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AFSTUDEERDERS

Waarom Geotechniek? 
Wat mij altijd heeft getrokken aan de Geotech-
niek, is dat het uit zoveel verschillende facetten 
bestaat. Het maken van constructieve bereke-
ningen op en/of in de grond, zoals zettings-, 
stabiliteits- en damwandberekeningen, is er 
natuurlijk één van. Maar ook het doen van on-
derzoek, zoals trillings-, bodem- en funderings-
onderzoek, en de praktijk, het onderzoek ter 
plaatse en hoe het er in de realiteit aan toe gaat, 
zijn minstens zo belangrijk! Ieder probleem is 
anders, oplossingen zijn vaak niet voor de hand 
liggend of met duidelijke formules te beschrij-
ven. 

Mijn afstudeeronderzoek 
Voor mijn afstudeerscriptie wilde ik dan ook 
graag een opdracht waar ik theorie en praktijk 
met elkaar kon combineren. Na een gerichte 
zoektocht kwam ik terecht bij de Gemeente Rot-
terdam, waar ze bezig waren met een uitdagend 
project in – en dat verwacht je misschien niet – 
Nijmegen. Als onderdeel van het project ‘Ruimte 
voor de Rivier’ zal daar ter plaatse van de uiter-
waarden een nevengeul van de Waal worden ge-
construeerd. De ontgraving die daarvoor nodig 
is bedraagt zo’n 10 meter en heeft invloed op on-
der andere de in de uiterwaarden aanwezige pij-
lers van een treinbrug. Deze pijlers zijn op staal 
gefundeerd met de onderkant op NAP + 5m, wat 
3 meter hoger is dan het uiteindelijke bodempeil 
(NAP + 2m) van de nevengeul. Zonder maatrege-
len zullen de pijlers tijdens het uitgraven van de 
nevengeul dus worden ondergraven! 

 
Overzicht van hoe de nieuwe situatie wordt 

De Gemeente Rotterdam bedacht daarop een 
oplossing: een ‘doos’ van diepwanden die de pij-
lers, hun fundering en de omliggende grond als 
het ware zou opsluiten. Diepwanden van 1,5 me-
ter dik en een kapconstructie die de bovenkant 
van de diepwanden aan weerszijde van de pijler 
koppelt, moeten de stijfheid van het zogenaam-
de pijler-grond systeem garanderen. Wanneer 

de stijfheid daarvan behouden blijft, zullen er 
geen verdere aanpassingen aan de brug nodig 
zijn.

Om te zien of de ‘doos’-oplossing zou werken, 
was het van belang de stijfheid van het systeem 
gedurende de werkzaamheden te monitoren. 
Monitoring van constructies wordt vooral geba-
seerd op deformatiemetingen. Zulke metingen 

geven informatie over de zettingen, maar niet 
over de stijfheid van een constructie. Om de stijf-
heid te monitoren moest dus naar een andere 
methode gezocht worden. Deze werd gevonden 
in trillingsmetingen. In de staal- en betonindus-
trie wordt de stijfheid van constructieonderdelen 
(zoals gewapende balken) namelijk al veelvuldig 
getest met behulp van trillingsmetingen. Een 
afname van stijfheid kan worden gezien als een 
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Het uiteindelijke resultaat!

Monitoring van stijfheid 
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afname van de eigenfrequenties van het betref-
fende constructieonderdeel. 
De vraag of trillingsmetingen ook gebruikt kun-
nen worden om de stijfheid van een pijler-grond 
systeem te monitoren, werd onderwerp van mijn 
onderzoek. De trillingen die ik heb gebruikt wer-
den veroorzaakt door het passerende treinver-
keer. 

Omdat het gebruik van trillingsmetingen voor 
het bepalen van de stijfheid van een pijler-
grond systeem nog niet eerder gebruikt was, 
diende er veel onderzocht te worden. Natuur-
lijk ben ik zoals iedereen begonnen met een 
literatuurstudie. Ik vond veel interessante ar-
tikelen, bijvoorbeeld over trillingen in de vorm 
van seismische golven die worden gebruikt om 
lagenscheidingen in de ondergrond te vinden. 
Het principe is gebaseerd op het feit dat een 
sterkere en stijvere grondlaag sneller trilt dan 
een slappe grondlaag. Golven met een hoge 
frequentie hebben een korte golflengte, en be-
reiken de bovenste grondlagen. Golven met een 
lage frequentie, ofwel een lange golflengte, 
dringen door tot de diepere grondlagen. Wan-
neer er een duidelijk verschil in snelheid op-
treedt bij het verlagen van de frequentie van de 
golven die je uitzendt, bevindt zich op die diepte 
een scheiding tussen twee verschillende grond-
lagen. Oké, nu dwaal ik misschien een beetje af 
van mijn afstudeeronderzoek, maar dit is na-
tuurlijk ook een interessant stukje geotechniek!  

Terug naar Nijmegen dan. In het contract was 
opgenomen dat voor wat betreft de monitoring 
moest worden gezorgd voor continue trillings-
metingen aan iedere pijler. Het systeem dat 
daarop werd bevestigd registreerde iedere 10 
minuten de hoogst opgetreden trillingssnelheid 
met bijbehorende frequentie. Voor mijn onder-
zoek bleek deze informatie te weinig. Ik heb 
daarom, met hulp van een collega, mijn eigen 
trillingsmetingen uitgevoerd met een veel uit-
gebreider systeem van de Gemeente Rotterdam. 
Dit systeem registreerde 1000 keer per seconde 
de frequentie en bijbehorende trillingssnelheid. 
De resultaten waren bruikbaar voor mijn onder-
zoek. 

De conclusies
De belangrijkste conclusie van mijn onderzoek 
is: het werkt! Ik heb aan kunnen tonen dat tij-
dens het construeren van de diepwanden, de 
stijfheid van het pijler-grond systeem iets te-
rugliep. De eigenfrequenties van het systeem 
namen namelijk af. Maar toen de diepwanden 
eenmaal af waren en de pijlers dus geheel om-
sloten werden, liep de stijfheid weer op. Uitein-
delijk benaderde de uiteindelijke stijfheid de ini-

tiële stijfheid van het systeem.
Een andere belangrijke conclusie van mijn on-
derzoek is dat de stijfheid op zich niet gemeten 
kan worden met behulp van een trillingsmeting. 
Wat je kunt meten is een relatieve toe- dan wel 
afname van de stijfheid ten opzichte van de initi-
ele stijfheid. Kort gezegd komt dit door ‘lekkage 
van informatie’ tijdens de Fourier-analyse, die 
wordt gebruikt om de resultaten van de tril-
lingsmetingen om te zetten in een frequentie-
tijd diagram.

En nu?
Het was een boeiend en interessant onderzoek, 
waarvan ik veel heb geleerd op het gebied van 
trillingen in de ondergrond. Wat ik ook erg leuk 
vind, is dat ik er nu eigenlijk nog steeds mee 
bezig ben. Ik werk nu namelijk bij de Gemeente 
Rotterdam waar ik onder andere trillingsmetin-
gen uitvoer maar vooral verwerk. Het Matlab-
model dat ik destijds geschreven heb voor mijn 
eigen onderzoek, vormt de basis voor de uitvoer. 
Ik voel me bijna een expert, en ben trots dat mijn 
onderzoek in de praktijk zo nuttig blijkt te zijn! 

Vóór constructie van de diepwanden

Mariët aan het meten 
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