele aspecten, waaronder de praktische beschikbaarheid ervan en het kennisniveau van de ontwerper. Belangrijk is echter vooral in
welke mate het model geschikt is voor het beoordelen van de specifiek verwachte risico’s.

6.2

Geschiktheid, nauwkeurigheid en toepassingsgebied van modellen
Vaak zal bij het ontwerpen van een bouwkuipwand gebruik worden gemaakt van een
verenmodel, omdat dit makkelijk beschikbaar en bekend gereedschap is. In toenemende
mate wordt tegenwoordig bovendien gebruik gemaakt van eindige elementen reken
pakketten (bijvoorbeeld Plaxis). In de dichtbebouwde omgeving is namelijk vaak niet
de sterkte van de grondkerende constructie, maar het vervormingsgedrag van constructie en vooral de omgeving maatgevend. Deze vervormingen zijn met een eindig
elementen model nauwkeuriger te bepalen dan met een veren model, zodat de toets op
de bruikbaarheidsgrenstoestand betrouwbaarder wordt. De traditionele verenmodellen zijn vooral geschikt voor het berekenen van momenten, anker- of stempelkrachten en vervormingen van de wand zelf, maar minder geschikt voor het inschatten van
deformaties in de omgeving.
Ook kan het nuttig zijn gebruik te maken van ervaringsgegevens (eventueel in combinatie
met een rekenmodel) die zijn gevat in (internationale) ontwerpgrafieken. Hoewel deze
grof lijken, bieden ze vaak toch een nuttige schatting, zeker voor een vroege fase van het
project.
Het detailniveau en de nauwkeurigheid van de berekeningen moet aansluiten bij de toelaatbare
respons van de specifieke belendingen in de omgeving. Ook moet de hoeveelheid en kwaliteit van
het grondonderzoek aansluiten bij het detailniveau van de berekening.

Beseft moet worden dat de nauwkeurigheid van de berekeningsresultaten beperkt is.
Rekening moet worden gehouden met variaties en onzekerheden in modellering en
materiaaleigenschappen.
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6.3

Empirische ontwerpmethoden
Deze zijn primair bedoeld als eerste inschatting voor planfase en voorontwerp, maar
zeker ook nuttig als referentie voor de definitieve berekeningen. Voor nauwkeuriger
berekeningen wordt verwezen naar de volgende paragrafen.

Maaiveldzakking (zonder berekening doorbuiging damwand)
Een bekende grafiek voor het bepalen van (een bovengrens van) de maaiveldzakking
naast een bouwkuip is die van Peck (1969), zie Figuur 6.1. Het voordeel van deze grafiek
is dat alleen de ontgravingsdiepte, grondsoort, vakmanschap van de uitvoerende partij en
veiligheid van de passieve grondwig van belang zijn. Dit zijn factoren die ook in een vroeg
stadium bekend zijn of aangenomen kunnen worden.
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and with Nb > Ncb

Figuur 6.1 Zetting naast een bouwkuip volgens Peck

De grafiek in Figuur 6.1 komt in meerdere naslagwerken voor, maar vaak zonder de
toelichting over de kwaliteit van uitvoering (workmanship) en de veiligheid (betrouwbaarheid) van de passieve grondwig. Het vakmanschap is een belangrijke factor in de
mate van vervorming die optreedt. Het is echter lastig om hieraan in de ontwerp- of
besteksfase invulling te geven als gekeken wordt naar de ingangen in de grafiek.
Daarnaast gaat Peck er van uit dat de ondersteuning (stempels/ankers) vroegtijdig
zijn aangebracht. (Te) late installatie hiervan is een belangrijke oorzaak van grote
vervormingen. Symbolen zoals in gebruikt door Peck (1969) zijn:
He		= ontgravingsdiepte
d		= afstand tot bouwkuip
δv = zakking maaiveld
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Uit de grafiek valt af te lezen dat voor de Nederlandse situatie (veelal zone I) rekening
moet worden gehouden met een zetting direct naast de grondkerende constructie tot
1 à 2% van de ontgravingsdiepte.
Long (2001) en Moormann en Moormann (2002) hebben een validatie van deze grafiek
uitgevoerd op basis van recente meetgegevens (1991 tot 2001). Daaruit bleek dat er in
het algemeen kleinere vervormingen optreden, behalve in het geval van de aanwezigheid
van zeer slappe kleilagen en lage veiligheidsfactoren voor de passieve zone.
Samenvattend komen zij tot de volgende waarden:
• Bouwkuipen in stijve klei met meervoudige stempeling: zakking meestal kleiner dan
0,2% He;
• Bouwkuipen in slappe klei (cu<75kPa): zakking circa 1% He.
De grafiek van Peck (1969) geeft in het algemeen een bovengrens van de zetting. Dit is
deels het gevolg van de dataset die Peck in 1969 heeft gebruikt voor het bepalen van
deze grafiek. Hierin zaten veel ontgravingen met Berlinerwanden en lichte (ook vaak
onverankerde) wanden. Bij een goed gestempelde of verankerde damwand of diepwand
mag worden verwacht dat de deformaties geringer zijn. De grafiek omvat álle zettingen
gedurende de bouw en dus niet alleen de zakkingen ten gevolge van de uitbuiging van de
wand. In situaties waar veel effecten van de installatie of grondwaterstandsverlagingen te
verwachten zijn geeft de grafiek juist een vrij realistisch beeld.
6.3.2

Horizontale uitbuiging wand ten gevolge van ontgraven bouwkuip
Een indicatie voor in de praktijk haalbare horizontale verplaatsing van een gestempelde
wand kan worden verkregen met de volgende simpele benaderingen (zie Figuur 6.2)
(Handboek Ondergronds Bouwen):
• Verankerde stalen damwand: maximale horizontale verplaatsing 1% van de
o
 ntgravingsdiepte;
• Meervoudig gestempelde combiwand: maximale horizontale verplaatsing 0,5%
van de ontgravingsdiepte;
• Meervoudig gestempelde diepwand: maximale horizontale verplaatsing 0,2%
van de ontgravingsdiepte.
Voor een bouwkuip van 20 m diep met een meervoudig gestempelde diepwand mag dus,
op basis van de empirische gegevens, een horizontale wandverplaatsing van 4 cm worden
verwacht. Deze inschatting kan worden gebruikt om een indicatie van de gebouw
responsie te krijgen, afhankelijk van onder andere de stijfheid van de wand en de gekozen
ondersteuning. Beseft moet worden dat er sprake is van een aanzienlijke spreiding in de
waarnemingen (zie Figuur 6.2).
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Figuur 6.2 Horizontale verplaatsing als functie van ontgravingsdiepte

6.3.3

Maaiveldzakking (op basis van berekende doorbuiging damwand)
Voor het inschatten van maaiveldzakking als functie van de afstand tot de grondkerende
wand worden 2 methoden nader toegelicht:
• Bowles [Bowles (1988)];
• Clough en O'Rourke [Clough en O'Rourke (1990)].
Deze methoden berusten op de doorbuiging van de damwand. Om deze methoden toe
te passen moet eerst een valide damwandberekening worden gemaakt, bijvoorbeeld met
een verenmodel, of dient de doorbuiging van de damwand te worden geschat op basis
van paragraaf 6.3.2.
Bowles
Voor het inschatten van de maximale zakking kunnen de formules van Bowles (1988)
worden gebruikt. De zakking als functie van de afstand tot de bouwkuip volgens Bowles
geeft een vrij grove indicatie (vergelijkbaar met Peck).
Op basis van de doorbuiging van de wand wordt een volume aan grond (Vs) bepaald dat
verplaatst ten gevolge van het doorbuigen. Deze grondvolumeverplaatsing wordt vertaald
naar een maximale zetting (δvm) buiten de bouwkuip middels:

78

Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

De invloedszone (D) kan worden bepaald met:
D=(He+Hd)tan(45-φ/2)
waarin:
He =		 diepste ontgravingsniveau ten opzichte van het naast de bouwkuip gelegen
			maaiveld [m]
Hd =		 0,5 B tan(45+φ/2) (voor granulaire grondlagen) [m]
Hd =		 B voor cohesieve grond
B =		 breedte van ontgraving in de beschouwde richting [m]
φ =		 hoek van inwendige wrijving [0]
Met de maximale zetting (δvm) kan een zetting (δv) als functie van de afstand tot de
grondkerende constructie worden bepaald. D - x is de afstand tot de damwand.

Clough en O'Rourke
De grafieken van Clough en O'Rourke (1990) zijn veel gebruikt en geven een eenvoudige
en toch vrij goede indicatie. Deze methode gaat uit van 3 zettingsprofielen (zand, stijve
klei, zachte klei, zie Figuur 6.3). Hier zijn de maximale zetting (δvm) en de ontgravingsdiepte (He) de invoerparameters.
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Figuur 6.3 Zetting naast een bouwkuip volgens Clough en O'Rourke (1990)

De rechte lijnen die in deze grafieken zijn gehanteerd, zijn een versimpeling die
voorzichtig dient te worden beschouwd bij de bepaling van de bijbehorende
vervormingen in gebouwen (zie Hoofdstuk 7).
De grafieken zijn gebaseerd op empirische gegevens van Goldberg (1976) en Peck
(1969), zonder afwijkende projecten waar fouten een maatgevende rol speelden in
de vervormingen. De gegevens zijn vooral afkomstig van projecten met gestempelde
damwanden. De zettingen zijn inclusief de gemeten installatie effecten.
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6.3.4

Conclusies en aanbevelingen
Voor de meeste gevallen waarin sprake is van een diepe bouwkuip zijn de methoden van Bowles
en Clough en O' Rourke een goede referentie voor de orde van grootte en de vorm van de vervormingen van het maaiveld, omdat deze grafieken vooral op de gebruikelijk toegepaste gestempelde/verankerde constructies zijn gebaseerd. Vanwege de in het westen van Nederland vaak
zeer lage stijfheid van de grond in combinatie met een hoge grondwaterstand ten opzichte van
het maaiveld, moeten de internationale grafieken hier uitsluitend als indicatief worden gezien.

Het voor de Nederlandse situatie opbouwen van ervaring met vervormingen buiten de
bouwkuip is gewenst.

6.4

Rekenmodellen voor installatie-effecten
In paragraaf 6.3 is aangegeven hoe het effect van doorbuiging van de wand kan
worden ingeschat op basis van vuistregels. Voor de effecten op de omgeving die zijn te
verwachten tijdens het aanbrengen van wanden in de grond zijn in de volgende paragrafen
rekenmodellen gegeven.

6.4.1

Trillingen
Er zijn op dit moment nog geen voorspelmodellen waarin alle factoren zijn opgenomen
die van invloed zijn op de trillingen van gebouwen, en waarbij dan ook nog de mogelijke
spreiding hierin afdoende wordt afgedekt (zonder altijd 'schade' als antwoord te geven).
De belangrijkste invloedsfactoren zijn:
• Eigenschappen van de elementen;
• Lengte, doorsnede, materiaal;
• Wijze van inbrengen van de elementen;
• Heien of trillen, slagkracht, frequentie en instelbaarheid van het blok, werkvolgorde;
• Grondopbouw;
• Gelaagdheid, weerstand, stijfheid;
• Afstand tussen het werk en het gebouw;
• Gebouwkenmerken;
• Afmetingen, type constructie, type fundering, bouwkundige staat.
Aanbevolen wordt om gebruik te maken van eenvoudige voorspelmodellen voor trillingen in
combinatie met (zelf te vergaren) gebiedservaring op basis van metingen in projecten.

In voorspelmodellen wordt uitgegaan van een driedeling:
1. Modellering van de bron.
2. Modellering van de golfvoortplanting in de bodem.
3. Modellering van de reactie van het gebouw.
De voordelen van deze modellering zijn met name het snelle rekenen en de inzichtelijkheid
van de modellering. Het belangrijkste nadeel is de volledige ontkoppeling van de onderdelen. Dit is fysisch vaak onjuist, omdat de interactie tussen de bron en de bodem en de
bodem en het gebouw vaak erg belangrijk zijn.
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Empirische modellering
In Eurocode 3, wordt ingegaan op het afschatten van trillingen als gevolg van het heien
of intrillen van palen. Er wordt in Eurocode 3 uitgegaan van een eenvoudige formule met
een belangrijke empirische component (zie Figuur 6.4 op dubbellogaritmische schaal).
Dit model bevat alle drie de bovengenoemde componenten. De golfvoortplanting in de
bodem neemt evenredig af met de afstand.

Figuur 6.4 Trillingen als functie van de afstand tot het werk (Eurocode 3)

De bijbehorende formule is
Ppv = C √ W / r
Waarin:
PPV =		 de piek deeltjes snelheid in mm/s
C
= 		 empirische parameter gerelateerd aan grondsoort en heihamer tussen
			 0,5 en 1,0
W
= energie van de heihamer per slag in J/klap of de vibrator per cyclus in J/cyclus
r
= 		 afstand tot de bron van de trilling in m
Daarnaast wordt een ervaringsgrafiek (zie Figuur 6.5) gepresenteerd met een indicatie van trillingen voor een aantal soorten equipement als functie van de afstand. Het
trillingsniveau op een zekere afstand wordt bepaald door de sterkte van de trillingsbron.
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Figuur 6.5 Indicatie van door materieel veroorzaakte trillingen

Met het in CUR166 Handboek Damwandconstructies beschreven rekenmodel kan
snel een bovengrens indicatie van de te verwachten trillingen in een gebouw worden
verkregen. Hiervoor kan ook het programma VP damwand (via BRIS.nl) worden gebruikt.
Daarnaast is er in DelftCluster verband een rekenmodel ontwikkeld voor het voorspellen
van trillingen. Dit model is op een aantal cases gevalideerd. Het theoretische model is
echter nog niet omgezet naar een werkend rekenpakket.
Op basis van eerdere metingen bij soortgelijke projecten (in combinatie met gebieds
ervaring) kan ook een goede verwachte waarde van de trillingen worden bepaald.
Gebiedservaring kan worden verkregen door bij verschillende projecten metingen uit te
voeren. Extra kennis kan worden opgedaan door naast de project meetvereisten (meestal
de bewaking van de trillingen in een gebouw) ook de trilling in de bodem als functie van
de afstand tot de trillingsbron te meten. Dit kan door aanvullend sensoren op bijvoorbeeld 5, 10, 20 en 40 m van de trillingsbron op het maaiveld te plaatsen. Vaak is het ook
nuttig om de overdrachtsfunctie van de grond naar gebouwen vast te stellen door een
sensor op de fundering en direct voor de fundering op het maaiveld te plaatsen. Bij kleine
tot middelgrote gebouwen (woonhuizen) is de demping van grond naar gebouw in de
meeste gevallen te verwaarlozen.
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Indien geen directe gebiedservaring voor handen is, kan gebruik worden gemaakt van
de GeoBrain website voor bouwtrillingen. GeoBrain Bouwtrillingen maakt gebruik van
referentieprojecten en een voorspellingsmodel.
In onderstaande Figuur 6.6 zijn als voorbeeld gemeten trillingen bij projecten op de
Maasvlakte in Rotterdam opgenomen. In deze figuur is ook de afname met de afstand die
in de literatuur gevonden wordt uitgezet, waaruit blijkt dat deze relatie voor deze situatie
ook bruikbaar is.

Figuur 6.6 Trillingen als functie van de afstand tot de bron, metingen Maasvlakte Rotterdam

Uit Figuur 6.6 blijkt een zeer grote spreiding van de optredende trillingen bij verschillende bronnen op een locatie.
Het is daardoor niet mogelijk om in een 'eenvoudige formule' de complexe materie
van trillingen als functie van de afstand te vatten zonder kalibratie met metingen. De
spreiding is namelijk zo groot dat de werkelijke trillingen ten opzichte van de 'voorspelde'
trillingen makkelijk een factor 3 tot 5 hoger of lager kunnen zijn.
Door geregeld in projecten trillingen te meten (en dan vooral ook de afname van de
amplitude als functie van de afstand tot de trillingsbron), kunnen ervaringsgrafieken
worden gemaakt, waarmee een voor een vergelijkbare ondergrond bij vergelijkbare trillingsbron een snelle inschatting van de te verwachten trillingen kan worden gemaakt.
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6.4.2

Grondvervormingen (vertikaal) als gevolg van trillingen
Verticale vervormingen zijn vooral gerelateerd aan het in- of uittrillen of heien van
damwanden in zand. Voor het inschatten van de hoeveelheid zakking als functie van de
afstand tot de damwand zijn de trillingsintensiteit en de in-situ dichtheid van het zand
de uitgangspunten. De (maaiveld-)zakking is een gevolg van het nazakken van de grond
om het volumeverlies door verdichting te compenseren, zie Figuur 6.7.

nazakken

(ca. 30°)

verdichtingszone

Figuur 6.7 Vertaling lokale verdichting naar maaiveldzakking

Meestal is de zone met verdichting bij intrillen van damwanden beperkt tot ongeveer
0,5 à 1 m vanaf de wand, maar in het geval van los zand kan deze zone verder reiken. De
breedte waarover verzakkingen optreden is aanzienlijk breder, en wordt mede bepaald
door het teenniveau ten opzichte van het maaiveld.
De mate van verdichting wordt bepaald door de aanvangsdichtheid en de trillings
amplitude. Welke eenheid voor de trillingsamplitude gebruikt moet worden hangt af van
het verdichtingsmodel dat men gebruikt. Sommige rekenmodellen gebruiken de versnellingsampltidue als maat, anderen de snelheidsamplitude of de schuifrekamplitude (de
laatste is overigens evenredig met de snelheidsamplitude).
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Rol afstand bron - ontvanger
De trillingsintensiteit als functie van de afstand kan worden bepaald op basis van
ervaringsgegevens en/of het trillen/heien van een proefplank waarbij de werkelijk
optredende trillingen in de ondergrond worden gemeten. Voor de verdichting is de
trillingsamplitude in de ondergrond van belang. Bij gebruik van een trillingsamplitude
op maaiveld of in belendingen zal daarvoor gecorrigeerd moeten worden. Voor bepaalde
modellen wordt de trillingsintensiteit niet uitgedrukt in de voor de SBR gangbare trillingssnelheid (Figuur 6.6) maar in versnelling (Figuur 6.8), omdat deze maatgevend is
voor verdichting.

Figuur 6.8 Trillingen als functie van de afstand tot de bron, metingen Maasvlakte Rotterdam

Invloed aanvangsdichtheid
Omdat een zandlaag met lage pakkingsdichtheid makkelijker zal verdichten dan een
zandlaag met hoge pakkingsdichtheid, is behalve de trillingsintensiteit ook de aanvangsdichtheid van de zandlagen die binnen het invloedsgebied van de trillingen liggen van
belang. Op basis van een sondering kan de in-situ dichtheid worden geschat, bijvoorbeeld volgens Lunne (1983):
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waarin:
qc =		conusweerstand in de desbetreffende laag (MPa)
σv =		korrelspanning (kPa)
Re =		relatieve dichtheid (-)

Verdichting
Hergarden (2000, 2001) heeft een methode ontwikkeld, geïnspireerd op de bevindingen van Barkan (1962) waarmee op basis van de relatieve dichtheid en de versnelling
waaraan het materiaal wordt blootgesteld, de toename van relatieve dichtheid kan
worden afgeschat. De methode veronderstelt dat de verdichting een functie is van de
versnellingsamplitude en dat er een grenswaarde is voor de versnellingsamplitude waaronder geen verdichting meer optreedt. De grenswaarde is een functie van de dichtheid
van het zand. Deze methode kan worden gezien als een ondergrens van de te verwachten
verdichting (dus niet conservatief!).
Voor de trillingsamplitude gebruikt Hergarden het predictiemodel van CUR C166.
De verdichting kan met een aantal formules worden bepaald. Hergarden heeft ook een
grafische methode opgesteld om de verdichting te bepalen. De werkwijze is dan als volgt:
• Bepaal op basis van de verticale effectieve korrelspanning en de conusweerstand de
initiële relatieve dichtheid (grafiek links);
• Uit de rechter grafiek volgt de toelaatbare versnelling (relatief ten opzichte van
g = 9,81 m/s2) waarbij geen verdichting optreedt;
• Tevens is afleesbaar welke relatieve dichtheid zal worden verkregen bij een hogere
trillingsbelasting;
• Eventueel kan dit weer (links) worden terugvertaald naar een conusweerstand na
verdichten.

Figuur 6.9 Relatie tussen relatieve dichtheid en versnellingen (Hergarden, 2000, 2001)

Met:
qc =		 conusweerstand (MPa)
σ’v =		 verticale korrelspanning (kPa)
ID =		 initiële relatieve dichtheid (-)
η =		 versnelling (g) (!)
αB =		 gebiedsafhankelijke variabele
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Voorbeeld:
Op 6 m minus maaiveld wordt bij ongeveer 100 KPa effectieve korrelspanning een
conusweerstand van 5 MPa gemeten. Uit de linker grafiek van Figuur 6.9 volgt een
aanvangs- relatieve dichtheid van 0,4.
In de rechter grafiek volgt dat dan bij een versnelling van
0,12 g geen verdichting zal optreden.
Indien dit zandpakket wordt blootgesteld aan bijvoorbeeld 0,22 g versnelling, dan zal een
verdichting tot relatieve dichtheid 0,6 optreden. De verwachte conusweerstand zal dan
op 10 MPa komen te liggen (linker grafiek, kruispunt 0,6-dichtheidslijn en 100 korrelspanning kPa).
De waarde van αB in de grafiek (die in de rechter grafiek de relatie tussen toelaatbare
versnelling en relatieve dichtheid bepaalt) is gebiedsafhankelijk en zal dus op basis van
gebiedservaring moeten worden bepaald.
Eenzelfde werkwijze volgens Massarch (1992) (zie Figuur 6.10) geeft over het algemeen
een conservatieve inschatting van de verdichting. De methode gaat direct van conusweerstand uit en gaat daarmee voorbij aan de invloed van verticale korrelspanning. Voor
een (veilige) eerste indruk is de methode echter wel bruikbaar. Deze methode kan worden
gezien als een bovengrens van de verdichting en kent een relatief grote bandbreedte.
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Figuur 6.10 Relatie tussen zetting en versnelling (Massarch)

Indien hetzelfde voorbeeld als hierboven wordt gehanteerd in Figuur 6.10, dan wordt bij
een versnelling 0,12 g (waarbij model “Hergarden” net geen zetting aangeeft) een zetting
van 6 a 7% van de laagdikte gevonden.
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Recent heeft Meijers (2007, 2010) een uitgebreid model gepubliceerd waarin:
• Een verdichtingsmodel wordt gebruikt waarin het aantal belastingscycli en de
schuifrekamplitude worden meegerekend;
• De schuifrekamplitude wordt bepaald op basis van radiale voortplanting van
schuifgolven;
• De wateroverspanning als gevolg van elastische en plastische rekken wordt bepaald.
Uit de validatie van het model voor de Nederlandse situatie blijkt dat er zich nog steeds
een grote spreiding in de werkelijk optredende verdichting voordoet. Veiligheidshalve
wordt daarom door Meijers geadviseerd om een factor 2 op de voorspelling van de
zakking te hanteren, indien een schatting van de maximale zetting wordt gewenst.
Ook het uittrillen van damwanden heeft verticale grondvervormingen tot gevolg, deze
kunnen met dezelfde methoden worden bepaald als bij het intrillen. De g
 evonden
zakking bij het uittrillen is meestal groter dan bij het intrillen; het verwijderde
damwandvolume versterkt de zakking terwijl het feit dat het grootste deel van de grond
al is verdicht tijdens het plaatsen van de damwand de zakking juist beperkt.
Grondvervormingen (vertikaal) bij maken diepwanden en palenwanden
De verticale vervormingen als functie van de afstand tot een diepwand zijn in het 
verleden onder andere door Clough en O'Rourke (1990) verzameld voor enkele
internationale projecten. Ervaringen bij de Tramtunnel in Den Haag (Ter Linde (1999))
geven echter aanzienlijk kleinere deformaties (zie voor beide resultaten Figuur 6.11).
Voorwaarden hierbij zijn hoge factoren voor de sleufstabiliteit (groter dan 1,5) volgens
de rekenmethode uit DIN4126, in combinatie met een zandige ondergrond.
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Figuur 6.11 Zetting tijdens het ontgraven van een diepwandsleuf, ervaringen Tramtunnel Den haag
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Voor palenwanden geldt dat ook maaiveldzakkingen verwacht dienen te worden. Hiervoor
stellen Gaba et al. (2003) 0,04-0,05% van de diepte van de wand.
6.4.4

Grondvervormingen (horizontaal) bij installatie grondkeringen
De horizontale vervormingen als gevolg van het aanbrengen van de grondkerende
constructie zijn gering bij damwanden, er is daar namelijk vrijwel geen horizontale
verplaatsing of ontspanning tijdens het aanbrengen van de damwanden.
Bij diepwanden is de horizontale deformatie gerelateerd aan de sleufstabiliteit en de
stijfheidseigenschappen van de grond naast de sleuf. In Handboek Ondergronds bouwen
(COB 2000) wordt vermeld dat de horizontale vervorming over het algemeen zeer gering
is als de factor voor sleufstabiliteit groter is dan 1,5. Dit geldt echter voor grond met hoge
stijfheid (zand bijvoorbeeld). Gemiddeld stellen Gaba et al. (2003) de horizontale vervorming op 0,05% van de ontgravingsdiepte, dus bij een 20 m diepe wand ongeveer 10mm
horizontale vervorming bij een gelijke verticale vervorming van het maaiveld.
Bij zeer lage stijfheden van de grond (humeuze klei en veen) kunnen de horizontale
vervormingen alsnog vrij groot zijn. Voor dit soort situaties kan het nuttig zijn om met
een 3D eindige elementen berekening (volumemodel) een simulatie van het graven van
de diepwanden te maken, zodat op basis van de gronddeformaties naast de sleuf voor
een passende sleufgeometrie kan worden gekozen. Een voorbeeld hiervan is weergegeven
in de case van de Diepwandproef Mondriaantoren in Bijlage 5.
Naast de sleufstabiliteit is de paneelbreedte een belangrijke factor waarmee de mate van
vervormingen in de omgeving kan worden beïnvloed. Een kleinere paneelbreedte levert
geringere vervormingen in de omgeving op maar wel weer meer voegen, waardoor de
kans op lekkage toeneemt.
Voor palenwanden geldt dat ook horizontale grondvervormingen verwacht dienen te
worden. Hiervoor stellen Gaba et al. (2003) de horizontale vervorming op 0,04-0,08%
van de diepte van de wand.

6.4.5

Geluid
In het Handboek Damwandconstructies (CUR 166 [lit. (12)]) wordt aandacht besteed
aan de geluidsaspecten van het inbrengen van damwand elementen. De geluids
belasting, vigerende regelgeving en reductie mogelijkheden worden besproken. Hierbij
moet onderscheid gemaakt worden tussen de geluidsbelasting van de werknemers, die
onder de Arbo-wetgeving vallen, en de geluidhinder van omwonenden, waarvoor de wet
Geluidhinder van toepassing is.
Een benaderende modellering geeft aan dat de geluidsbelasting van een pand
beschreven kan worden door de formule:
Lpand = Lbron + Lafstand + Lbedrijfsduur + Lreductie
waarin Lbron
Lafstand
Lbedrijfsduur
Lreductie
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de geluidsbelasting van de bron op referentie afstand
de afname van de geluidsbelasting met de afstand
een correctiefactor voor de bedrijfsduur
de reductie van een mitigerende maatregel, bijvoorbeeld
het toepassen van een heimantel
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Indien er verschillende tegelijk actief zijn, bestaan er rekenregels die de gemeenschappelijke invloed in rekening brengen.
6.4.6

Heibaarheid damwandplanken
Bij het in- en uittrillen van damwandplanken is de blokkeuze zeer belangrijk, niet in
de laatste plaats om risico’s voor de omgeving te beperken. Laagfrequente trilblokken
hebben een trillingsfrequentie die dichter bij de eigenfrequentie van gebouwen ligt,
waardoor de kans op schade onnodig hoog wordt. Trilblokken zonder variabel moment
doorlopen bij starten en stoppen alle frequenties beneden de maximale draaifrequentie.
De eigenfrequentie van gebouwen in de omgeving wordt daarbij altijd (kortstondig) ook
uitgestraald, waardoor hoge trillingen in de betreffende gebouwen ontstaan.
In de bebouwde omgeving komen om bovenstaande redenen eigenlijk alleen
hoogfrequente variabel-moment blokken in aanmerking.
In CUR 166 staat een aantal formules om de toepasbaarheid van een blok te toetsen.
Aanbevolen wordt om voor de keuze van het blok in elk geval de vrije verplaatsingsamplitude te
toetsen (par. 5.3.6. CUR 166). Deze dient tenminste 5 mm te bedragen om voldoende verweking van de grond te bewerkstelligen.
Aanbevolen wordt om de heibaarheid per project te toetsen omdat het aantal variabelen
(planklengte, axiale stijfheid, dynamische massa blok+klem+plank, blok karakteristieken) zeer
groot is.
Daarnaast kan met bijvoorbeeld het GeoBrain model op basis van de ervaringen van eerdere
projecten worden voorspeld wat de risico’s zijn voor de uitvoerbaarheid van het ontwerp.
Hierdoor kan in de ontwerpfase reeds inzicht worden verkregen in de mogelijke risico's.

6.4.7

6.5

Heibaarheid palen
Soms is het zinvol om een heipredictie te maken met een methode zoals bijvoorbeeld
Profound (voorheen pdp-wave). Voor een voortdurende verbetering van deze predictiemethode is terugkoppeling vanuit de projecten waarvoor een predictie is gemaakt noodzakelijk, zodat gebiedservaring kan worden opgebouwd. Voor de heibaarheid van palen is
een ervarings- en voorspelmodule in GeoBrain beschikbaar.

Verenmodellen voor ontwerp van de constructie
De meeste grondkeringen van bouwkuipen worden met verenmodellen berekend. Voor
bouwkuipen waarbij omgevingsbeïnvloeding een rol speelt is het vaak zinvol om met
geavanceerdere modellen te rekenen.
De momenten en ankerkrachten blijken meestal goed te worden benaderd met een
verenmodel. De berekening van de vervormingen is minder exact. Ook effecten als
boogwerking in de grond kunnen met verenmodellen niet worden berekend.
Indien veel gebiedservaring voor handen is (met voldoende terugkoppeling uit monitoring van de werkelijke vervormingen, in combinatie met frequente postdicties), kunnen
ook de vervormingen redelijk betrouwbaar worden voorspeld. Het verenmodel wordt
uitgebreid in CUR 166 Paragraaf 4.2 toegelicht.
Voordelen van het verenmodel zijn:
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•
•
•
•
•
•

Snelle berekening;
Zeer geschikt voor berekenen van varianten;
Eenvoudig doorrekenen van alternatieve bouwfaseringen;
Hoeveelheid in te voeren parameters beperkt en daardoor overzichtelijk;
Breed toegepast;
Voor standaard gevallen sluit het model goed aan op het CUR 166 stappenplan.

Nadelen verenmodel:
• Geen verticale koppeling tussen grondveren, zodat steunbermen in de berekening
effectiever zijn dan in werkelijkheid;
• Als gevolg van het vorige punt wordt ook boogwerking niet meegerekend;
• Belast-ontlaststijfheden worden niet automatisch verdisconteerd (handmatig
k-waarde aanpassen is mogelijk);
• Geen interactie tussen tegenoverliggende wanden;
• Hellende maaivelden en/of ontgravingniveaus kunnen alleen door het aanpassen
van de gronddrukfactoren worden meegerekend (de meeste modellen hebben deze
vertaling ingebouwd);
• Grondwaterstroming is in het model niet ingebouwd, zodat voor het goed inschatten van de grondwaterdrukken een aparte analyse moet worden gemaakt, waarmee
de wateroverspanningen en wateronderspanningen per grondlaag moeten worden
ingevoerd in het verenmodel;
• Alleen gronddrukken en ankerkrachten loodrecht op de wand kunnen worden
berekend (de meeste modellen hebben echter wel een vertaling naar de ankerkracht
onder een helling);
• De vervormingen van de grond kunnen niet met verenmodellen worden voorspeld.
Vaak wordt gebruik gemaakt van het stappenplan volgens de CUR166 dat in reken
software ingebouwd kan zijn (zoals bijvoorbeeld in DSheetpiling). Hierbij moet in
gedachten worden gehouden dat de CUR166 is ontstaan als een richtlijn voor enkel
voudig verankerde damwanden. Bij diepe bouwkuipen in stedelijke omgeving is er bijna
altijd sprake van meervoudig verankerde (of gestempelde) (dam)wanden. Aanbevolen
wordt in dat geval per constructief element te controleren of de veiligheid voldoende is.
Dit kan bijvoorbeeld door het separaat uitvoeren van een representatieve berekening
om in ieder geval te toetsen of de overall veiligheid op de stempelkracht per bouwfase
voldoende is, bijvoorbeeld minimaal 1,5. De ingebouwde CUR166-toets leidt soms tot
lage overall veiligheden die mogelijk onwenselijk zijn.
Daarnaast hoort ook te worden nagedacht over de kwetsbaarheid van de stempels: de
bovenste stempellaag is vaak het meest kwetsbaar voor aanstoting tijdens hijswerkzaamheden. Daarom kan worden overwogen om wat meer veiligheid aan te houden voor
de bovenste stempellaag. In ieder geval moet volgens CUR166 worden gerekend met
stempeluitval.
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6.6 Eindige elementen modellen (EEM) voor het ontwerp van de 
		 constructie en de omgeving
Bij een eindig elementen model worden de stijfheid en sterkte van de grond afhankelijk
van de optredende vervormingen en spanningen aangepast. Voor de achterliggende
theorie van eindige elementen in de toepassing voor het berekenen van bouwkuipen kan
nuttige informatie worden gevonden in CUR 166 Paragraaf 4.3.
Software
In de Nederlandse adviespraktijk is Plaxis verreweg het meest gebruikte eindige elementen pakket voor grondmechanische berekeningen. Vandaar dat hier vooral is uitgegaan
van de in Plaxis beschikbare grondmodellen. Daarnaast wordt er op het grensvlak van
constructie en grond ook vaak met raamwerkmodellen zoals ESA-PT gerekend, of met
eindige elementen pakketten als Diana en Abaqus.
Materiaalmodellen
Als met een eindige elementen model wordt gerekend om het deformatiegedrag van
bouwkuipen te voorspellen, wordt meestal met het Hardening Soil model (hierna HS
genoemd) gerekend. Het HS model is zeer geschikt voor het berekenen van ontgravingen.
De parameterkeuze is zoals altijd zeer belangrijk. In de CUR publicatie 2003-7 'Bepaling
Geotechnische Parameters' [Lit (6)] worden goede handreikingen gegeven voor het
bepalen van de parameters voor het HS model.
Naast het veelgebruikte HS model is er sinds enige tijd het Hardening Soil Small Strain
model (hierna HSSS genoemd) dat is geoptimaliseerd voor relatief geringe gronddeformaties. Hierdoor is het HSSS model vooral bij kleine deformaties, bijvoorbeeld in geval
van een meervoudig gestempelde diepwand, in het voordeel. De hiermee berekende
vervormingen zijn meestal kleiner dan wanneer met het 'oude' HS model wordt gerekend.
Vanzelfsprekend heeft het rekenen met het HSSS model alleen zin als de specifieke small
strain parameters met voldoende proeven zijn vastgesteld, anders kan net zo goed (of
zelfs beter) met het gewone HS model worden gerekend.
Andere modellen zoals Mohr-Coulomb en Soft-Soil-Creep zijn ongeschikt voor het
inschatten van vervormingen bij ontgravingen, omdat er in deze modellen geen aparte
ontlaststijfheid zit ingebouwd en moeten daarom voor de berekening van bouwkuipen
worden vermeden. Toepassing van effectieve sterkteparameters in het Mohr Coulomb
model in combinatie met ongedraineerd rekenen leidt mogelijk tot een gevaarlijke overschatting van de sterkte van de grond, zie hiervoor Plaxis (2009). Bij toepassing van het
HS model is dit effect, in mindere mate, ook nog aanwezig. In de uiterste grenstoestand
dient daarom altijd gedraineerd te worden gerekend.
Materiaalproeven
Om tot betrouwbare resultaten te komen in een EEM berekening is een uitgebreide set
van geotechnische proeven nodig, waaronder in ieder geval triaxiaalproeven. Hierbij moet
worden gelet op de deformatierichting die in de ontgraving optreedt (het verloop van het
spanningspad). Idealiter wordt het spanningspad in de (triaxiaal)proef zoveel mogelijk
gelijk met de werkelijkheid doorlopen. Ook kunnen extensie proeven worden uitgevoerd,
waarbij de verticale belasting afneemt bij een gelijkblijvende horizontale belasting.
Het is aan te bevelen om gebruik te maken van boringen met een zo groot mogelijke diameter. Uit diverse onderzoeken van bijvoorbeeld Lunne et al. (1997, 2006) is
gebleken dat monstergrootte en -kwaliteit (veel) invloed hebben op de resultaten van
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de proef. Met grotere monsters worden structureel hogere waarden voor de sterkte
van grond gevonden en wordt de werkelijkheid beter benaderd. In praktijk zijn continu
gestoken boringen met een monsterdiameter van 110 mm nog goed (economisch)
toepasbaar.
Invloed gedraineerd rekenen
Voor cohesieve gronden heeft het ongedraineerd of gedraineerd rekenen invloed op
het eindresultaat. Indien alle fasen direct gedraineerd worden berekend, worden soms
kleinere vervormingen in de omgeving berekend dan wanneer steeds eerst een ongedraineerde fase wordt doorlopen. Ook de vorm van de deformaties in de omgeving
wordt hierdoor beïnvloed. De momenten en stempelkrachten zijn daarentegen bij direct
gedraineerd rekenen groter.
Geadviseerd wordt daarom om uit te gaan van aparte berekeningen voor sterkte en deformatie.
De dimensionering van wand en stempels kan het best worden gebaseerd op een gedraineerde
berekening en de invloed op de omgeving op een berekening waarbij steeds per bouwfase eerst
een ongedraineerde situatie wordt doorgerekend en daarna een gedraineerde situatie.

Voordelen EEM:
• Funderingselementen kunnen onder willekeurig gekozen hoeken worden geplaatst;
• Grondveren zijn aan elkaar gekoppeld en de stijfheid is tijds-, vervormings- en
spanningsafhankelijk;
• Boogwerking wordt automatisch meegenomen;
• Niet horizontale grensvlakken (maaiveld/ laagovergangen) zijn zonder beperking
mogelijk;
• Grondwaterstroming en consolidatie kan worden meegenomen;
• Interactie tussen grond en constructies kan worden gemodelleerd;
• Alle faalmechanismen worden gelijktijdig beschouwd, meestal wordt daardoor duidelijk welk faalmechanisme maatgevend is (binnen de beperkingen van het toegepaste
materiaalmodel);
• Er kan ook 3D (volumemodellen) worden gerekend;
• De berekende grondververvormingen zijn geschikt voor het bepalen van de invloed op
de belendingen;
• Tweede-orde effecten kunnen worden meegenomen.
Nadelen EEM:
• Doorrekenen verschillende varianten (zeer) tijdrovend, methode is meer geschikt voor
toetsing;
• Door de integraliteit van het model zijn de individuele faalmechanismen niet altijd
even duidelijk zichtbaar;
• Veiligheid per faalmechanisme niet direct te bepalen;
• Veel parameters moeten (onderbouwd door uitgebreide proeven) worden ingevoerd;
• Model suggereert een nauwkeurigheid die niet altijd realistisch is (bijvoorbeeld door
een te beperkte dataset die ten grondslag ligt aan de berekening),
• De veiligheidsbeschouwing is nog relatief nieuw en pas sinds CUR166 4e druk enigszins gestandaardiseerd.
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Een veelgebruikte en in deze richtlijn geadviseerde aanpak voor het berekenen van de
grondkering is daarom:
• Opzet ontwerp (lengte en stijfheid wand, ankers/stempels bouwfasering),
analyse krachten en veiligheidsbeschouwing in verenmodel.
• Vervormingen (wand en omgeving) in eindige elementen model.
• Vergelijking resultaat BGT verenmodel met resultaat eindige elementen model.

Onderzoek (o.a. door Mestat et al. 2004) wijst uit dat de EEM voor het berekenen van
bouwkuipen ten eerste vaak de maaiveldzakking onderschatten en ten tweede de
gemeten wandvervorming een spreiding van 50% rondom de berekende waarde kent.

6.7

Modellen voor het berekenen van de effecten van wandankers
Bij het ontwerp van de bouwkuip wordt invloed van de stempeling of ankers ter ondersteuning meegenomen in het ontwerp van de wand. De stijfheid van de ondersteuning
bepaalt het vervormingsgedrag (vorm en grootte) van de wand. In de modellering kan
met verschillende ankerstijfheden worden gewerkt voor een gevoeligheidsanalyse.
Als ankers worden toegepast in plaats van stempels brengt dit enkele extra effecten met
zich mee richting de omgeving in verband met de installeerbaarheid. Het installeren van
de ankers zelf kan zorgen voor zettingen achter de wand. Hiervoor bestaan op dit moment
geen rekenmodellen. De mate van zetting hangt sterk af van het type anker en de manier
van boren. In het algemeen zijn de effecten bij verbuisde systemen kleiner dan bij onverbuisde systemen en is het maken van ankers tegen de waterdruk in zettingsgevoeliger
dan boven de grondwaterstand.
Indien ankers worden toegepast tussen of onder de fundering van naastgelegen constructies dient rekening gehouden te worden met de beïnvloeding van de draagkracht. Bij
paalfunderingen kan als maatstaf worden genomen dat de invloedszone van de ankers en
het invloedsgebied van de paalfundering niet mag doorsnijden.
Het voorspannen van ankers is een belangrijke maatregel om schade aan de omgeving te
beperken. Ook het vroegtijdig aanbrengen van stempels heeft hierop een gunstig effect.

6.8 Modellen voor het berekenen van de bemaling en
		grondwaterstandsveranderingen
De invloed op grondwaterstanden buiten de bouwkuip kan in beeld worden gebracht
met behulp van een op superpositie van analytische oplossingen gebaseerd model of
met een eindig elementenmodel. Indien er sprake is van bemaling zullen er vrijwel altijd
bemalingsberekeningen vooraf zijn uitgevoerd. Ook in gevallen van lekkage of obstructie
van bestaande grondwaterstroming zijn de genoemde modellen bruikbaar om de invloed
te berekenen. Uitkomst is in principe een kaart waarop veranderingscontouren van de
freatische grondwaterstand en/ of stijghoogte in diepere lagen zijn weergegeven.
Eventuele verspreiding van verontreiniging ten gevolge van de veranderde grondwaterstroming kan eveneens met de stromingsmodellen in beeld worden gebracht.
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Maaiveldzettingen kunnen in principe op basis van verlagingscontouren worden berekend met behulp van de gangbare zettingsmodellen. Hierbij is van belang dat een goed
inzicht bestaat in de ophooggeschiedenis van het betreffende gebied, de grootte van
eventuele natuurlijke achtergrondzetting of autonome zetting en historische verlagingen
van de grondwaterstand die hebben plaatsgevonden.

6.9

Modellen voor het berekenen van interactie met palen in de grond
In de voorgaande paragrafen is de invloed van de installatie en de uitbuiging van de wand
op de ondergrond bepaald. Voor het toetsen van de risico’s is echter van belang welk
effect deze grondvervormingen vervolgens hebben op objecten in of op die ondergrond.
In het volgende hoofdstuk worden methoden aangereikt voor het bepalen van deze invloed. Veel van de belendingen zijn in Nederland gefundeerd op palen, zodat allereerst de
invloed van de grondvervormingen op deze palen en vice versa dient te worden bepaald.
Hierna kan toetsing plaatsvinden van onderdelen van het belendende gebouw.

6.9.1

Grond- paal interactie
Vrijstaande houten palen en betonnen palen met een grote slankheid zullen de
horizontale deformatie van de grond vrijwel 1:1 volgen. Bij zeer korte hart op hart
afstanden tussen de palen kan afscherming door de palenrij optreden, waardoor de
actieve gronddruk op de grondkerende constructie afneemt. Dit effect is niet eenvoudig
te modelleren omdat bijvoorbeeld de afstand van de palen(-rij) tot de (dam-)wand,
de stijfheidsverschillen tussen de palen (-rij) en de damwand een rol spelen bij het
reduceren van de actieve gronddruk.
Bij het toetsen van de palen moet ook worden gedacht aan de palen verder van de
bouwkuip af: de achterste palenrij van een belendend pand kan maatgevend zijn.
Doordat het gebouw aan de voorste palenrijen met de grondvervorming wordt
meegetrokken, krijgen de achterste palenrijen (die vaak buiten de invloedszone van de
grondvervormingen liggen) een opgelegde paalkopverplaatsing uit het gebouw.
Palen in de actieve zone krijgen door de zakking van het maaiveld een aanvullende
negatieve kleefbelasting, wanneer deze nog niet volledig ontwikkeld was. Bij moderne
gebouwen waar soms al met volledige negatieve kleef is gerekend hoeft dit geen
problemen op te leveren, maar oude gebouwen op houten palen zullen daardoor aan de
zijde van de bouwkuip meer zakken dan aan de andere zijde. Een effect dat dit versterkt
is de gelijktijdig optredende afname van draagkracht van de zandlaag waar de palen in
staan door de ontspanning van de grond als gevolg van het ontgraven. Een afname van de
draagkracht met een gelijktijdige toename van de belasting leidt vrijwel zeker tot zakking,
ook zonder zakking van de funderingslaag.
Aanbevolen wordt de interactie tussen paal en grond per onderdeel analytisch te benaderen,
waarna de afzonderlijke effecten worden gecombineerd. In veel gevallen is het uitvoeren van
een gevoeligheidsanalyse nuttig voor het verschaffen van het benodigde inzicht.
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6.9.2

Horizontale belasting op palen modelleren met verenmodel
Horizontale grondverplaatsingen leiden tot buigende momenten in funderingspalen en
tot interne krachten in hierop gefundeerde bebouwing. De wijze waarop dit kan worden
geanalyseerd is beschreven in CUR228 [Lit. (14)].
De spanningen in een paal kunnen worden bepaald door de verwachte grondvervorming
op te leggen aan de paal in bijvoorbeeld de DSheetpiling 'single pile' module. Bij het
rekenen met de single pile module zijn de spanningen in de paal vooral afhankelijk van
de schematisatie van de koppeling met het gebouw.
In de praktijk blijkt deze koppeling vaak niet volledig rotatie- en translatiestar, zodat
spanningen irreëel hoog worden indien dit in de berekening wordt aangenomen.
Aanbevolen wordt een realistische rotatie en translatieveerstijfheid te schatten om de
koppeling met het gebouw realistisch te modelleren, en het rekenen aan limietgevallen
te vermijden.

6.9.3

Effect op palen modelleren in Eindige elementen modellen
Het effect op palen kan deels met een eindige elementenpakket worden berekend, zoals
ook beschreven in CUR228. Bij het modelleren moeten keuzes worden gemaakt bij het
vertalen van de 3D situatie naar een 2D model.
Bij palen wordt de stijfheid gereduceerd evenredig met de verhouding tussen de
paaldiameter en h.o.h. afstand van de palen, tot een maximum van 7D. De snede
krachten dienen vervolgens wel te worden verhoogd door vermenigvuldiging met de
h.o.h.-afstand. Ook de interface tussen grond en paal moet worden gewijzigd.
De wandwrijving moet worden gereduceerd analoog aan de stijfheid. Bij korte h.o.h.
afstanden wordt het effect van de wandwrijving aan de 'zijkanten' van de palen vrij groot,
zodat dit effect in de interfacefactor moet worden verdisconteerd.
Wellicht dat toekomstige 3D gefaseerde volumemodellen met grote rekken en
installatie-effecten van de paal een volledige interactieberekening mogelijk maken.

6.9.4

Aanwezigheid van belendingen modelleren in rekenmodellen
De belasting van het gebouw kan als een terreinbelasting (bij fundering op staal) of als
een belasting op of net boven paalpuntniveau (bij fundering op palen) worden verwerkt in
de damwandberekening. Zodoende wordt de belasting van het gebouw in de doorbuiging
van de damwand verwerkt.
EEM modellen zijn in principe het meest geschikt voor het meenemen van de aanwezigheid van de belendingen voor het bepalen van de vervormingen in de omgeving. Gangbare praktijk is om de pandbelasting volledig op paalpuntniveau (funderingslaag) in het
model in te voeren als een verdeelde last. De pandstijfheid kan, afhankelijk van het doel
van de berekening en de vereiste nauwkeurigheid, al of niet in rekening worden gebracht.
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6.10

Samenvatting
In dit hoofdstuk is een groot aantal modellen en modelleertechnieken geïntroduceerd
voor het berekenen van de invloed op de omgeving ten gevolge van het aanleggen van een
bouwkuip. De beschouwde effecten zullen niet in alle gevallen optreden, maar tevens is
het overzicht van effecten niet volledig.
Praktijkervaringen (zie Bijlage 5) wijzen uit dat voorbereidende werkzaamheden zoals
het verwijderen van obstakels, verleggen van kabels en leidingen, sloopwerkzaamheden
en bouwrijp maken reeds grote invloed op de omgeving veroorzaken. Deze activiteiten
dienen eveneens in de beschouwing te worden meegenomen.
Aanbevolen wordt de afzonderlijke effecten met elkaar te combineren zodat een totaal overzicht ontstaat van de verwachte invloed, en deze combinatie kan worden getoetst aan vast
gestelde criteria voor deze effecten op de omgeving (zie Hoofdstuk 7) en gecontroleerd tijdens
de uitvoering (zie Hoofdstuk 8). Het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse wordt aanbevolen.

De maatgevende situatie is niet altijd die situatie met de grootste totale vervorming.
Kleinere vervormingen met een grotere kromming (zie Hoofdstuk 7) kunnen meer
maatgevend zijn.
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7 Gedrag omgeving
Op basis van de hoofdstuk 2 verzamelde gegevens van aanwezige objecten in de omgeving (bebouwing, leidingen en hun funderingen) kunnen de in hoofdstuk 6 berekende
vervormingen en spanningsveranderingen worden gebruikt om een prognose te maken
van de invloed op het zettingsgedrag van aanwezige objecten.
Deze vervormingen kunnen schade veroorzaken aan gebouwde objecten en/of infrastructuur. De schade manifesteert zich in hoofdzaak in de vorm van scheuren in beton
of metselwerk, of in de vorm van klemmende deuren of ramen. Ook kan soms schade
ontstaan aan nutsaansluitingen. De wijze waarop een gebouw reageert op vervormingen
wordt ‘gebouwenresponsie’ genoemd.

7.1

Gedrag gebouwen
Het ontstaan van scheurvorming kan diverse oorzaken hebben, die niet uitsluitend
geotechnisch van aard hoeven te zijn:
• Krimp van bouwmateriaal
• Temperatuurswerking:
–– zon
–– bevriezing
• Trillingen (als directe of indirecte schadeoorzaak):
–– heien palen
–– intrillen damwanden
–– verkeer
• Vervormingen van de ondergrond:
–– zettingen
–– horizontale grondverplaatsingen
Dit hoofdstuk beperkt zich enkel tot de geotechnische schadeoorzaken in de vorm van
‘vervormingen in de ondergrond’, dat wil zeggen het laatstgenoemde punt.
De kans op schade is afhankelijk van:
• De aard van het pand:
–– constructietype
–– het constructiemateriaal
–– de funderingswijze(n)
–– de huidige constructieve staat van het object
• De te verwachten vervormingen:
–– grootte en vorm van de zakkingen
–– grootte en positie horizontale verplaatsingen
–– de lokale vervormingsverschillen
• De gebouwenresponsie
De volgende kenmerken van het pand verhogen de gevoeligheid van een pand voor
vervormingen:
• Discontinuïteiten in de constructie (bijvoorbeeld verschillende funderingsniveaus,
stijfheidsverschillen, aanbouwen, gedeeltelijke onderkeldering);
• Individuele funderingen (afwezigheid stijve funderingsbalk of -vloer);
• Grote afmetingen;
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• Veel ramen of andere openingen in het metselwerk;
• Slechte staat van pand bij aanvang.
De volgende kenmerken van de vervormingen verhogen de kans op schade:
• Snel optredende vervormingen;
• Bol vervormen (hogging; opbuigen) i.t.t. hol vervormen (sagging; doorbuigen).

7.2

Gedrag leidingen
Onderzoek naar het krachtenspel in leidingen die blootgesteld worden aan zettingen
t.g.v. tunnelbouw is uitgevoerd door Attewell en Yeates (1986). Criteria voor de
toelaatbare verticale verplaatsingen worden gegeven voor leidingen van brosse en taaie
materialen (10 mm resp. 50 mm). Wanneer deze criteria worden overschreden, dan
dient een meer gedetailleerde analyse te worden uitgevoerd, waarbij de berekende
gronddeformaties (horizontaal en verticaal) in verschillende doorsneden worden
vertaald naar een profiel langs de as van de leiding en in het model worden ingevoerd als
opgelegde vervormingen. Aldus kunnen de bijkomende rekken t.g.v. de bouwwerkzaamheden worden bepaald en getoetst.
Verschilzettingen kunnen optreden bij leidingen en aansluitingen. Om schade te voor
komen, adviseert de SBR (1998) dat voor de Nederlandse omstandigheden de verschilzetting bij het aansluitpunt van de leidingen op het gebouw niet meer is dan

waarbij
z1 = zetting van de constructie op funderingsniveau
z2 = zetting van de leidingen op funderingsniveau (veelal nabij maaiveld)
Deze empirische waarde vertegenwoordigt slechts een grove indicatie in geval van
afwezigheid van een speciale flexibele aansluiting.

Figuur 7.1 Maximale verschilzetting voor aansluitingen
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7.3

LTSM voor het bepalen van de potentiële schade in gebouwen
In deze paragraaf wordt de Limiting Tensile Strain Method beschreven, een analytische
methode, gefit op waarnemingen, om potentiële schade aan belendingen door grond
vervormingen te voorspellen (Burland et al. 1974, Boscardin et al. 1989). In Bijlage 3
is een handleiding gegeven bij een bij deze aanbeveling behorende spreadsheet die
gebaseerd is op de hierboven beschreven procedure en die gebruikt kan worden als
een eenvoudig hulpmiddel voor een snelle schadeclassificatie, op basis van het type
gebouw en de geometrie en de kenmerken van bouwkuip. De beschreven methodiek
is oorspronkelijk afgeleid voor tunnels en voor deze rapportage aangepast voor bouw
kuipen. De methodiek is met name geschikt voor metselwerkconstructies en in iets
mindere mate voor raamwerken.
De LTSM is onderverdeeld in een aantal opeenvolgende stappen, zie Figuur 7.2.

STAP 1

Greenfield (*)
verplaatsingen

STAP 2

Opgelegde
verplaatsingen

P
STAP 3

Schematiseren van
het gebouw

STAP 4

Rekken in
het gebouw

STAP 5

Bepaling totale rekken
in het gebouw

STAP 6

Classificatie van
de schade

E/G

b

n

d

tot = f( h, b, d)

Scheurwijdte

Schadecategorie

Schadeklasse

Omschrijving

Esthetisch

0

Verwaarloosbaar

<0.1mm

1

Zeer licht

0.1 tot 1mm

Functioneel
Constructief

2

Licht

tot 5 mm

3

Matig

5 tot 15mm

4

Ernstig

15-25mm

5

Zeer ernstig

>25mm

Figuur 7.2 Schematisering van de LTSM benadering (bouwkuip ipv tunnel) (*: Greenfield (EN) =
maagdelijk terrein)

7.3.1

Stap 1 Greenfieldverplaatsingen berekenen
Uitgangspunt zijn de verplaatsingen van de grond berekend volgens Hoofdstuk 6, waarbij
de aanwezigheid van belendingen verwaarloosd wordt.

101

Praktijkonderzoek Noord/Zuidlijn Amsterdam

7.3.2

Stap 2 Berekende grondverplaatsingen opleggen aan het gebouw
De horizontale en verticale ‘greenfield’ verplaatsingsprofielen worden als voorgeschreven
verplaatsingen opgelegd aan het gebouw t.b.v. het bepalen van de vervormingsmodus
van de verschillende delen van het pand, waarbij grond-constructie-interactie wordt
genegeerd (een methode om de interactie tussen grond en constructie in rekening te
brengen wordt behandeld in paragraaf 7.4). Aanbevolen wordt om de hele lengte van
het gebouw in beschouwing te nemen, zoals onderbouwd door Netzel (2009). Daarna
wordt het gebouw gesplitst op het buigpunt van de verticale zettingstrog, indien het pand
uitkraagt over het buigpunt. Op deze manier kunnen de delen van de constructie met een
convex (hogging) en een concaaf (sagging) zettingsprofiel afzonderlijk geanalyseerd worden. Deze methode van Mair et al. (1996) werkt goed als de tilt-waarden van de totale
constructie en de afzonderlijke delen minder dan 15% verschillen (Zie Figuur 7.3).

Figuur 7.3 Opdeling van het gebouw op het buigpunt van de zettingslijn; Totale, sagging en
hogging tilt.

7.3.3

Stap 3: Schematisering van het gebouw tot een balk
Het gebouw wordt gemodelleerd als een isotrope elastische balk (Figuur 7.4a), met
dezelfde lengte L en de hoogte H van de constructie. In geval waarin het pand zowel een
hogging- als een saggingvervorming ondergaat, worden voor elk deel een balk gemodelleerd met lengtes Lhog en Lsag. H is berekend op basis van het funderingsniveau tot de
bovenste verdieping, waarbij het dak meestal niet in beschouwing genomen wordt als het
geen onderdeel vormt van de constructie. Voor elk van de onderdelen waarin het gebouw
is gesplitst (hogging en sagging), is de L/H verhouding berekend.
De verhouding tussen een equivalente buigstijfheid, E, en afschuifstijfheid, G, worden
toegewezen aan de balk. Burland et al. (1974, 2001) adviseren voor een massieve muur
een waarde voor E/G van 2,6 aan te houden en een aangepaste E/G verhouding van 12,5
voor gebouwen met een raamwerk, teneinde rekening te houden met hun flexibiliteit
en materiaaltaaiheid. Aan de hand van verschillende parameters wordt de vervorming
van het gebouw ten gevolge van de greenfield grondverplaatsingen gekwantificeerd, zie
Figuur 7.4.
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Figuur 7.4 a) Equivalente balk; b) Schade parameters.

		

7.3.4 Stap 4 Berekening van de rekken van het gebouw
De betreffende schadeparameters kunnen worden bepaald uit de maximale buigrek
εb,max en de maximale schuifrek εd,max, gebaseerd op een analytisch balkmodel voor
een tweezijdig opgelegde ligger, zie Figuur 7.5. Deze methode is vooral geschikt voor
massieve metselwerk constructies.

a)

b)

Figuur 7.5 a) Statische regeling van het equivalent bundel; b) Induced gebouw
vervormingen.
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De bijbehorende formules van Burland et al. (1974) zijn:

Met L =		lengte van de equivalente balk
H =		hoogte van de equivalente balk
Δ =		doorbuiging in het midden van de balk
I =		traagheidsmoment van de balk
E =		elasticiteitsmodulus van de balk
G =		afschuifmodulus van de balk
t =		afstand tussen de neutrale lijn en de uiterste
vezel van de balk met trekspanning
Voor de sagging zone wordt de neutrale lijn verondersteld in het midden van de balk
(t = H/2), voor de hogging zone aan de onderkant (t = H). Het verschil in de aanname
van de neutrale lijnpositie voor sagging en hogging zone vloeit voort uit de empirische
waarneming dat een gebouw in het bolle gedeelte van het zettingsprofiel doorgaans meer
gevoelig voor schade is.
De verandering in lengte δL van de constructie als gevolg van de toegepaste horizontale
verplaatsingen resulteert in een horizontale vervorming:

Uitgewerkt voor de verschillende neutrale lijnen in de sagging en hogging zone en
inclusief een gewijzigde afschuiffactor (Netzel, 2009) levert dit de volgende uitdrukkingen voor de afleiding van de maximale buigvervorming en de maximale diagonaal
vervorming:
• voor de sagging zone (neutrale lijn in het midden van de balk)
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voor de hogging zone (neutrale lijn aan de onderkant van de balk)

Nadere uitwerking/specificatie:
Netzel (2009) beveelt aan om de doorbuigingsverhouding te gebruiken om de buig
rekken te berekenen en de hoekverdraaiing te gebruiken om de afschuifvervorming van
de equivalente balk te berekenen. Daarom wordt de term Δ/L in de vergelijkingen voor
εb,max vervangen door:

De theoretische achtergrond van de LTSM is gebaseerd op het waargenomen gedrag van
een metselwerk wand, maar het wordt traditioneel ook toegepast op raamwerkconstructies. Voor gebouwen die als raamwerk zijn gebouwd wordt door Netzel een alternatieve
benadering aanbevolen (zie Netzel (2009)). Om rekening te houden met de flexibiliteit
van het raamwerk en de taaiheid van het materiaal wordt voor de equivalente ligger een
grotere (fictieve) waarde aangehouden voor de factor E/G. Om het effect van grond
vervormingen op raamwerkconstructies mee te nemen, raadt Netzel (Netzel, 2009) aan
om de buigende momenten, dwars- en normaalkrachten, die werken op de regels en
kolommen van het raamwerk, aan te passen.
7.3.5

Stap 5: Combinatie van de ontstane gebouwrekken
De berekende buig- en afschuifvervorming (als gevolg van de verticale zettingen) en
de horizontale vervorming (als gevolg van de horizontale grondverplaatsingen) w
 orden
gecombineerd in twee waarden van de totale vervorming: εbt en εdt. εbt is de combinatie
van de maximale buigrek en de gemiddelde horizontale vervorming, bepaald door eenvoudige superpositie, terwijl εdt de combinatie is van de maximale afschuifvervorming
en de gemiddelde horizontale rek εh, berekend aan de hand van de cirkel van Mohr voor
de vervorming:
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De hoogste waarde van deze twee combinaties vertegenwoordigt de totale rek van de
constructie. Aanbevolen wordt het effect van de horizontale verplaatsing in de hogging
zone mee te nemen, maar in de sagging zone te verwaarlozen, met het oog op het
verkrijgen van een conservatieve voorspelling van de schade (Netzel, 2009).
7.3.6

Stap 6: Classificatie van de schade aan gebouwen
De waarde van de totale rek is gerelateerd aan een bepaald niveau van mogelijke schade,
beschreven in termen van scheurpatroon en eenvoud van reparatie, zie Opmerkingen bij
Tabel 3.1:.
De relatie tussen de bandbreedtes van de rekniveaus en de verschillende schadecategorieën wordt geïllustreerd in Tabel 7.1. De bandbreedte van de rekniveaus kan worden
aangepast om rekening te houden met de zettingssnelheid en om rekening te houden
met de conditie van het gebouw, zie paragraaf 7.1.
Schadeklasse

Omschrijving

Limiting tensile strain niveau (%)

Indicatie scheurwijdte (mm)

0

Verwaarloosbaar

0 - 0,05

<0,1

1

Zeer licht

0,05 – 0,075

0,1 - 1,0

2

Licht

0,075 – 0,15

1,0 - 5,0

3

Matig

0,15 – 0,3

5,0 - 15,0

4

Ernstig

> 0,3

15,0 - 25,0

5

Zeer ernstig

> 0,3

>25,0

Tabel 7.1 Schadeklassen en bijbehorend niveau LTSM rekken volgens (gebaseerd op BRE 1991)

In grafiekvorm (staafdiagram) is de relatie tussen rek en schadeklasse, volgens bovenstaande tabel, als volgt weer te geven:

Figuur 7.6 Staafdiagram relatie rek - schadeklasse
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De SBR (1998) geeft een aantal aanwijzingen voor de verlaging van de maximaal
toelaatbare vervorming om rekening te houden met de initiële staat van het gebouw
bij het voorspellen van schade , zie Tabel 7.2.
zettingsnelheid

toename van de

staat van het gebouw

toelaatbare rek

afname van de
toelaatbare rek

snelle zetting

0%

goede conditie

0%

matig snelle zetting

20%

matige conditie

20-30%

lange termijn zetting

55%

slechte conditie

55-75%

a)

b)

		
Tabel 7.2 Aanpassing in de LTSM: de snelheid van de aangebrachte z ettingen (a)
		

7.4

en de conditie van het gebouw (b).

Interactie tussen gebouw en grondvervorming
De in paragraaf 7.3 beschreven methode gaat ervan uit dat het gebouw en zijn fundering
de grondvervorming volledig volgt. De aanwezigheid van het gebouw zelf heeft echter
ook weer invloed op de grondvervorming. Een stijf gebouw (in axiale of buig richting) zal
gelijkmatiger zakken en horizontaal gelijkmatiger vervormen dan een slap gebouw.
De interactie tussen gebouw en ondergrond kan echter leiden tot een aangepaste reactie
van het pand. Deze interactie kan worden bepaald aan de hand van literatuur, die echter
voor Nederlandse situaties nog niet is gevalideerd. Vooral wanneer de LTSM methode
in eerste instantie tot een te hoge schadeklasse leidt, kan met een extra berekeningsstap voorafgaand aan stap 3 een reductie op de in rekening te brengen grondvervorming
worden bereikt. In uitzonderingsgevallen pakt deze interactie ongunstiger uit dan indien
er vanuit gegaan wordt dat het pand de volledige vervorming volgt.
Potts & Addenbrooke (1997) en later Franzius et al. (2006) hebben op basis van een
groot aantal eindig elementen berekeningen van gebouwen die vervormen ten gevolge
van het aanleggen van tunnels interactiefactoren afgeleid. Voor toepassing bij bouw
putten is deze aanpak minder geschikt, vanwege de invloed van de diepteligging van de
tunnel. Goh & Mair (2011) hebben hiervoor wel interactiefactoren afgeleid.
Een gebouw met lage axiale en buigstijfheid zal de grondvervormingen volgen alsof er
geen gebouw aanwezig is (greenfield). Een zeer stijf gebouw (zowel axiaal als buigstijf)
zal vooral roteren en als een geheel verplaatsen. Vooral de horizontale rek die wordt
overgedragen hangt sterk af van de axiale stijfheid, terwijl de aanpassing van de buiging
in het gebouw (deflectie) bij gangbare axiale stijfheid vooral wordt bepaald door de
buigstijfheid.
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De interactie wordt uitgedrukt in modificatiefactoren:
MDRsag en MDRhog zijn de modificatiefactoren van de buiging in sagging en hogging
respectievelijk, bepaald door de verhouding van de buiging (DR voor deflectieratio) en
horizontale rek (zowel in compressie, c als trek, t) van de grond ten opzichte van die in
het gebouw:
MDRsag = DRsag,greenfield / DRsag,gebouw
Mεh,c; Mεh,t = εh,c,greenfield / εh,c,gebouw

Figuur 7.7 Definities voor modificatiefactoren MDR en Mε (Goh, 2010)

Vooral de modificatiefactor voor de horizontale rek zal snel tot 0 naderen (weinig overdracht) voor een gebouw met een funderingsplaat als de axiale stijfheid van het gebouw
groot is (wat voor veel gebouwen geldt). Voor gebouwen met losse funderingselementen
(poeren) of palen wordt een grotere modificatiefactor verwacht, veelal dichtbij 1.
De modificatiefactoren hangen naast de stijfheden van het gebouw ook af van de lengte
van het gebouw (in sagging en in hogging) en van de positie ten opzichte van de ontgraving, de diepte van de ontgraving en de stijfheid van de ondergrond. Deze factoren zijn
door Goh en Mair (2011) gecombineerd tot relatieve factoren:
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Buigstijfheidsfactor

Met:
EI is de buigstijfheid van het gebouw in kNm2/m
Es in kN/m2 is het gewogen gemiddelde van de stijfheid van de grond boven
ontgravingsniveau
Lsag en Lhog zijn de lengte van het gebouw in de respectievelijke zones
Figuur 7.7 geeft de resultaten van de modificatiefactoren voor de buigstijfheid in sagging
en hogging afhankelijk van de relatieve buigstijfheid.

Figuur 7.8 Modificatiefactoren voor buigstijfheid volgens Goh en Mair (2011)
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De resultaten vallen in een redelijke band, zeker als bedacht wordt dat het bepalen van
de EI van het gebouw geen eenvoudige zaak is. Voor een relatieve stijfheid kleiner dan
1*10-4 kan worden aangehouden dat het gebouw de grondvervorming nagenoeg geheel
volgt. Vanaf een relatieve buigstijfheid groter dan 1 vervormt het gebouw als een
stijf geheel. In de figuur zijn een gemiddelde lijn van de resultaten en een veilige
ontwerplijn gegeven.
Voor de axiale stijfheid is de relatieve stijfheid te bepalen uit:

Met:
EA (in kN/m) als de axiale stijfheid van het gebouw,
B (in m) is de totale lengte van het gebouw.

Figuur 7.9 Modificatiefactoren voor axiale stijfheid volgens Goh en Mair (2011)
Let op: deze figuur geldt alleen voor funderingen op staal met een continue fundering (dus geen
poeren of palen).

7.5

Gebouwen op palen
Als een gebouw op palen is gefundeerd dan is de zakking van het gebouw opgebouwd uit:
• Zakking van de funderingslaag.
• Zakking ten gevolge van toename van de negatieve kleef langs de palen: dit speelt
met name bij oudere (houten) palen welke niet op negatieve kleef zijn gedimensioneerd. Dergelijke palen kennen een hoog omslagpunt, waardoor maaivelddeformaties
resulteren in pandzakkingen.
• Zakking van de paalpunt ten gevolge van ontspanning van de funderingslaag.
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Lange palen (ten opzichte van de diepte van de ontgraving) zullen vooral horizontale (verschil) vervormingen ondergaan, terwijl kortere palen naar verhouding vooral
meer zakking zullen ondervinden. Voor de rekenmethoden van palen ten gevolge van
horizontale belastingen wordt verwezen naar paragraaf 6.9.
Als de grondvervorming is bepaald die aan de palen is opgelegd, kan de reactie van het
pand hierop worden bepaald met de methodiek zoals beschreven in paragraaf 7.3.

7.6

Beoordelen van scheuren in gebouwen
Bij het beoordelen van schade en scheuren in gebouwen spelen niet alleen bouwactiviteiten een rol. Scheuren zijn de duidelijkste indicatie van schade aan een gebouw. Scheuren
kunnen worden veroorzaakt (zie 7.1) door externe effecten, zoals temperatuureffecten,
vocht, chemische reacties, trillingen of vervormingen van de fundering (Bonshor &
Bonshor, 1996). Schade als gevolg van bouwactiviteiten zijn vrijwel altijd het resultaat
van zakkingen, eventueel in combinatie met horizontale verplaatsingen.
Scheuren in metselwerk die een gelijkmatige scheurwijdte hebben zijn meestal
veroorzaakt door temperatuur of vocht en zullen waarschijnlijk in de tijd nauwelijks
toenemen (tenzij grotere schommelingen optreden) en zijn meestal niet breder dan
5 mm. Scheuren door veranderingen in de vochthuishouding in de grond treden meestal
vrij snel op. Snel optredende veranderingen leiden eerder tot scheuren dan langzaam
optredende veranderingen.
Scheuren ten gevolge van de aanleg van bouwkuipen (of andere vervorming van de
fundering) zijn meestal wijder aan één zijde en klein aan de andere zijde; ze zijn vaak
aan de binnen- en buitenzijde van het gebouw zichtbaar en zowel boven- als onder het
maaiveld. De richting van de scheuren is gerelateerd aan het type vervorming van het
pand. Scheuren ten gevolge van samendrukking (compressie) kunnen worden herkend
aan de afgebrokkelde stukjes steen. Bij scheuren ten gevolge van schuifvervorming is het
materiaal daadwerkelijk verschoven over de scheur. In metselwerk zijn dan ‘trappetjes’ te
zien die diagonaal door het metselwerk lopen.
Ter illustratie worden in bijlage 6 enkele foto’s van schadebeelden weergegeven, met
vermelding van de schadeklasse.
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8 Ontwerpverificatie en –optimalisatie 		
		 m.b.v. monitoring
8.1

Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken van deze rapportage zijn rekenmethoden gegeven en
aanbevelingen gedaan om de omgevingsbeïnvloeding rond een bouwkuip in stedelijke
omgeving in kaart te brengen en te kwantificeren. De daadwerkelijke beheersing van
de omgevingsbeïnvloeding moet dan echter nog beginnen. In Eurocode 7 Hoofdstuk 4,
Supervisie tijdens de uitvoering, monitoring en onderhoud zijn de basiseisen gegeven
waaraan moet worden voldaan tijdens de uitvoering. Voor de bewaking van de werkelijk
optredende vervormingen en bijbehorende risico’s speelt monitoring van de constructie
en de omgeving een belangrijke rol. Monitoring is geen beheersmaatregel op zich, zoals
die zijn weergegeven zijn in paragraaf 4.2.4. Het is wel een zeer belangrijke schakel in het
vaststellen of beheersmaatregelen nodig zijn.
Voor een gedetailleerd overzicht rondom monitoring bij bouwkuipen wordt verwezen
naar de richtlijn “Meten en monitoren bij bouwputten” aangeduid als CUR 223, welke
een state-of-the-art beschouwing geeft van monitoring rond bouwkuipen. Er wordt
ingegaan op het verbeteren van de inzet van monitoring bij bouwkuipen, de organisatorische inpassing van monitoring in het bouwproces en het proces van hoe te komen tot
een risicogestuurd monitoringsplan. Ook worden in deze richtlijn concreet monitorings
technieken besproken inclusief de wijze waarop deze worden ingezet.
De volgens de CUR223 richtlijn te hanteren systematiek is dat op basis van het bouwputontwerp risico’s worden vastgesteld, waarbij nadrukkelijk naast ontwerp- ook
uitvoeringsrisico’s worden meegenomen. Op basis van de risico’s kunnen te monitoren
parameters worden vastgesteld en wordt gekomen tot monitoringtechnieken.
Bij het opstellen van een monitoringsplan voor een bouwkuip wordt aanbevolen de systematiek
volgens CUR 223 te volgen.

Doel van de beschrijving in dit hoofdstuk is uitsluitend om de relatie tussen ontwerp
berekeningen en monitoring nader te verduidelijken. Doel van de monitoring is in dit
geval om achteraf de juistheid van berekeningsmodellen te kunnen vaststellen en/of om
te kunnen bijsturen in ontwerp en, met name, de uitvoeringswijze. Deze verificatie dient
per bouwfase plaats te vinden om zodoende vroegtijdig te kunnen ingrijpen.
Hierbij moet vermeden worden dat zettingsaandelen afzonderlijk worden geanalyseerd,
of versnipperd raken. Wijzigingen in de uitvoering en/of afwijkingen ten opzichte van
de prognoses dienen te worden doorvertaald naar de nog volgende fasen. Voortdurende
actualisatie van de zettingsprognoses en de bewaking hiervan is noodzakelijk.

8.2

Grondwaterstandsmetingen
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar directe metingen die rechtstreeks de
verandering van grondwaterstanden vastleggen of indirecte metingen waarmee de
ongunstige invloed wordt vastgesteld.
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8.2.1

Directe metingen
Hierbij moet worden gedacht aan:
• Debietmetingen, waarbij afgepompt lekdebiet of bemalingsdebiet wordt
geregistreerd.
• Meting van grondwaterstanden met peilbuizen of waterspanningsmeters.
Aanbevolen wordt de dichtheid van het meetnet van peilbuizen en benodigd meetinterval
vooraf, op basis van de berekende grondwaterstandsverandering, in beeld te brengen. Ook
dient een uitgebreide nulmeting beschikbaar te zijn, bij voorkeur over meerdere jaren.

Voor de uitgebreide nulmeting kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van
bestaande peilbuizen. Daarnaast is van belang dat het meetnet van peilbuizen dat in het
kader van het project wordt geplaatst tevens gedurende tenminste 4 weken met regel
matige intervallen (bijvoorbeeld 2x per week) wordt waargenomen voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden die de grondwaterstand gaan beïnvloeden.
De mogelijke invloed van de in Hoofdstuk 3 gevonden projecten binnen het invloeds
gebied dient evenals bij het ontwerp- bij de beoordeling van de meetresultaten te worden
betrokken.
Als speciale vorm van directe metingen kunnen diverse lekdetectietechnieken worden
onderscheiden (zie o.a. Lambert & Van Deen (2000) of Brouwer & Veldhuizen (2011).
Hiertoe behoren onder andere:
• Geo-elektrische methoden waarbij de gemeten elektrische weerstand indicatief is
voor de hoedanigheid van de grond (zand heeft een hoge weerstand, klei en veen hebben een relatief lage weerstand) en van het grondwater (zoet water heeft een hogere
weerstand dan zout water). Deze metingen zijn niet toepasbaar bij sterk geleidende
elementen zoals stalen damwanden, metalen leidingen en elektrische zwerfstromen.
• Elektrische potentiaalmethoden die gebaseerd zijn op de koppeling tussen mechanische krachten en elektrische stromen, met of zonder opwekken van een elektrische
stroom. Elektrische potentiaalmethoden zijn ook toepasbaar bij stalen damwanden.
• Temperatuurmethoden gebaseerd op het verschil in temperatuur met de diepte. De
temperatuurverdeling kan worden gemeten door middel van infrarood camera’s aan
de oppervlakte of door middel van in de ondergrond aan te brengen warmtegevoelige
sensoren.
• Meer informatie hierover kan worden gevonden in Lambert (2000). Voor bouwkuipen
die in de natte worden ontgraven kan infrarood worden toegepast, zie Colard et al.
(2011).
Een kwantitatieve relatie tussen de metingen en de grootte van het lek is vooralsnog niet
mogelijk.
8.2.2

Gevolgmetingen
Aanbevolen wordt de zettingen, veroorzaakt door de grondwaterstandverlaging, zeker indien er
eisen zijn gesteld aan zakking van maaiveld en bebouwing, te meten.
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Gebruikelijk is om binnen het invloedsgebied meetspijkers op maaiveld te plaatsen
die kunnen worden gewaterpast. Of meetspijkers toegepast worden, hangt af van de
eisen die gesteld zijn aan de maaiveldzetting en eventueel hierin aanwezige kabels en
leidingen.
Deformatie van leidingen kan ook direct plaatsvinden door het plaatsen van verklikkers of
extensometers bovenop de buis. Zakking van kwetsbare bebouwing kan eveneens worden
gevolgd met behulp van meetboutjes. Deze meetboutjes dienen zich bij voorkeur op de
hoeken van de panden te bevinden, nabij dilataties en overgangen, waarbij grote tussenafstanden vermeden moeten worden.
Ook voor meetboutjes en –spijkers geldt dat een periode van nulmeting erg belangrijk is.
Bij meerdere projecten is gebleken dat onder invloed van bijvoorbeeld temperatuur een
natuurlijke variatie in meetresultaten in de orde van enkele mm’s niet ongebruikelijk is
(Cook, de Nijs, Frankenmolen 2007). Bovendien zal in veel gevallen sprake zijn van een
‘natuurlijke achtergrondzetting’. In West Nederland is deze natuurlijke achtergrond
zetting in voorkomende gevallen tot meerdere cm’s per jaar, maar meestal in de orde
van nul tot enkele mm’s per jaar. Om deze reden wordt geadviseerd voor de periode
van nulmeting voorafgaand aan start uitvoering, een periode te kiezen die tenminste
even lang duurt als de uitvoeringsduur van het project, met een aanbevolen periode
van 1 jaar zodat seizoenseffecten worden meegenomen, en de achtergrondzakking per
pand bepaald kan worden. De meetfrequentie in de periode van nulmeting dient te
zijn afgestemd op de meetnauwkeurigheid en de mate waarin natuurlijke fluctuaties
voorkomen. Als minimum aantal nulmetingen kan 4x worden aangehouden, uniform
verdeeld in de tijd.
8.2.3

Opties tot bijsturing lek- of onttrekkingsdebiet
Indien de invloed op het grondwater in de omgeving groter is dan verwacht, zijn de opties
tot bijsturen beperkt. Getracht kan worden eventuele lekkages te dichten; Voorbeelden
hiervan zijn injecteren met 2-componentenhars, BioSealing, het maken van jetgrout
kolommen of het toepassen van vriestechniek.
Indien de invloed van een bemaling groter is dan voorzien, kan mogelijk de uitvoering
worden aangepast zodat de bemaling slechts een kortere tijd actief hoeft te zijn.
Daarnaast kan het een optie zijn om een retourbemaling te installeren, ondanks dat dit
wel een moeilijk beheersbare maatregel is. Bovendien kan een retourbemaling in combinatie met een lekkage in de grondkering tegengesteld werken, doordat het verval in de
richting van het lek weer vergroot wordt met kans op erosie tot gevolg.
Indien een lekkage dusdanig extreem van invloed is dat hierdoor het bouwproject in
gevaar komt ontstaat al snel de situatie dat de kuip tijdelijk onder water moet worden
gezet en dat een alternatieve wijze van afbouw moet worden gezocht.
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8.3
8.3.1

Metingen aan vervormingen van de kerende wand
Directe metingen
De deformatie van de wand kan rechtstreeks worden gemeten met behulp van een
hellingmeetbuis die op de (stalen) damwand is gelast, of die is opgenomen in de diepwand. Bij toepassing van een hellingmeetbuis is het van belang dat de gemeten hellingen
kunnen worden gerelateerd aan een vast punt. Hiervoor wordt meestal de onderkant
van de hellingmeetbuis gebruikt. Echter in veel gevallen zal ook de voet van de wand nog
horizontaal verplaatsen, zodat dit vaste punt niet volledig vast is.
Een alternatief is de bovenkant buis als vast punt op te vatten en deze per meting in
coördinaten in te meten. Echter dit is omslachtig en veelal niet nauwkeurig genoeg.
Een goed alternatief is een hellingbuis op zeer korte afstand tot de wand aan te brengen,
direct na het aanbrengen van de wand en aan te nemen dat de horizontale grondverplaatsing op die locatie gelijk is aan de verplaatsing van de wand. In dat geval kan de
hellingbuis tot een voldoende diep niveau worden aangebracht, zodat de onderzijde van
de buis als vast punt kan worden opgevat.
De vervorming van de kop van de grondkering, evenals de gording kan worden g
 emeten
aan de hand van hierop aan te brengen vaste punten. Inmeting van aan de grond
kering bevestigde vaste punten op diepere niveau’s is in principe ook mogelijk, doch erg
omslachtig.
Aanbevolen wordt de meetfrequentie af te stemmen op de stappen die tijdens uitvoering van
de bouwkuip worden gezet. Per stap kan dan een specifieke frequentie worden vastgesteld.

8.3.2

Gevolgmetingen
Ankerkrachten
In sommige gevallen kan het nuttig zijn tevens de krachten in ankers of stempels vast te
stellen. In het geval van ankers is dit goed uitvoerbaar middels een in de ankerkop opgenomen drukdoos. Een eenmalige meting kan, afhankelijk van het type anker ook worden
verkregen door te vijzelen. In dat geval wordt de vijzel waarmee de ankers normaliter op
spanning worden gebracht nogmaals geplaatst en wordt de druk opgevoerd tot er ruimte
ontstaat tussen ankerplaat en ankerstoel. In geval van strengankers is dit type meting ook
uitvoerbaar mits de strengen voldoende overlengte hebben. De ankerkracht wordt in dit
geval bepaald door de vijzelkracht af te lezen op het moment dat de wiggen losschieten
(hoorbaar).
Stempelkrachten
Stempelkrachten kunnen worden gemeten door deze te voorzien van drukdozen tussen
stempel en gording of van rekstroken. In het laatste geval dienen de rekstroken te worden
uitgevoerd tot hele bruggen van Wheatstone en moeten over de omtrek van de stempels
meerdere rekstroken worden aangebracht om de buiging te elimineren. De ervaring leert
dat deze systemen erg kwetsbaar zijn, hetgeen tot grote uitval kan leiden.
Een alternatieve mogelijkheid om stempelkrachten te meten is om dit te doen aan de
hand van vijzels, zoals omschreven voor ankers, echter dit betekent dat hiertoe vooraf
in de aansluiting van stempel aan gording voorzieningen moeten zijn aangebracht.
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 eliswaar geeft een dergelijke meting geen continu beeld, doch hiermee zijn goede
W
ervaringen opgedaan, ondermeer bij het project Museumpark te Rotterdam en de
Koepoortgarage te Delft.
Gronddeformaties
Meting van gronddeformaties op grotere afstand tot de wand is goed uitvoerbaar aan de
hand van hellingmeetbuizen. Belangrijk is ook in geval van hellingmeetbuizen een goede
nulmeting, omdat de buis meestal niet perfect verticaal en recht in de grond kan worden
aangebracht. Daarnaast is van belang om te realiseren dat hellingmeetbuizen meestal
in een geboord gat worden geplaatst, waardoor de grond tijd nodig heeft om goed aan te
liggen tegen de buis. Dit kan tot gevolg hebben dat de eerste metingen minder vervorming laten zien dan in realiteit is opgetreden. Om deze reden wordt geadviseerd hellingmeetbuizen tenminste 1 maand voorafgaand te plaatsen en 3 nulmetingen uit te voeren.
Indien ook verticale deformaties een belangrijke rol spelen, kunnen naast meetboutjes
op maaiveld extensometers in de grond worden geplaatst, waarmee op vooraf vastgestelde dieptes de verticale grondbeweging kan worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor verticale
verplaatsingen van leidingen.
Grondspanningen
Spanningsveranderingen in de ondergrond kunnen in principe worden gevolgd met
gronddrukdozen, echter de nauwkeurigheid hiervan is beperkt terwijl de kosten relatief
hoog zijn. Indien inzicht moet worden verkregen in de spanningsverandering in een
zandlaag is een goed alternatief op verschillende tijdstippen sonderingen uit te voeren en
hieruit de spanningsverandering af te leiden. Vanwege de natuurlijke fluctuatie in conusweerstand dienen dan wel per fase meerdere sonderingen (orde van 5 stuks) te worden
uitgevoerd, zodat de natuurlijke fluctuaties enigszins kunnen worden uitgedempt door
middeling.
Gebouwen
Deformaties van panden kunnen gevolgd worden met hoogteboutjes, zoals omschreven
in Paragraaf 8.2.2. Horizontale vervorming van panden, direct grenzend aan een bouwkuip kan worden gevolgd met behulp van spanband-metingen of met total stations.
8.3.3

Opties tot bijsturing
Door vergelijking van de metingen met prognoses is het mogelijk het berekeningsmodel
en de daarin betrokken grondparameters te ijken, de prognose voor restende bouwfasen
verder te verfijnen en de betrouwbaarheid van deze prognoses te vergroten. Op basis
daarvan kan worden besloten tot het weglaten of juist treffen van maatregelen voor
vervolgfasen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het al dan niet noodzakelijk
voorspannen van stempeling of het optimaler vaststellen van de benodigde afspanniveaus. In vergaande gevallen kan dit zelfs leiden tot bijv. het al dan niet toepassen van
een extra stempelraam ter beperking van deformaties.
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8.4 Trillingen en vervormingen tijdens inbrengen en verwijderen
		 kerende wand
8.4.1

Directe metingen
Voor vrijwel alle projecten in de stad wordt aanbevolen om trillingsopnemers te plaatsen aan belendingen
om de trillingen die door het bouwen of door het daarvoor benodigde verkeer worden veroorzaakt te meten.
Voor de inrichting van de metingen en de beoordeling van de meetresultaten kan gebruik worden gemaakt
van de SBR richtlijnen "Schade aan gebouwen (deel A)", "Hinder voor personen in gebouwen (deel B)" en
"Storing aan apparatuur (deel C)" Stichting Bouwresearch (2002).

De SBR-richtlijnen voor trillingen geven duidelijke aanwijzingen voor het meten en
beoordelen van trillingen.
Daarnaast wordt aanbevolen zakkingen van maaiveld en belendingen te meten met
hoogteboutjes. Zie ook paragraaf 8.2.2. Het toepassen van slotverklikkers verkleint de
kans op onopgemerkte slotlekkages.
8.4.2

Opties tot bijsturing
Indien damwanden getrild worden en het trillingsniveau is te hoog, kan men de volgende
maatregelen overwegen:
• De slagkracht of het toerental bijregelen;
• Van een laagfrequent blok over te stappen naar een hoogfrequent blok met regelbaar
toerental;
• Een zwaarder blok kiezen zodat er meer verweking langs de plank optreedt;
• Ondiepe lagen voorboren;
• De grond te fluïderen;
• Over te stappen op heien;
• Overgaan op statisch wegdrukken;
• Overgaan op enkele planken;
• Lengtes optimaliseren door te staffelen.
Omdat meestal het trillingsniveau tijdens verwijderen van planken hoger is dan tijdens
inbrengen, kan op basis van metingen tijdens inbrengen een geoptimaliseerde beslissing worden genomen over de verwijderbaarheid van damwandplanken na afloop van het
project.
Ook kan worden begonnen met planken te installeren of te trekken buiten het invloedsgebied van de belendingen en naar de belendingen toe te werken. Zodra de vooraf
vastgestelde grenswaarde dreigt te worden overschreden, wordt overgeschakeld op een
trillingsvrije wijze van aanbrengen/verwijderen, of wordt besloten de overige planken
achter te laten.
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8.5
8.5.1

Geluid
Metingen
Het is mogelijk geluidsmetingen uit te voeren, binnen en buiten belendingen, conform
richtlijn stichting SBR [Lit. (21)].
Geluidsmetingen zijn zeer plaatsgebonden: op een iets andere locatie kan de geluids
belasting door reflecties en interferentie sterk afwijken. Bij metingen in de stad kan, voor
het verkrijgen van een goede indruk van de directe (dus niet equivalente) geluidsbelasting op de omgeving, daarom beter op veel locaties een korte meting worden uitgevoerd
dan op één locatie een lange meting.

8.5.2

Opties tot bijsturing
Indien damwanden getrild worden en de geluidsniveau is te hoog, kan men de volgende
maatregelen overwegen:
• Aanbrengen van een geluidswerende mantel;
• Van een laagfrequent blok overstappen naar een hoogfrequent blok met regelbaar
toerental;
• Werken met aangepaste werktijden;
• Bewoners/gebruikers van nabijgelegen panden tijdelijk elders verblijfruimte te
b
 ieden;
• Overgaan op statisch wegdrukken;
• Overigens zal in bebouwde omgeving in de meeste gevallen op basis van het ontwerp
al worden uitgegaan van een hoogfrequent blok met variabel moment.
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9 Aanbevelingen voor toekomstige
		ontwikkelingen
Het beheersen van de omgevingsbeïnvloeding rond bouwactiviteiten is een vakgebied dat
reeds decennia in ontwikkeling is, maar nog niet is uitontwikkeld. Voornaamste uitdagingen voor de toekomst zijn gelegen in o.a. de toenemende complexiteit van de omgeving
waarin gewerkt wordt, de toenemende technische complexiteit van de projecten en
juridificering van de maatschappij welke noopt tot aantoonbaar zorgvuldig handelen.
De commissie beveelt daarom aan om in de toekomst verder onderzoek te verrichten of
aandacht te schenken aan:

Techniek
Verbetering van uitvoeringstechnieken kan resulteren in verlaging van het risicoprofiel
van projecten, faalkosten terugdringen, maar ook de toepassingsmogelijkheden van
ondergronds bouwen vergroten. Aanbevolen wordt om onderzoek te blijven verrichten
naar verbetering van uitvoeringstechnieken, danwel initiatieven hiertoe te ondersteunen.

Datavergaring
Bestaande rekenmethoden kunnen verbeterd of verfijnd worden door te leren van de
praktijk. Tevens kunnen niet eerder onderkende fenomenen herkend worden en tot
nieuwe kennis leiden waarmee voor toekomstige projecten het risicoprofiel verlaagd
kan worden. Momenteel zijn meerdere uitdagende projecten onderhanden, waarbij veel
(monitorings)data gegenereerd wordt. Aanbevolen wordt deze data voor de toekomst
vast te leggen, alsmede bij toekomstige projecten intensieve monitoring na te streven in
het belang van het project, en ten behoeve van kennisontwikkeling.

Communicatie omwonenden
Omwonenden van locaties waar voorgenomen is een bouwkuip of vergelijkbare constructie te bouwen, zijn veelal op voorhand angstig voor schade aan hun pand. Schadegevallen
aan panden bij bouwkuipen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zullen hier mogelijk
(sterk) aan bijgedragen hebben. Hierbij geldt echter dat functionele of constructieve
schade meer en meer een incidenteel karakter krijgt. Het reguliere bouwproces veroorzaakt nog zelden ernstige schades. Desondanks neemt de weerstand tegen bouwprojecten in de nabijheid van belendingen toe. Het is daarom zaak om, naast bijvoorbeeld open
communicatie over risico’s, in samenspraak met omwonenden acceptabele schade
niveaus vast te stellen. Deze kunnen zelfs projectspecifiek of objectspecifiek worden
vastgesteld. Een verdiepingsslag over hoe dit vorm te geven verdient aanbeveling.

Raamwerkconstructies
In de praktijk wordt voor raamwerkconstructies veelal de LTSM-methode ingezet om
schaderisico’s in te schatten, alhoewel de methode oorspronkelijk is afgeleid voor
metselwerkconstructies. De vereenvoudiging middels een verhoogde (fictieve) E/G-
verhouding schat het globale gedrag wellicht redelijk in, de eigenschappen van een
raamwerk maken het gebruik van de schadeclassificatietabel volgens de BRE niet goed
mogelijk, wegens het vaak taaie materiaalgedrag, gecombineerd met veelal meer
kwetsbare gevelbekleding. Een alternatieve methode is opgesteld (Netzel, 2009), maar
vergt relatief veel detailkennis over het pand, en is relatief bewerkelijk. Aanbevolen wordt
te zoeken naar een vereenvoudiging van deze methode, of een hiervan afgeleide methode
die goed geschikt is voor praktisch gebruik.
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Grond-paalinteractie
Gebouwstijfheid wordt in ontwerpberekeningen veelal verwaarloosd; vaak wordt alleen
de gebouwbelasting in de berekeningen meegenomen. De gebouwstijfheid kan een reducerende werking hebben op de optredende pandvervorming. Deze reducerende werking
is reeds eerder onderkend en onderzocht door Potts en Addenbrooke. Hoe deze reductie
zich laat voorspellen in een situatie met paalfunderingen is echter niet bekend. Nader
onderzoek wordt aanbevolen.

Scheurmodellen
T.b.v. de zettingsrisicoanalyse is het veelal noodzakelijk om een verband te bepalen tussen de mate van vervorming van een gebouw (of onderdeel daarvan) en de daarbij optredende scheurwijdtes. Eindige elementen programma’s welke de beschikking hebben over
materiaalmodellen die scheurvorming kunnen beschrijven zijn hiervoor geschikt. Toch
wordt er een discrepantie waargenomen tussen de analyseresultaten en de waarnemingen in de praktijk. De analyseresultaten zijn veelal (fors) conservatiever dan de werkelijkheid. Het verdient aanbeveling om hier nader onderzoek naar te verrichten, hetzij door
verfijning van de materiaalmodellen, hetzij door vergaring en analyse van waarnemingen,
of eventueel een combinatie van beiden.

Risk Control
Risk Control [Schipper (2011)] is een relatief jonge ontwikkeling binnen verzekering van
bouwprojecten. Risk Control omvat het laten volgen van het toegepaste riskmanagement
tijdens het werk en het liefst al in de voorbereidingsfase door een externe riskcontroller.
De informatie-breng-plicht van de verzekerde vervalt in deze situatie en is vervangen
door een informatie-haal-plicht voor de verzekeraar. De verzekeraar kan zich niet meer
beroepen op het niet, niet tijdig of onvolledig informeren over risico’s en wijzigingen aan
ontwerp en uitvoering. Risk Control is inmiddels toegepast op de grotere tunnelprojecten
van de laatste jaren, maar ook op tientallen kleinere projecten. Het verdient aanbeveling
om te werken aan een betere bekendheid van Risk Control, en de ervaringen hiermee
branchebreed te delen.
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Bijlage 1 / projectorganisatie
Inleiding
De projectorganisatie is conditionerend voor het verloop van een project. Vooraf inschatten wat de gewenste projectdoelen, -risico’s en beoogde resultaten zijn, is noodzakelijk
om tot de juiste projectinrichting en een geschikte contractvorm te komen. Dit zijn
allen randvoorwaarden om een bouwkuip in stedelijk gebied te ontwikkelen, zodat de
omgevingsbeïnvloeding, die nooit geheel kan worden voorkomen, zo goed mogelijk wordt
beheerst. Omdat de bouwkuip op zich vrijwel nooit het projectdoel is, moet het ontwerp
van de kuip ingepast worden in het totale project.
De bouworganisatie heeft zijn effect op verschillende rollen die nodig zijn voor realisatie
van het projectdoel. Een goed begrip van deze projectrollen draagt bij aan het welslagen
van de projectmissie. Door kennis te nemen van de projectdoelen, bouworganisatie en de
contractvorm kan de ontwerper zich voorbereiden op zijn rol en deze goed uitvoeren. Het
doel van dit hoofdstuk is aanbevelingen te doen hoe een goede omgevingsbeheersing
integraal ingepast kan worden in de projectorganisatie. Het geeft tevens inzicht aan de
ontwerper over het speelveld waarin dit belang dient te worden ingebracht.
In het eerste gedeelte van deze bijlage wordt ingegaan op de bouworganisatievormen die
mogelijk zijn. In het tweede deel worden de mogelijke contractvormen behandeld. Tot
slot wordt ingegaan op verzekeringsaspecten.

Life cycle proces van een bouwwerk
Wanneer een bouwobject benaderd wordt vanuit een life cycle visie dan zijn meerdere
activiteiten in de life cycle van een bouwwerk te onderscheiden. Deze activiteiten zijn in
de tijd gezien deels aan elkaar overlappend, maar zijn alle noodzakelijk voor een goed
functioneren van het bouwwerk. De activiteiten zijn in Figuur B1.1 aangegeven. Hierbij
wordt met conditioneren bedoeld het scheppen van alle condities die noodzakelijk zijn
om te kunnen starten met het daadwerkelijke bouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het
zorgen voor het verleggen van kabels en leidingen en het zorgen voor de aanwezigheid
van de juiste vergunningen.

Initiëren

Ontwerpen

Conditioneren

Beheren

Exploiteren

Bouwen

Ontmantelen

Figuur B1.1 Life cycle proces van een bouwwerk

De uit te voeren activiteiten hebben in de verschillende fasen van de life cycle een verschillend karakter. Het conditioneren stelt andere eisen dan het exploiteren. Om het life
cycle proces op een succesvolle wijze te doorlopen, dient de organisatie die de activiteiten
uitvoert zich gedurende deze life cycle ook aan te passen aan de aard van de uit te voeren
activiteiten.
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Bouworganisatie
Organisatie algemeen
Zoals is aangegeven in de vorige paragraaf zal de projectinrichting of -organisatie zich
gedurende de life cycle van het bouwwerk voortdurend aan moeten passen aan de fase
waarin het zich bevindt. In deze paragraaf wordt ingegaan op mogelijke bouworganisatievormen, waarbij de nadruk ligt op het ontwerpen, conditioneren en bouwen.
De werkzaamheden worden verdeeld over de projectdeelnemers. Er zijn opdrachtgevers,
initiatoren, ontwikkelaars, bouwadviseurs, aannemers, omwonenden en nog veel meer
groepen die een rol spelen in het totale bouw- en ontwikkelproces van projecten. De
organisatie moet erop gericht zijn dat de projectdoelen behaald worden; waaronder het
beheersen van de omgevingsbeïnvloeding. Het is dan voor de hand liggend om voor elke
activiteit een partij te zoeken die voldoende kennis en ervaring heeft en die de bijbehorende risico’s op de beste manier kan beheersen. Wanneer de ontwerper kan bepalen op
welke plaats hij in de organisatie staat, zal dit zijn effectiviteit ten goede komen.
Aanbevolen wordt de beheersing van de omgevingsbeïnvloeding expliciet als onderdeel
van de projectdoelen op te nemen. In elke organisatievorm is het van belang de verantwoordelijkheid hiervoor in elke fase toe te wijzen aan de partij die zowel de juiste kennis
en ervaring beschikbaar heeft alsmede voldoende invloed kan uitoefenen op het proces.
Traditionele organisatie
De organisatie, de verdeling van de activiteiten tussen verschillende actoren, kan een
traditionele organisatie zijn. In een traditionele organisatie spelen drie partijen de
belangrijkste rol. De traditionele organisatie is aangegeven in Figuur B1.2.
Opdrachtgever

Adviseur

Aannemer

Figuur B1.2 Traditionele bouworganisatievorm

Er is sprake van een opdrachtgever die het bouwwerk voor zijn risico en kosten laat
bouwen. Deze opdrachtgever wordt geadviseerd door een adviseur over het ontwerp. De
aannemer zal het bouwwerk daadwerkelijk bouwen.
De rolverdeling bij de traditionele organisatie is duidelijk. De opdrachtgever draagt zorg
voor het initiëren en het conditioneren. De adviseur draagt zorg voor het ontwerp van het
bouwwerk. Tot slot wordt het bouwwerk gemaakt door de aannemer.
De opdrachtgever sluit voor de uit te voeren werkzaamheden contracten af met zowel de
adviseur als de aannemer. Ieder is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van zijn
onderdeel. De adviseur en de aannemer hebben weinig bemoeienis met elkaar.
In het algemeen speelt de ontwerpend adviseur ook een rol bij de contractbeheersing van
het contract dat de opdrachtgever gesloten heeft met de aannemer. Door het voeren van
toezicht op de uitvoering wordt gewaarborgd dat het bouwwerk gemaakt wordt conform
het ontwerp.
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In een traditioneel ontwerp is de omgevingsbeïnvloeding en uitvoerbaarheid van het
project een aspect waarmee vooral de ontwerper rekening dient te houden en de opdrachtgever en bevoegde instanties randvoorwaarden geven. Meestal wordt dit vertaald
in bestekseisen aan de aannemer en wordt gecontroleerd of de beïnvloeding niet groter
is dan afgesproken in het toezicht. Communicatie en interactie met de omwonenden
en belanghebbenden wordt meestal door de opdrachtgever zelf uitgevoerd of separaat
opgedragen aan een adviseur.
Voorbeelden van projecten die traditioneel zijn georganiseerd zijn de Koepoortgarage te
Delft (Zie Bijlage 5) en de aanleg van RandstadRail Station Statenweg te Rotterdam.
Bouwteamorganisatie
Een bouwteamorganisatie lijkt veel op een traditionele organisatie. Echter, de bemoeienis met elkaars activiteiten neemt toe. De aannemer is eerder in beeld, zodat tijdens
het ontwerpen gebruik gemaakt kan worden van specifieke uitvoeringskennis van de
uitvoerende bouwbedrijven. De opdrachtgever sluit nog steeds aparte contracten met
zijn adviseur en de aannemer. Elke partij is verantwoordelijk voor zijn eigen deel.
Geïntegreerde bouworganisatie
Bij de geïntegreerde bouworganisatievorm zijn nog steeds dezelfde partijen in het spel,
echter de verdeling van activiteiten verschuift. De activiteiten van de adviseur van de
opdrachtgever krijgen meer nadruk op het programma van eisen (waaronder de omgevingsbeïnvloeding valt) en minder op het ontwerpen. Het ontwerp wordt niet geheel tot
een uitvoeringsgereed ontwerp gebracht. De mate van uitwerking van het ontwerp kan
verschillen.
Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Figuur B1.3 Geïntegreerde bouworganisatievorm

Het contract dat de opdrachtgever sluit met de opdrachtnemer wordt een geïntegreerd
contract. Hierbij staat geïntegreerd voor de integratie van ontwerp en uitvoering en
eventueel meerjarig onderhoud. De opdrachtnemer heeft hiermee niet alleen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, maar neemt ook de ontwerpverantwoordelijkheid over.
Eventueel krijgt de opdrachtnemer ook de verantwoordelijkheid voor de financiering en
de exploitatie van het bouwwerk.
In een geïntegreerd contract is de omgevingsbeïnvloeding allereerst een onderdeel van
het programma van eisen. De opdrachtnemer zal echter de gehele uitwerking hiervan,
tot en met de uitvoering van het project voor zijn rekening nemen. Evenals als bij een
traditioneel contract zal de toetsing van de omgevingsbeïnvloeding in het toezicht plaatsvinden. Communicatie en interactie met de omwonenden en belanghebbenden is in
geïntegreerde contracten vaak ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Een voorbeeld van een project dat een geïntegreerde organisatievorm heeft is de aanleg van
het project De Fonteyne, met ondergrondse parkeergarage te Vlissingen (zie Bijlage 5).
Alliantie
Wanneer er redenen zijn om activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden niet bij
één partij onder te brengen, maar gezamenlijk te verrichten, is er sprake van een alliantie.
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In feite is er geen sprake meer van een opdrachtgever – opdrachtnemer situatie maar
van partners. Men is gezamenlijk verantwoordelijk voor afgesproken onderdelen van
het werk en hiervoor wordt een alliantieovereenkomst gesloten. Een andere mogelijkheid is hiervoor speciaal een vennootschap op te richten waarin de partners deelnemen.
Wanneer hierbij overheidspartijen betrokken zijn, is er sprake van een publiek privaat
samenwerkingsverband (PPS).

Opdrachtgever & opdrachtnemer
Figuur B1. 4 Alliantie

Omgevingsbeheersing is in een alliantie, net als alle andere aspecten, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Een voorbeeld van een alliantie is het uitvoeren van de tweede fase van het project
Museumparkgarage te Rotterdam (zie Bijlage 5).

Contractvorm
Wanneer de bouworganisatie vorm gekozen is, moet de organisatie ingevuld worden.
Een onderdeel hiervan is het zoeken van opdrachtnemers of partners en het aangaan
van contractueel vastgelegde afspraken die recht doen aan de gewenste bouworganisatievorm. In het contract worden de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de
contractpartijen vastgelegd.
Een bouwcontract is opgebouwd uit in elk geval juridisch administratieve voorwaarden
en technische voorwaarden. De juridisch administratieve voorwaarden scheppen de
kaders waarbinnen de technische voorwaarden verder worden afgehandeld. De bouw
organisatievorm en de contractvorm dienen goed op elkaar te zijn afgestemd. Dit geldt
ook weer voor de technische voorwaarden en de juridisch administratieve voorwaarden.
Door de spelers in de bouwwereld is gezamenlijk een aantal standaard contractvormen
ontwikkeld. Deze blijven in ontwikkeling en, omdat deze vormen door opdrachtgevers en
opdrachtnemers gezamenlijk ontwikkeld zijn, is het aan te bevelen hiervan zo veel mogelijk gebruik te maken. Wanneer bijzondere onderdelen uit de context van het project
hiertoe aanleiding geven kan op basis van de standaard contracten gewerkt worden naar
een projectspecifieke benadering.
Contract bij een traditionele bouworganisatievorm
Bij de traditionele vorm zijn de taken en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend.
Standaard juridisch administratieve voorwaarden voor een bouwcontract zijn bijvoorbeeld de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989. Deze UAV 1989 kan goed in
combinatie met een bestek volgens de RAW-systematiek van het CROW of de STABUsystematiek van de Stichting STABU gebruikt worden. Deze bestekken kenmerken zich
door een nauwkeurige omschrijving van uit te voeren werkzaamheden en te verwerken
hoeveelheden materiaal.
Voor zowel de RAW als de STABU systematiek zijn standaard teksten en –opbouw voor
de technische voorwaarden continu in ontwikkeling. Doordat de technische voorwaarden
gebaseerd worden op standaardteksten is de samenhang tussen de technische en de
juridisch administratieve voorwaarden gewaarborgd.
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Het contract dat de opdrachtgever met de adviseur of ontwerpende partij afsluit kan gebaseerd zijn op de voorwaarden volgens de De Nieuwe Regeling 2005 van BNA en ONRI.
De juridisch administratieve voorwaarden en de technische voorwaarden zijn zo ontwikkeld dat deze precies afgestemd zijn op een traditionele verdeling van de werkzaamheden
en de bijbehorende verantwoordelijkheden.
De traditionele contractvorm geeft de aannemer weinig ruimte om zelf onderdelen te
bedenken. Het volledige ontwerp wordt aan de aannemer ter uitvoering aangeboden
en veel werkmethoden worden voorgeschreven. Er heerst een duidelijk systeem van
“goedkeuring door de directie”. Hiermee trekt de opdrachtgever relatief veel verantwoordelijkheid naar zich toe. Dit is ook mogelijk doordat het project is uitgewerkt tot een
definitief ontwerp en een daarop gebaseerd bestek. De risico’s zijn in kaart gebracht en
zijn gereduceerd tot een overzichtelijk niveau.
De bouwkuip die in een traditioneel contract is opgenomen, kan deel uit maken van het
te maken bouwwerk, bijvoorbeeld bij een permanente diepwandconstructie, of kan een
hulpwerk zijn. Er is sprake van hulpwerk wanneer de bouwkuip aan het eind van de bouwfase weer verwijderd is of geen deel uit maakt van de definitieve constructie. De bouwkuip die deel uit maakt van het definitieve werk is altijd vóór contractering uitgewerkt tot
een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is dan opgenomen in het bestek. Voor
een tijdelijke bouwkuip is er nog geen definitief ontwerp bij het bestek aanwezig. Echter,
de principekeuzes zijn wél voorgeschreven. Bijvoorbeeld het toepassen van stempels of
groutankers of de wijze van inbrengen van damwanden. Ten behoeve van de berekening
van damwanden, ontgravingen en andere werkzaamheden worden de door de adviseur
bepaalde beddingsconstanten, volumieke massa’s, hoek van inwendige wrijving en
dergelijke meegegeven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze
informatie. De risico’s die optreden door het voorschrijven van deze zaken dienen duidelijk te zijn voor de opdrachtgever en de keuzes moeten onderbouwd zijn. Wanneer bijvoorbeeld groutankers die onder bestaande bebouwing doorgaan zijn voorgeschreven, en
dit leidt tot kans op schade aan die bebouwing, dan is dit bij een normale uitvoering de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en dient deze zich vooraf zeker te stellen dat
de verwachte schade acceptabel is. Wanneer damwanden volgens het contract heiend
ingebracht moeten worden naast bebouwing met een fundering op staal op los gepakt
zand, moet voor de opdrachtgever het risico op schade aan die bebouwing duidelijk zijn.
Contract bij een bouwteamorganisatievorm
Bij een bouwteamorganisatievorm is de situatie contractueel gezien gelijk aan de traditionele situatie. De taken die uitgevoerd moeten worden in het proces worden nog steeds
door gescheiden rechtspersonen uitgevoerd. De contracten die daarbij horen, kunnen
dus dezelfde soort contracten zijn. Daarnaast is het mogelijk dat de opdrachtgever en
de aannemer een bouwteamovereenkomst sluiten. Hiervoor heeft VGBouw de Model
Bouwteamovereenkomst 1992 ontwikkeld.
Het ontwerp van een bouwkuip in de contracten bij een bouwteamorganisatie bevindt
zich op hetzelfde uitwerkingsniveau als bij een traditioneel bestek.
Contract bij een geïntegreerde bouworganisatievorm
Het integreren brengt met zich mee dat de specifieke voorwaarden die de verschillende
activiteiten met zich meebrengen niet meer altijd bij dezelfde partij liggen. Er is een flink
aantal varianten mogelijk voor wat betreft de integratie van de werkzaamheden, zoals
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bijvoorbeeld:
1. Design and Build (DB)
2. Design, Build and Maintain (DBM)
3. Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)
4. Design, Build, Finance, Maintain and Operate (DBFMO)
Voor de eerste twee verdelingen zijn goede juridisch administratieve bepalingen
voorhanden die door opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld zijn. Dit zijn de
UAV-gc 2005, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten.
Deze voorwaarden beslaan zowel ontwerp, uitvoering als meerjarig onderhoud.
Een geïntegreerd contract met de UAV-gc als juridisch administratieve voorwaarden
bestaat uit een basisovereenkomst, een vraagspecificatie en annexen. In de vraag
specificatie staan de technische voorwaarden die van toepassing zijn. In de annexen
worden gegevens opgenomen over bijvoorbeeld de bankgarantie en documenten die
door de opdrachtgever getoetst of geaccepteerd moeten worden.
Een geïntegreerd contract kenmerkt zich door nadruk te leggen op de prestaties die het
werk moet leveren.
Voor de DBFM-optie en de DBFMO-optie zijn geen standaard juridisch administratieve
voorwaarden voorhanden. Deze moeten dus altijd projectspecifiek op maat gemaakt
worden.
Bij een geïntegreerd contract krijgt de opdrachtnemer ruimte om zelf zaken uit te werken
en te bedenken. Hiermee wordt het kennispotentieel van de opdrachtnemer veel beter
benut dan bij een traditioneel contract. Door deze vrijheid neemt het aantal risico’s dat
de opdrachtnemer draagt natuurlijk wel toe. De opdrachtgever is gedurende het bouwproces minder prominent aan het sturen. De opdrachtnemer moet zelf aantonen dat er
conform het contract gewerkt is. Alleen onderdelen die risico’s voor de opdrachtgever in
zich dragen, worden nauwlettend gevolgd. Hierdoor richt de opdrachtgever zich op de
risico’s die voor hem van belang zijn.
Het ontwerp voor de bouwkuip dat de basis is voor het te sluiten contract is slechts
summier gevorderd of in het geheel niet aanwezig. De opdrachtnemer dient dit namelijk
in zijn geheel te maken of verder uit te werken. Bij het contract behoren ook onderzoeksgegevens. Aanbevolen wordt een beeld te scheppen van de gesteldheid van de bodem dat
past bij het risicoprofiel van het project. Basisgegevens zoals sondeergrafieken, boor
beschrijvingen en grondwaterstanden behoort de opdrachtgever bij de aanbestedings
documenten te leveren. Hiermee wordt het risico van onverwachte omstandigheden in de
bodem verkleind. Dit risico ligt vrijwel altijd bij de opdrachtgever, tenzij hierover expliciet
contractvoorwaarden zijn opgenomen en dit duidelijk is besproken met de aanbieders.
Daarnaast voorkomt het verstrekken van geotechnisch onderzoek dat aanbieders elk
hun eigen onderzoek gaan doen met als gevolg dat dezelfde informatie meerdere malen
bepaald wordt en dat er meerdere keren hinder optreedt. Wanneer er na start van de
aanbesteding nog geotechnisch onderzoek uitgevoerd en geïnterpreteerd moet worden,
dan moet de doorlooptijd hiervan ook in de aanbestedingsplanning zijn opgenomen.
De interpretatie van de onderzoeksgegevens, zoals het bepalen van beddingsconstanten en paaldraagvermogens is verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. In een
contract volgens de UAV-gc is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid van de
geleverde informatie. De compleetheid en interpretatieverantwoordelijkheid ligt bij
de opdrachtnemer.
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Contract bij een alliantie
Er is voor een alliantie nog geen gestandaardiseerde contractvorm. De partners moeten
gezamenlijk de voorwaarden voor het project vaststellen.
In een alliantie is geen sprake van een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. De risico’s
worden verdeeld, en dat betekent dat er wederzijds vertrouwen moet zijn, maar ook
ruimte om de partners scherp te houden. Beheersing van de risico’s is in het belang van
alle partners.
Nuances en beschouwingen
De mate van vrijheid die een aanbieder heeft bij het maken van zijn aanbieding blijkt
uit de vraagstelling. Een valkuil bij het opstellen van het contract is het maken van een
functionele omschrijving van het onderwerp, terwijl de opdrachtgever al precies weet
wat er geleverd moet worden. Met name in situaties zoals bouwkuipen in een stedelijke
omgeving, waarbij de belangen van omwonenden zo mogelijk nog zwaarder meewegen
dan de belangen van de opdrachtgever, is alertheid op deze valkuil geboden. Vermeden
moet worden dat het functioneel specificeren leidt tot het onderschatten of niet afdoende behartigen van de belangen van derden. Eventueel kan besloten worden om in
situaties met dergelijke potentiële conflicterende belangen over te gaan op het voorschrijven van ontwerpoplossingen of ontwerpcriteria, om zodoende maximale grip op
risico’s ten aanzien van derden te krijgen en te behouden. Eventueel nadeel hierbij is dat
de opdrachtgever de bijbehorende aansprakelijkheden naar zich toetrekt.
De opdrachtgever die kiest voor een bepaalde wijze van contracteren, hoort daarbij ook
de bijbehorende consequenties te accepteren en te kennen. Zo zal het voorafgaand
uitwerken tot een Definitief Ontwerp leiden tot langere voorbereidingstijd, maar ook tot
een kortere aanbestedingstijd en een budget met een kleinere bandbreedte. Het aan
besteden met alleen een Programma van Eisen zonder ontwerp zal leiden tot een langere
doorlooptijd en een budget met grotere bandbreedte. Aanbevolen wordt om voor de
doorlooptijd van het maken van een aanbiedingsontwerp voldoende tijd te plannen. Dit
geeft de aanbieders de tijd om de risico’s goed in te schatten en ontwerpen te maken die
hier rekening mee houden. Voldoende tijd zal leiden tot betere aanbiedingen.
Afstemming van technische en administratief juridische voorwaarden
Het contract dient zo te zijn gemaakt dat het een evenwichtig geheel vormt, de balans
tussen juridisch administratieve voorwaarden en technische voorwaarden is dan in
evenwicht. Wanneer de juridisch administratieve voorwaarden ingericht zijn voor een
DBM contractvorm dan moet de vraagspecificatie hierop ingericht zijn. Voor de bouwkuip is het dan passend om een geotechnische beschrijving van de ondergrond en
een beschrijving van de omgeving mee te geven. Ook de randvoorwaarden die gesteld
worden aan de mate van omgevingsbeïnvloeding die acceptabel wordt geacht dient hier
onderdeel van uit te maken. Het aangeven van beddingsconstanten en andere berekende
parameters, voorschrijven van werkmethoden en -volgorde, toe te passen grondkerende
systemen en te gebruiken materialen doet dan afbreuk aan de DB geest van het contract.
De laatste onderdelen moeten wel in de technische voorwaarden opgenomen worden in
een contract dat gebaseerd is op een traditionele bouworganisatievorm.
De voorbereiding van de technische onderdelen uit een contract moeten dus afgestemd
zijn op de ontwikkelingen die plaatsvinden op juridisch administratief gebied en vice
versa. Dit is een raakvlak dat beheerst moet worden door het team dat het contract als
geheel voorbereidt.
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Besluiten over contract- en organisatievorm
Het besluit over de contract- en organisatievorm zou genomen moeten worden na een
gedegen afwegingsproces. In dit proces spelen de projectdoelen, het gehele project en
zijn omgeving in de breedste zin van het woord een rol. Dit kan vanuit drie invalshoeken
bekeken worden:
1.
2.
3.

Vanuit de initiators/ontwikkelaars.
Vanuit de omgeving van het project.
Vanuit de inhoud van het project.

De initiators en ontwikkelaars zijn op een bepaalde wijze georganiseerd en hebben beleid
geformuleerd. Daarnaast beschikken zij over bepaalde kennis en middelen. De kennis
die de initiator zelf heeft, behoeft niet ingekocht te worden. Wanneer een gemeente zelf
een onderhoudsdienst heeft met voldoende middelen, dan behoeft het onderhoud van
een project niet uitbesteed te worden. Als daarentegen het beleid van de gemeente is, om
meer zaken uit te besteden, dan kan besloten worden juist wel het onderhoud mee uit te
besteden.
Een aspect van de omgeving van het project is de capaciteit, kennis en ervaring van
eventuele partners of opdrachtnemers. Daarnaast is de omgeving ook de politieke
gevoeligheid van het project, de politieke besluitvorming, de locatie waar het project
gemaakt moet worden, de toe- en afvoerwegen, de publieke opinie en het maatschappelijke draagvlak. Deze bepalen onder andere welke eisen aan de omgevingsbeïnvloeding
worden gesteld. Er is een sterke relatie tussen ontwerp en uitvoering. Bij een omgeving
die gevoelig is voor uitvoeringsoverlast kan het ontwerp en uitvoering dan bijvoorbeeld
in een DB contractvorm gegoten worden. De afspraken met de omgeving die al gemaakt
zijn, moeten dan wel eenduidig in het contract zijn opgenomen.
De aspecten vanuit de inhoud van het project worden natuurlijk gevormd door de
projectdoelen op het gebied van tijd, geld, ambitie en kwaliteit. Deze hebben hun invloed
op de organisatie en contractvorm. Daarnaast speelt de inhoudelijke complexiteit op
product- en procesniveau een belangrijke rol.

Contact met marktpartijen
Marktconsultatie
Bij alle projecten moet op een bepaald moment de markt betrokken worden. Wanneer
het projecten betreft die bijzonder van karakter zijn, kan het zinvol zijn een markt
consultatie uit te voeren. Bij de marktconsultatie wordt onderzocht wat de interesse van
markpartijen is voor het project. De opdrachtgever licht aan uitgenodigde geïnteresseerden toe wat de voorgenomen projectstrategie is en peilt tijdens de marktconsultatie of er
interesse is voor het project. De peiling gebeurt aan de hand van de projectinhoud en de
bijbehorende voorwaarden. De resultaten van de consultatie kunnen aanleiding geven
om de projectstrategie aan te passen wanneer blijkt dat er werkzaamheden gevraagd
worden die niet voorhanden zijn of wanneer er risicoverdelingen voorgesteld worden die
leiden tot terughoudende reacties.
Aanbesteden
Werken waarbij diepe bouwkuipen in een stedelijke omgeving aan de orde zijn betref-

136

Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

fen meestal werken van grotere omvang. Wanneer het project door een overheidsdienst
aanbesteed wordt, dan moet er, in 2009, bij een verwacht aanbestedingsbedrag van
meer dan € 5.150.000 Europees aanbesteed worden. Dit is vastgelegd in de Europese
richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Het BAO (Besluit Aanbestedingsregels
Overheidsopdrachten) en het BASS (Besluit Aanbestedingen Speciale Sectoren) zijn van
toepassing op de aanbestedingsregels voor overheidsinstellingen. Dit is Europese regelgeving die niet van toepassing is voor private partijen die als opdrachtgever optreden.
Private partijen die aanbesteden, behoeven niet aan de Europese regelgeving te voldoen
en zijn in principe vrij hun leveranciers te kiezen zonder concurrentie. Veelal zal een
private partij echter een eigen inkoopbeleid gedefinieerd hebben waaraan voldaan moet
worden.
In het vervolg van deze paragraaf wordt er allereerst vanuit gegaan dat de aanbestedende
dienst een overheidsinstelling is.
Met het aanbesteden van een werk zoekt de aanbestedende dienst een partner voor
bepaalde werkzaamheden. In het ARW 2005, het AanbestedingsReglement Werken,
staat een aantal mogelijke vormen aangegeven. Het ARW 2005 dient gevolgd te worden
door de Ministeries van I&M, ELI en Defensie. Voor nutssectoren, waaronder ook Prorail
valt, is het Aanbestedingsreglement Nutssectoren ARN 2006 van toepassing.
De wijze van aanbesteden geeft de opdrachtgevers de mogelijkheid op v erschillende
manieren in contact te komen met partijen die eventueel werkzaamheden gaan
verrichten. Het biedt ook de mogelijkheid om eisen aan partijen te stellen. Hiermee kan
de opdrachtgever vooraf risico’s afdekken.
De meest gebruikte procedures zijn de volgende:
1. Openbare procedure.
2. Niet openbare procedure (met voorafgaande selectie).
3. Concurrentiegerichte dialoog.
4. Procedure van gunning door onderhandelen.
Bij iedere procedure heeft de aanbestede het recht om eisen te stellen aan de financiële draagkracht en aan de technische bekwaamheid van de gegadigden. Hiermee kan
de aanbesteder risico’s, die in het project aanwezig zijn, beperken. De openbare en de
niet-openbare procedure kennen beide gelijke informatierondes waarbij de gegadigden
vragen stellen die beantwoord worden.
De concurrentiegerichte dialoog mag gebruikt worden als er sprake is van een bijzonder
‘complexe opdracht’ (Artikel 4.2 ARW 2005).
Dit kan aan de orde zijn voor een binnenstedelijk project waarin (diepe) bouwkuipen
aanwezig zijn of de omgeving speciale eisen stelt aan de uitvoering. Deze aanpak biedt de
mogelijkheid om gedurende de aanbestedingsprocedure in dialoog te gaan met marktpartijen over een reële verdeling van risico’s die optreden bij het ontwerp en de uitvoering
van het project.
De procedure van gunning door onderhandeling uit het ARN 2006 geeft de opdracht
gever de mogelijkheid om, nadat de aanbieding is ingediend nog onderhandelingsronden
met gegadigden te voeren.
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Verzekeren
Grote projecten bevatten bijzondere risico’s, bijzondere projecten bevatten grote risico’s.
In de voorbereiding van deze projecten moet de aard, omvang en potentie van deze
risico’s worden uitgezocht. Waar mogelijk kunnen in de projectorganisatie de risico’s
worden beheerst of ondervangen. Verzekeraars zullen risico’s met een hoge frequentie
willen mijden en het zal daarom vaak goedkoper zijn deze risico’s te elimineren. Dit kan
bijvoorbeeld met kwaliteitsborging, risicomanagement en inschakeling van gecertificeerde en ervaren bedrijven. Daar waar mitigatie van risico’s niet zinnig is of niet mogelijk
blijkt, zullen de risico’s zelf worden gedragen of kunnen ze worden overgedragen aan
verzekeraars. Het zijn vooral de grote financiële risico’s met een kleine kans op optreden
die voor verzekering in aanmerking komen.
De verzekeringen die hiervoor benut worden zijn de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de Construction all
risks-verzekering (CAR). De Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) met de verplichte
Technische Inspectie Service (TIS) kan een aanvullende een rol spelen in het voorkomen
van bouwfouten.
Bij het afsluiten van de verzekering speelt het risicoprofiel van het werk een belangrijke
rol, zeker bij projecten met diepe bouwkuipen in een stedelijke omgeving. Wanneer de
risico’s van het project bekend zijn, en duidelijk verdeeld zijn, bijvoorbeeld met de RV-G,
dan versnelt dat het proces om te komen tot een afgesloten verzekering die aansluit bij
de behoeftes van de betrokken partijen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)
Fouten in het ontwerp, fouten in berekening, verkeerde materiaalkeuze, onjuiste
advisering kunnen leiden tot schade aan het project zonder dat daarbij sprake is van
fysieke schade (er is niets kapot) of letselschade. Toch zal herstel van de fout in het
project aan de orde zijn, met bijbehorende extra kosten. Deze zogenaamde zuivere
vermogensschade kan worden afgedekt door middel van een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Andere veel gebruikte termen voor de BAV zijn Professional Indemnity (PI)verzekering of Professional Liability (PL)-verzekering.
De omvang van de dekking moet in verhouding staan met de omvang van het project en
de contractueel overeengekomen aansprakelijkheidslimiet. Ook de gevolgschade, mits in
causaal verband met de primaire schade, valt onder de dekking van deze verzekering.
Deze verzekering wordt meestal uitgenomen door de ontwerpende of adviserende partij
voor de eigen inbreng in het project (jaarlijks opzegbare polis voor een bureau, beperkt
verzekerde bedrag). Maar men kan in bijzondere gevallen ook, gezamenlijk met andere
ontwerpende partijen in een bouwcombinatie, een aparte projectpolis afsluiten voor
de duur van het project (of nog langer, bijv. 5 of 10 jaar) en voor hogere verzekerde
bedragen. Aandachtspunt is dan wel dat alle ontwerpende of adviserende partijen als
verzekerden op de polis zijn beschreven. Een alternatief hiervoor is dat een verzekerde
contractueel de verantwoording neemt voor alle ontwerp- en/of adviestaken, delen daarvan uitbesteedt en afspraken maakt over de verantwoordelijkheden en verhaalsmogelijkheden (uiteraard in overleg met de verzekeraars) met de andere verzekerden.
Een ander aandachtspunt bij het verzekeren van een combinatie is een nadrukkelijke
scheiding van ontwerp/adviesactiviteiten enerzijds en bouwactiviteiten anderzijds.
Immers, in geval van een schadeclaim moet duidelijk zijn dat de schade het gevolg
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is van een onjuist ontwerp of advies, en geen gevolg is van een fout in de uitvoering.
Onduidelijkheid leidt tot discussie met verzekeraars en mogelijk tot ontzeggen van
dekking op de verzekering. Fouten in de uitvoering zijn uitgesloten van dekking op een
BA-verzekering. Andere uitsluitingen zijn: schade door tijdsoverschrijding, contractuele
afspraken (boetes, garantiebepalingen), herlevering door derden, budgetoverschrijding
of faillissement.
Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
Tijdens de uitvoering van projecten met diepe bouwkuipen in een stedelijke omgeving
bestaat een reële kans dat schade wordt toegebracht aan het eigendom van omliggende eigenaren, of derden in de het algemeen. Het kan gaan om zaak- of letselschade,
variërend van beschadigde goederen of letsel van beperkte omvang tot forse schaden
door verzakking of instorting al of niet met letselschade. Voor deze schaden als gevolg
van - veelal wettelijke - aansprakelijkheid kan zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer
(aannemer, onder- en medeaannemer(s) of combinanten) worden aangesproken. In de
meeste gevallen echter zal de opdrachtgever de aansprakelijkheid contractueel hebben
verlegd naar de opdrachtnemer.
De schaden als hier beschreven kunnen worden afgedekt op een AVB, ook wel aangeduid
als WA-verzekering. Ook Gemeenten hebben als opdrachtgever, ontwerper en voor de
eigen uitvoerende taken een vergelijkbare WA-verzekering. Gedekt zijn zaak- en letselschade, gevolgschade (voor zover in causaal verband met de primaire schade), als ook
schade voor eigen personeel (werkgeversaansprakelijkheid). Denk daarbij aan de zorg van
de werkgevers voor een veilige werkplek (7:658 BW). De omvang van de dekking op de
AVB-verzekering dient overeen te komen met het risicoprofiel van de verzekerde partijen
en van het onderhavige project. De verzekerde bedragen dienen aan te sluiten op de
contractueel overeengekomen aansprakelijkheidslimieten.
In de regel zijn uitgesloten van de AVB-dekking alle schades die al verzekerd zijn op
andere verzekeringen, zoals bijvoorbeeld:
1.
2.
3.

Schade door motorrijtuigen (zie: WAM- of Materieelverzekering).
Schade aan het werk of project zelf (zie CAR-verzekering).
Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het risico van goederen
onder opzicht (zie CAR-verzekering).

Aanbevolen wordt om bij de aanvang van het project de verzekering van betrokken partijen te inventariseren en na te zien op voldoende dekking en/of ongewenste uitsluitingen.
Construction All Risks-verzekering (CAR)
De CAR-verzekering dekt de materiële schade die kan ontstaan op of rond de bouwplaats.
De polis biedt een zeer uitgebreide dekking en kan bestaan uit een aantal secties:
1. Het werk/project.
2. Wettelijke aansprakelijkheid.
3. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
4. Gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies.
5. Eigendommen personeel.
6. Bedrijfsschade (wordt in Nederland zelden verzekerd).
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Behoudens sectie 1, zijn de secties optioneel en afhankelijk van de aard, omvang van het
project of naar behoefte van de verzekeringnemer.
In een CAR-verzekering zijn alle bij de bouw betrokken partijen op één polis verzekerd:
de opdrachtgever, aannemers(combinatie), onderaannemers, architecten, installateurs,
leveranciers, etc. Het grote voordeel van deze verzekering, mits bij volledige dekking,
is dat alle bouwrisico’s in één polis verzekerd zijn. Dit maakt een snelle en eenvoudige
afwikkeling van schade mogelijk. Bovendien kan de dekking van alle betrokken partijen
optimaal op elkaar worden afgestemd.
De opdrachtgever of hoofdaannemer van het werk is meestal degene die de verzekering
afsluit. Het voordeel van afsluiten van de verzekering door de opdrachtgever is dat de opdrachtgever de zekerheid verkrijgt dat de verzekering van het werk voldoet aan zijn eisen.
De opdrachtgever is voorts vrij in de keuze van een verzekeraar of makelaar. Bijkomend
voordeel is dat ook andere – separate - door de opdrachtgever aan het project verbonden opdrachten/werken zijn meeverzekerd op deze polis. In geval van schade ligt ook de
verantwoordelijkheid en aansturing van de schadeafwikkeling bij de opdrachtgever. Dat
is een potentieel voordeel, omdat de opdrachtgever niet meer afhankelijk is van de inzet
van de aannemer, en wel grip heeft op het schadeproces, inschakeling expert, informatie
aan benadeelden en eventueel overleg met verzekeraars. Het vergt echter van de opdrachtgever, zeker bij zware of uitgebreide schadegevallen met veel claimanten, wel meer
tijdsbesteding (overleg met partijen) en kennis van zaken.
Het voordeel van afsluiten van de verzekering door de opdrachtnemer (aannemer/combinatie) is vaak diens kennis en ervaring met het afsluiten van CAR-verzekeringen en met
aansturing van de schadeafwikkeling. Dat heeft als bijkomend voordeel dat de opdrachtnemer direct door expert of verzekeraar wordt betrokken in de oplossing of beperking van
de schade, waarvoor deze partij vaak ook contractueel verantwoordelijk is.
Hoewel de naam van de verzekering anders doet vermoeden kent deze verzekering naast
een uitgebreide dekking ook tal van uitsluitingen en clausules. Uitgesloten van dekking
zijn onder meer de kosten van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (verbeteringen van het ontwerp), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld
voor te late oplevering), en schade ten gevolge van natuurlijke (geleidelijke) zettingen.
In de verzekeringsbranche wordt gebruik gemaakt van (gedeponeerde) clausules waarin
beschreven wordt wat wel en niet onder de dekking van de verzekering valt. Omdat de
in deze aanbeveling beschouwde projecten bijzondere risico’s in zich hebben, is aan
te bevelen dat alle betrokkenen bekend zijn met de betekenis van de op de polis van
toepassing zijnde clausules.
Veel voorkomende clausules op de CAR-verzekering voor werken met bouwputten zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clausule deelopleveringen – ingebruikname beperking.
Betonclausule.
Damwandenclausule.
Diepwandenclausule.
G.W.W.-clausule.
In-de-grond-gevormde-palenclausule.
Groutankerclausule.
Clausule primaire dekking.
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Een aantal van deze clausules is terug te vinden op de website van de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs, www.vnab.nl.
CAR-verzekeraars eisen dat risico’s beheersbaar blijven, en dat er alles aan wordt g
 edaan om de
voorzienbare schaden te voorkomen. Overleg en overeenstemming vooraf is daarbij een absoluut
vereiste en bij verzwaring of wijziging van het risico moeten de verzekerden beslist verzekeraars tijdig informeren. Via risk control programma’s kan de communicatie over risico’s en risicoverzwaring
actief wordt opgevolgd. Verzekerden zijn daarmee verlost van hun plicht zelf verzekeraars in te lichten bij een wezenlijke verzwaring of wijziging van het risico. Zij worden tijdig gewaarschuwd wanneer verzekeraars het oneens zijn met de verzwaring van de risico’s. Zij worden tijdig gewaarschuwd
wanneer verzekeraars het oneens zijn met de verzwaring van de risico’s. V
 erzekerden krijgen zo
vooraf te horen dat verval van polisdekking dreigt en niet achteraf als de schade al is ontstaan.
Verborgen Gebreken Verzekering (VGV)
De Verborgen Gebreken verzekering dekt na oplevering van het werk kosten van reparatie,
vervanging en/of versteviging van het bouwwerk door een verborgen gebrek aan constructieve
delen als gevolg van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten. De verzekering is te beschouwen als een garantieverzekering en geeft geen dekking voor schaden ontstaan tijdens de uitvoering
van bouwkuipen. Deze verzekeringsvorm is pas recent in Nederland geïntroduceerd en biedt vooral
voordelen voor opdrachtgevers. De verzekering wordt in voorkomende gevallen uitgenomen door
opdrachtgevers of contractueel verplicht gesteld aan de opdrachtnemer, vaak in combinatie met
een CAR-verzekering. De looptijd van een VGV bedraagt maximaal tien jaar en gaat in na afgifte
van de Verklaring van feitelijke oplevering of wel de Goedkeuringsverklaring. Daardoor sluit deze
verzekering aan op de dekking van de CAR-verzekering.
De VGV vereist een verplichte toetsing van het ontwerp, controle tijdens de uitvoering en een
goedkeuringsverklaring na oplevering door een onafhankelijk door verzekeraars erkend bureau.
Dit onafhankelijke bureau, ook wel Technische Inspectie Service (TIS) genaamd, rapporteert naar
opdrachtgever en verzekeraars. Op basis van deze informatie adviseert zij de verzekeraars over
de te verzekeren risico’s. Doel van de toetsing van het ontwerp, de controles en de inspecties is
een betere schadepreventie tijdens de uitvoering en een betere borging van de bouwkwaliteit na
oplevering. De VGV vermindert de kans op bouwfouten, zowel tijdens de bouw als daarna. Vooral
indien de TIS ook de opdracht krijgt om naar de risico’s voor de CAR-verzekering te kijken, zullen
de risico’s rondom de bouwput extra aandacht krijgen en daardoor kunnen verminderen. Deze
verzekering heeft ook zijn waarde voor delen van de bouwput die een permanent karakter hebben,
zoals diepwanden die een onderdeel van de definitieve constructie vormen.
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Bijlage 2 / Voorbeelden risicodossiers
Risico Inventarisatie Lijst
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Risico Actie Lijst
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		 Bijlage 3 / Handleiding en toelichting

		 LTSM rekensheet
Invoer
De elementaire LTSM-richtlijnen zijn vertaald in een Excel spreadsheet (verkrijgbaar
via de website www.cob.nl), die als een eenvoudig hulpmiddel gebruikt kan worden voor
de bepaling van mogelijke gebouwschade. Eerst worden de greenfield verplaatsingen
berekend gebaseerd op de invoer door de gebruiker. Drie verschillende situaties zijn
opgenomen: door tunnelbouw veroorzaakte bodemverplaatsingen in dwars- en langsrichting ten opzichte van de tunnelas, en verplaatsingen van de grond als gevolg van
diepe graafwerkzaamheden.
Voor de door tunnelbouw veroorzaakte grondverplaatsingen in dwarsrichting kan de
gebruiker waarden invoeren voor de diameter van de tunnel, de tunneldiepte, de diepte
waarop het zettingsprofiel moet worden berekend (nul in het geval van een zettingsprofiel
op maaiveldniveau), de maximale horizontale afstand van de tunnel van de beschouwde
zettingstrog en de gewenste incrementen van de horizontale coördinaat (Figuur B3.1).
Als er te grote of te kleine waarden zijn geselecteerd voor de laatste twee invoergegevens,
wordt een waarschuwing en suggestie gegeven (Figuur B3.2).

Figuur B3.1 Data invoer door de gebruiker over de tunnel, LTSM werkblad.

Figuur B3.2 Waarschuwingsbericht over de vereiste grondverplaatsingscurve, LTSM werkblad.
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De zettingscurve wordt berekend op basis van de maximale zetting of op basis van de
volume-verliesverhouding, afhankelijk van de selectie door de gebruiker (Figuur B3.3).
De gebruiker kan eveneens de K factor aangeven die moet worden gebruikt voor de
berekening van de trogbreedteparameter ix.
De verticale en horizontale verplaatsingsprofielen, automatisch berekend uit de
invoergegevens, zijn gegeven als grafische uitvoer (Figuur B3.4)

Figuur B3.3 Data invoer door de gebruiker voor door tunnelbouw veroorzaakte zettingscurve,
dwarsrichting, LTSM werkblad.

Figuur B3.4 Grafische uitvoer voor door tunnelbouw veroorzaakte zettingsprofielen, dwarsrichting,
LTSM werkblad.
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Dezelfde aanpak geldt voor de berekening van de verticale en horizontale verplaatsing
van de grond in langsrichting met betrekking tot de tunnelas (Figuur B3.5 en Figuur B3.6)
en voor de verplaatsingen van de grond als gevolg van diepe graafwerkzaamheden (Figuur
B3.7 en Figuur B3.8).

Figuur B3.5 Data invoer door de gebruiker voor de door tunnelbouw veroorzaakte zettingsprofielen,
langsrichting, LTSM werkblad.

147

Praktijkonderzoek Noord/Zuidlijn Amsterdam

Figuur B3.6 Grafische uitvoer voor de door tunnelbouw veroorzaakte zettingscurve, dwarsrichting,
LTSM werkblad.

Figuur B3.7 Data invoer door de gebruiker voor de door diepe ontgravingen
veroorzaakte zettingsprofielen, LTSM werkblad.
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Figuur B3.8 Grafische uitvoer voor de door een diepe ontgraving veroorzaakte grondzettingscurve,
dwarsrichting, LTSM werkblad.

Voor de berekening van de ontstane vervormingen en rekken van de equivalente balk, zal
de gebruiker de geometrie van het gebouw, de afstand van de tunnel en de buigings- en
afschuivingsstijfheid, Figuur B3.9, moeten definiëren.
In de spreadsheet is de 1 mm zettingsgrens voor het invloedsgebied automatisch
toegepast. In het geval van lange gebouwen kan deze aanname teniet worden gedaan
door de automatisch berekende gereduceerde lengte L ' te vervangen door de volledige
gebouwlengte L.
Een eenvoudige grafiek van de equivalente balk en het daarmee samenhangende
zettingsprofiel is gegeven als uitvoer (Figuur B3.10).
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Figuur B3.9 Data invoer van de gebruiker voor de afleiding van de equivalente balk, LTSM werkblad.

Figuur B3.10 Grafische uitvoer voor de geometrie van de equivalente balk en het daarmee
samenhangende zettingsprofiel, LTSM werkblad.
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Als de berekende tiltwaarden tussen de gescheiden hogging en sagging delen en de t otale
constructie meer dan 15% verschillen zal een waarschuwing gegeven worden om de
LTSM veronderstelling met betrekking tot de splitsing van de constructie op het buigpunt
van de zettingscurve te heroverwegen (Figuur B3.11).

Figuur B3.11 Waarschuwing over de hogging en sagging tilt waarden, LTSM werkblad. De
gebouwvervormingen zijn berekend volgens de LTSM procedure en gebruikt om de potentiële
gebouwschade te classificeren (Figuur B3.12 en Figuur B3.13).

Figuur B3.12 Gebouwvervorming uitvoer, LTSM werkblad.
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Figuur B3.13 Schadeclassificatie, LTSM werkblad.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om informatie over de zettingssnelheid en de bouwtechnische
conditie van het gebouw in te voeren. Deze kunnen leiden tot het verhogen of verlagen van het
schaderisico (Figuur B3.14).

Figuur B3.14 Extra data invoer door de gebruiker, LTSM werkblad.
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Voorbeelden
De LTSM procedure zoals geïmplementeerd in de Excel spreadsheet is toegepast op een
case studie van een gebouw onderworpen aan door tunnelbouw veroorzaakte zettingen.
Het Jolly Carlton Hotel in Amsterdam is een betonskeletgebouw met een gemetselde
gevel (Figuur B3.15). De bepaling van de schade wordt uitgevoerd op de dwarsdoorsnede
en langsdoorsnede met betrekking tot de tunnelas (Figuur B3.16).

Figuur B3.15 Case studie, Jolly Carlton Hotel, Amsterdam (Lorenzoni 2009).
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Figuur B3.16 Ligging van het Jolly Hotel Carlton ten opzichte van de tunnel (Lorenzoni 2009).

In de volgende afbeeldingen (Figuur B3.17 t/m Figuur B3.24) worden de resultaten voor
de Jolly Carlton Hotel case studie (voor in dwars- en lengterichting beschouwde door
snedes), voor de opeenvolgende stappen van de LTSM, gepresenteerd.

Figuur B3.17 Data invoer door de gebruiker en grafische uitvoer verplaatsingscurven, dwarsrichting,
Jolly Carlton Hotel case studie.
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Figuur B3.18 Invoer door de gebruiker van gegevens met betrekking tot het gebouw en de uitvoer
van de equivalente balkgeometrie , dwarsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.

Figuur B3.19 Uitvoer van gebouwvervormingen, dwarsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.
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Figuur B3.20 Schadeclassificatie, dwarsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.

Figuur B3.21 Data invoer door de gebruiker en grafische uitvoer van de door tunnelbouw veroorzaakte grondverplaatsingscurven, langsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.
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Figuur B3.22 Data invoer door de gebruiker over het gebouw en uitvoer van de equivalante
balkgeometrie, langsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.

Figuur B3.23 Uitvoer van de gebouwvervorming, langsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.
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Figuur B3.24 Schade-indeling, dwarsrichting, Jolly Carlton Hotel case studie.
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		 Bijlage 4 / Beoordeling bestaande

		funderingen
Diverse lokale overheden hebben een eigen systeem van bijvoorbeeld pandopnamen
en funderingsinspectie.

Amsterdam
Over de gemeente Amsterdam is een rapport beschikbaar dat uitvoerig ingaat op
de toelaatbare schadetoename. Het basisrapport ‘Casco-funderingsonderzoeken
19-eeuwse gordel’ [1] is de basis voor de beoordelingsmethodiek van de gemeente
Amsterdam. De criteria zijn van toepassing voor metselwerkwoningen met kalksteenmortel. In de rapportage wordt een funderingsbeoordelingssysteem beschreven,
betreffende de staat van een pand en de nodig geachte maatregelen. Dit is in principe
bedoeld voor vervormingen als gevolg van een doorgaande maaivelddaling.
In deze lokale voorschriften wordt een puntensysteem gehanteerd. Op basis van d
 iverse
kwaliteitsaspecten worden kwaliteitspunten toegekend. Deze punten zijn
mede afhankelijk van de kwaliteitsklasse.
Een pand wordt op basis van een pandopname ingedeeld in een kwaliteitsklasse (en dus
niet schadeklasse), die afhankelijk is van de geconstateerde scheurvorming. Een en ander
is weergegeven in Tabel B4.1.
Kwaliteitsklasse

Omschrijving

Scheurwijdte

I

geen scheurvorming

0 mm

II

lichte scheurvorming

0 tot 2 mm

III

matige scheurvorming

2 tot 5 mm

IV

ernstige scheurvorming

> 5 mm

Afhankelijk van het aantal scheuren kan een hogere of lagere kwaliteitsklasse worden toegedeeld.
		

Tabel B4.1 Indeling kwaliteitsklassen Amsterdam

Voorts worden de volgende grenswaarden opgegeven:
• De maximale relatieve rotatiehoek die mag optreden = 0,02 radialen, hetgeen
overeenkomt met 1:50.
• Maximale zettingssnelheid = 4 mm/jaar.
• Maximale zettingssnelheidsverschil = 2 mm/jaar.
Bij overschrijding van één of meerdere van bovenstaande grenzen volgt een
kwaliteitsindeling in klasse IV.
Na vaststelling van de kwaliteitsklasse worden kwaliteitspunten toegekend aan:
• de huidige situatie, op basis van de scheefstanden;
• de verwachte vervormingen:
–– (gemeten) zettingssnelheid;
–– (gemeten) zettingsverschil.
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Afhankelijk van de kwaliteitsklasse wordt in deze rapportage een aanduiding gegeven van
het renovatieniveau, dat in Tabel B4.2is weergegeven.
Kwaliteits-klasse

Criterium

Aanpakmogelijkheden

I

Casco-fundering goed, handhavingstermijn

Hoge renovatie met extra

ten minste 40 jaar

belasting

Casco-fundering goed of redelijk.

Hoge renovatie in principe

Zeer geringe onderlinge zettingsverschillen

zonder extra belasting

II

Handhavingstermijn ten minste 25 jaar
III

IV

Casco-fundering matig

Lage renovatie zonder extra

Wel onderlinge zettingsverschillen acceptabel

belasting of achterstallig

Handhavingstermijn ten minste 15 jaar

onderhoud

Casco-fundering slecht, binnen korte tijd kun-

Gedogen en observeren

nen onaanvaardbare zettingen optreden

Verbeteren tot hoger niveau

Geen geadviseerde handhavingstermijn

Opnemen in sloop/nieuw-

Tenzij nadrukkelijk aangegeven, is sloop op

bouwlocatie

korte termijn niet noodzakelijk
		
Tabel B4.2 Kwaliteitsklasse in relatie met het renovatieniveau (Amsterdam)

Rotterdam
Het rapport Concept IGWR-Richtlijn [2] gaat in op de beoordeling van bestaande
funderingen op houten palen of staal. In de rapportage wordt een funderingstechnische
beoordeling beschreven, die afhankelijk is van de scheefstand, scheurvorming, grond
waterstand, kwaliteit van het beton of metselwerk en de kwaliteit van het funderingshout. Ook de snelheid waarmee de zakkingen optreden zijn van belang.
Scheefstand ten opzichte van de horizontaal
De scheefstand waarbij het gebouw overwegend uit metselwerk bestaat wordt
beoordeeld volgens Tabel B4.3.
Scheefstand t.o.v. de horizontaal
(mm/m)

(rad)

Deelbeoordeling

0 – 10

< 1:100

Goed

10 – 15

1:100 – 1:67

Redelijk

15 – 20

1:67 – 1:50

Matig

> 20

> 1:50

slecht

		
Tabel B4.3 Scheefstand ten opzichte van horizontaal (metselwerk)
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Als het gebouw overwegend uit beton bestaat geldt Tabel B4.4.
Scheefstand t.o.v. de horizontaal

Deelbeoordeling

< 1:300

Goed

1:300 – 1:150

Redelijk

1:150 – 1:100

Matig

> 1:100

Slecht

		
Tabel B4.4 Scheefstand t.o.v. horizontaal (beton)

Scheefstand ten opzichte van de verticaal
Het uit het lood staan van de fundering moet altijd in samenhang met de scheefstand ten
opzichte van de horizontaal worden beschouwd.
Voor pendelwerking, knik, hol- of bolstaan moet de scheefstand worden beoordeeld
volgens Tabel B4.5
Weerstand tegen instabiliteit
Goed: volledig gewaarborgd door verankering of
schijfwerking
Redelijk: deels gewaarborgd door verankering of
schijfwerking
Matig: deel gewaarborgd door verankering of
schijfwerking
Slecht: geen of onvoldoende verankering of

Deelbeoordeling
Goed

Redelijk

Matig
Slecht

schijfwerking aanwezig
 ol- of bolstaan)
		
Tabel B4.5 Scheefstand ten opzichte van verticaal (pendelwerking, knik, h

In alle andere gevallen wordt de scheefstand beoordeeld volgens tabel Tabel B4.6.
Scheefstand t.o.v. de verticaal (mm/m)

Deelbeoordeling

< 1:66

Goed

1:66 – 1:50

Redelijk

1:50 – 1:33

Matig

> 1:33

Slecht

		
Tabel B4.6 Scheefstand ten opzichte van verticaal (overige gevallen)
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Scheurvorming van funderingstechnische aard
Met scheurvorming van funderingstechnische aard wordt bedoeld scheuren die ontstaan
als gevolg van een slechte fundering. De scheurvorming wordt beoordeeld volgens
Tabel B4.7.
Hoeveelheid of lengte van
scheuren per bouwwerk of
deellocatie van een bouwwerk
Actief/niet actief

Geen

Oud of niet actief*

Gering

Redelijk

Aanzienlijk

Recent of actief**

Gering

Aanzienlijk

Onderlinge verplaatsing
muurdelen

Deelbeoordeling

goed
< 1,0 mm

Goed

1,0 – 2,5 mm

Redelijk

> 2,5 mm

Matig

< 1,0 mm

Redelijk

1,0 – 2,5 mm

Matig

> 2,5 mm

Slecht

< 1,0 mm

Redelijk

1,0 – 2,5 mm

Matig

> 2,6 mm

Slecht

< 1,0 mm

Matig

1,0 – 2,5 mm

Slecht

> 2,5 mm

Slecht

Tabel B4.7 Scheurvorming van funderingstechnische aard
		
* Oude scheuren die niet meer vervormen
** Nieuwe scheuren die nog aan het vervormen zijn

Grondwaterstand
De invloed van de grondwaterstand op een houten paalfundering, de fundering op staal
zonder kruipruimte en de fundering op staal met kruipruimte moet worden beoordeeld
als goed, redelijk, matig of slecht. Het verloop van de grondwaterstand in de tijd en de
nabijheid van de meetpuntlocatie van de grondwaterstand ten opzichte van het object
zijn daarbij van belang.
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Kwaliteit beton en metselwerk
De kwaliteit van het beton en metselwerk dient beoordeeld te worden volgens Tabel B4.8
Beton

Metselwerk

Deelbeoordeling

Hard, geen scheuren of schol

Stenen hard

Goed

vorming

Voegen hard
Geen scheuren

Weinig scheuren of scholvorming

Stenen hard

aanwezig

Voegen zacht

Redelijk

Weinig scheurvorming
Scheuren, scholvorming of grind-

Stenen zacht

nesten aanwezig

Voegen zacht

Matig

Scheurvorming
Ernstige scheuren of scholvor-

Loszittende of verbrokkelde stenen

ming, corroderende wapening

Ernstige scheurvorming

Slecht

zichtbaar
		

Tabel B4.8 Kwaliteit beton en metselwerk
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Kwaliteit van het funderingshout
De kwaliteit van het funderingshout wordt beoordeeld aan de hand van de resultaten van
de visuele inspectie en de gemeten gemiddelde indringing van de rotting van de paal. De
gemiddelde paalrotting die mag optreden is afhankelijk van de paalkopdiameter, zie [2].
Eindbeoordeling
Afhankelijk van de bovenstaande deelbeoordelingen wordt een eindbeoordeling van de
fundering gegeven door middel van een multi-criteria analyse. Aan de hand van de eindbeoordeling zijn er handhavingstermijnen opgesteld zoals weergegeven in Tabel B4.9.
Funderingstechnische beoordeling

Funderingstechnische handhavingstermijn

Goed

50 jaar
40 jaar

Redelijk

30 jaar
25 jaar

Matig

20 jaar
15 jaar

Slecht

10 jaar
5 jaar

Zeer slecht

5 jaar
3 jaar
2 jaar
0 jaar

											
Tabel B4.9 Handhaving ten opzichte van funderingstechnische beoordeling

[1] Oversteegen, M.J. (1998) Basisrapport Casco-funderingsonderzoeken. Panden in de
19e –eeuwse gordel. Stedelijke Woningdienst Amsterdam. Bureau P/A. 19-05-98
[2] Concept IGWR-Richtlijn (2009) Richtlijn voor het onderzoeken en beoordelen van
bestaande funderingen op houten palen of staal, IGWR Rotterdam
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		Bijlage /5 Cases
De volgende cases geven achtergrondinformatie over het ontwerp en optredende
vervormingen rondom bouwkuipen in stedelijk gebied:
Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuw A’damse metrolijn – deel 1
De Wit, J.C.W.M., Lengkeek, H.J., de Kant, M.
Geotechniek 2001, nr. 2
Praktijkproef openstaande diepwandsleuven t.b.v. nieuw A’damse metrolijn – deel 2
De Wit, J.C.W.M., Lengkeek, H.J., de Kant, M.
Geotechniek 2001, nr. 3
Full scale test on environmental impact of diaphragm wall trench installation in Amsterdam
De Wit, J.C.W.M., Lengkeek., H.J.
Proc. Int. Sym. on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground,
Toulouse, 2002, France.
Risk management during the reconstruction of the underground metro station Rotterdam
Central Station
Berkelaar, R.
ISGSR 2011 - Vogt, Schuppener, Straub & Bräu (eds) Bundesanstalt für Wasserbau ISBN
978-3-939230-01-4, 2011
Uitvoering van een bouwput met SCB-wanden in het centrum van Tilburg
Schippers, R.J.
Geotechniek 2007, nr. 1
Almere krijgt hoogste en diepste punt van Flevopolder
Yahyaoui, A., Eijk, R.A. van der, Loonen, N.T.
Geotechniek 2010, nr. 2
Bouwkuip van project Le Carrefour
Rooduijn, M.P.
Geotechniek 2009, nr. 4
Bouwkuip van project Le Carrefour te Leiden Evaluatie van metingen en analyses (deel 2)
Rooduijn, M.P.
Geotechniek 2010, nr. 1
The response of piled buildings to deep excavations
Korff, M., Mair, R.J., Van Tol, A.F., Kaalberg, F.J.
Proc. Int. Sym. on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground,
TC28 Roma 2011
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Ontwerp van de sandwichwand onder Amsterdam Centraal Station
de Wit, J.C.W.M., Bogaards, P.J., Langhorst, O.S., Schat, B.J., Essler, R.D., Maertens, 
J. Obladen, B.K.J., Bosma, C.F., Sleuwaegen, J.J., Dekker H.
Geotechniek 2006, nr. 2
Uitvoering van de sandwichwand onder Amsterdam Centraal Station
de Wit, J.C.W.M., Bogaards, P.J., Langhorst, O.S., Essler, R.D., Maertens, J Obladen, B.K.J.,
Bosma, C.F., Sleuwaegen, J.J., Dekker H.
Geotechniek 2006, nr. 3

166

Aanbevelingen voor het ontwerp van bouwkuipen in stedelijke omgeving

Bijlage 6 /Schadebeelden
Ter illustatie herhaling van schadeclassificatietabel:

Schadecategorie

Schadeklasse

Omschrijving Scheurwijdte Karakterisering
schadebeeld

0

Verwaarloosbaar

< 0,1 mm

Haarscheurtjes

Esthetisch

1

Zeer licht

0,1 tot 1 mm

Enige scheurvorming
in metselwerk. Kleine
scheuren, meestal beperkt
tot pleisterwerk, die
eenvoudig kunnen worden
weggewerkt.

2

Licht

tot 5 mm

Scheuren kunnen aan de
buitenzijde zichtbaar zijn
en kunnen tot vochtdoorslag leiden. Deuren en
ramen klemmen licht.
Geringe scheurvorming,
kan eenvoudig hersteld
worden.

Functioneel

3

Matig

5 tot 15 mm

Deuren en ramen klem-

of meerdere

men. Mogelijke schade

scheuren >3 mm

aan nuts-aansluitingen.
Vochtdoorslag mogelijk.
Scheuren zijn zodanig
dat metselwerk dient te
worden hersteld.

4

Ernstig

15-25 mm,

Bruikbaarheid en toe-

ook afhankelijk

gankelijkheid ernstig

van het aantal

aangetast.

scheuren

Voelbare scheefstand.
Herstel vergt vervanging
van muurdelen en andere
constructieve elementen.

Constructief

5

Zeer ernstig

> 25 mm, hangt

Instortingsgevaar.

van aantal af

Volledige renovatie
noodzakelijk.
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Schadeklasse 1, scheurwijdte tot 1 mm
lichte scheurvorming in stucwerk, V-vormig

Schadeklasse 2, scheurwijdte tot 5 mm
lichte scheurvorming in metselwerk,
diagonaal/getrapt

Schadeklasse 2, scheurwijdte tot 5 mm
lichte scheurvorming in stucwerk,
diagonaal/getrapt
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Schadeklasse 2, scheurwijdte tot 5 mm
lichte scheurvorming in stucwerk

Schadeklasse 3, scheurwijdte 5 tot 15 mm
Matige scheurvorming in metselwerk
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Praktijkonderzoek Noord/Zuidlijn Amsterdam

Schadeklasse 3, scheurwijdte 5 tot 15 mm
Matige scheurvorming in metselwerk

Schadeklasse 4/5, scheurwijdte >15 tot 25 mm of >25mm
Ernstige tot zeer ernstige scheurvorming
in metselwerk

Schadeklasse 4/5, scheurwijdte >15 tot 25 mm of >25mm
Ernstige tot zeer ernstige scheurvorming
in metselwerk
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F530
COB – Nederlands kenniscentrum voor ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik
Het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en
ondergronds ruimtegebruik (COB) heeft tot doel om kennis, kunde
en innovatie voor ondergronds ruimtegebruik en ondergronds
bouwen te ontwikkelen. Dit doet COB door praktijkonderzoek en door
samenwerking binnen een netwerk van deskundigen.
Kennis komt tot stand in een publiekprivate, maatschappelijke
context, om te komen tot resultaten die breed worden geaccepteerd
en die leiden tot een verantwoorde toepassing met maatschappelijk
en economisch rendement. COB bestaat sinds 1995 en maakt deel uit
van CURNET.

Consortium DC-COB
Door het ondertekenen van de overeenkomst ‘Consortium Ondergronds
Bouwen’ d.d. 18 december 2003 bevestigen COB en Delft Cluster de
voorgenomen plannen met betrekking tot het uitvoeren vangezamenlijk
onderzoek binnen het consortium ‘Ondergronds Bouwen’.
Bij de formulering van de onderzoeksactiviteiten binnen beide
organisaties voor de periode 2003-2010 leek een verdere afstemming
van de activiteiten winst voor beide organisaties te kunnen betekenen.
Delft Cluster kan profiteren van de goede relaties die het COB heeft
opgebouwd met diverse marktpartijen op het gebied van ondergronds
bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Deze marktpartijen zijn nood
zakelijk om te komen tot een uitvoerbaar Bsik-programma voor de
periode 2003-2010. Het COB kan van de samenwerking profiteren
omdat het een eerste aanzet betekent naar een gezonde financiële basis
voor onderzoeksactiviteiten. Daarnaast biedt de samenwerking voor
beide organisaties kansen op het gebied van kennisdeling en kennis
verspreiding. Dat is de insteek van de twee projecten:
Beheerst Boren in Stedelijk Gebied en Innovatief Ondiep Bouwen.

Gemeenschappelijk praktijkonderzoek boortunnels (GPB)
Na het succesvolle verloop van het praktijkonderzoek bij de Tweede
Heinoordtunnel en de Botlekspoortunnel bleek het voor vijf nog
op handen zijnde Nederlandse boorprojecten efficiënter om het
nog benodigde onderzoek te verdelen. Daarom gaven de opdrachtgevers van vijf Nederlandse boortunnelprojecten en COB half
september 2000 door de ondertekening van de Overeenkomst
Gemeenschappelijk Praktijkonderzoek Boortunnels (GPB) hun
goedkeuring aan een masterplan praktijkonderzoek. Onder de paraplu
van het Centrum Ondergronds Bouwen bepaalden zij welk onderzoek
waar het beste zou kunnen plaatsvinden.
Binnen het masterplan GPB wordt onderzoek gedefinieerd ter plaatse
van Westerscheldetunnel (F100), Sophiaspoortunnel (F200), 
Tunnel Pannerdensch Kanaal (F500), Boortunnel Groene Hart (F510),
Noord-Zuidlijn (F530) en RandstadRail (F540). Tijdens de u
 itvoering
van deze boortunnels met grote diameter zullen metingen en
experimenten worden uitgevoerd, waarmee de kennis ten aanzien van
de geboorde tunnel als bouwmethode wordt vergroot. Hierbij worden
ondermeer zaken onderzocht als metingen aan dwarsverbindingen,
mogelijkheden tot hergebruik van vrijkomende grond, optreden
van zwel van diepgelegen kleilagen, volgen van het boorproces en
gerichte evaluatie van meetgegevens. Het betreft dan ook uitvoerings
gerelateerd onderzoek met oog op het verkleinen van risico’s en
kosten bij toekomstige tunnelprojecten.
De partijen vertegenwoordigd binnen het Platformoverleg GPB
• Managementgroep Betuweroute van NS RailInfrabeheer,
• Projectbureau Noordelijk Holland - Directie HLS-Zuid - Ministerie
van Verkeer & Waterstaat,
• Projectbureau Noord-Zuidlijn - Dienst Infrastructuur Verkeer en
Vervoer van de Gemeente Amsterdam,
• Centrum Ondergronds Bouwen (COB),
• Projectbureau RandstadRail
• Bouwdienst Rijkswaterstaat - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
- Ministerie van Verkeer & Waterstaat
• Delft Cluster
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