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werp op basis van CPM-onderzoek. Vervolgens 
heb ik van elk ontwerp een kostenraming ge-
maakt. Door vergelijking van de kostenraming 
werd duidelijk dat sondeeronderzoek met de 
CPM een kostenbesparing van 2,2% oplevert in 
zandgrond (Hubertustunnel). Ik was nieuwsgie-
rig of er in een andere grondslag wellicht een 
grotere kostenbesparing te realiseren was en 
daarom heb ik hetzelfde ontwerpproces uitge-
voerd in kleigrond. In deze grondslag werd een 
kostenbesparing van 5,5% gerealiseerd. De 
kostenbesparingen komen voort uit het feit dat 
de E-moduli voor zand gemiddeld met een fac-
tor 1,3 toenemen bij vergelijking van standaard 
sondeeronderzoek en CPM onderzoek. Voor klei 
bedraagt deze factor gemiddeld 2,5. Door deze 
gunstigere E-moduli kan goedkoper worden ge-
dimensioneerd, wat kostenbeparingen oplevert. 
Hierbij valt met betrekking tot stalen damwan-
den te denken aan lichtere verankering, grotere 
hart-op-hart afstand van de verankering, kor-
tere damwanden of een lichter damwandprofiel.

De praktijk
Bij mijn werkzaamheden als calculator / werk-
voorbereider bij Aannemingsbedrijf Gebr. 
Schouls B.V. te Leiden kom ik bijna dagelijks 

in aanraking met het dimensioneren van tijde-
lijke en definitieve grondkeringen. In de diverse 
Design & Construct contracten onder UAV-gc 
laten wij regelmatig sondeeronderzoek uitvoe-
ren en doen wij vervolgens op basis van dat on-
derzoek de complete engineering van het werk. 
Dat houdt in dat we de tijdelijke en/of definitieve 
grondkeringen dimensioneren, dat we de geo-
techische gegevens gebruiken als input bij bij-
voorbeeld de constructieve berekeningen van 
een gemaal, bepalen wij het palenplan en de 
paalpuntniveau’s van funderingspalen, maken 
wij opbarstberekeningen van de bouwkuipbo-
dem en bepalen wij welke maatregelen we tref-
fen om de bouwkuip droog te houden.
Wanneer de engineering van het werk klaar is 
kunnen wij het werk ook zelf uitvoeren. Wij heb-
ben namelijk een uitgebreid machinepark met 
bijvoorbeeld diverse hydraulische kranen waar-
mee wij stalen damwand kunnen in- en uittril-
len. 

Conclusie
Uit de resultaten van mijn onderzoek is geble-
ken dat de toepassing van ‘’state-of-the-art 
grondonderzoek’’ wel degelijk een kostenbe-
sparing oplevert in het ontwerp van grondke-

rende constructies. Dit pleit er dan ook voor om 
dit onderzoek vaker toe te passen en om er in te 
blijven investeren zodat de kennis van geotech-
niek wordt vergroot, zodat de onderzoeksme-
thoden verder kunnen worden verfijnd en zodat 
de geotechniek-sector innovatief blijft.

Close-up van een ontlast/herbelastlus

Inleiding
In het afgelopen jaar heb ik mijn afstudeeron-
derzoek verricht bij CRUX Engineering op het 
onderwerp ‘Opslag in ondergrondse schachten’.
Het betreft hier een concept waar in tijden van 
energieoverschot, energie wordt opgeslagen in 
verticale ondergrondse schachten in de vorm 
van perslucht, waarmee op een later moment 
vervolgens weer energie kan worden opgewekt. 
De reden waarom men hier behoefte aan zou 
hebben, is dat dit concept als een buffer zal 
functioneren waarmee fluctuaties in energie-
vraag en aanbod kunnen worden opgevangen en 
geen energie verloren gaat.
Energiecentrales zijn maar beperkt in staat te 
anticiperen op deze fluctuatie waardoor gere-

geld teveel energie wordt geproduceerd, en pro-
blemen ontstaan in de distributie over het elek-
triciteitsnet.
Het tijdelijk opslaan van teveel geproduceerde 
energie op de juiste plek lijkt hierdoor een inte-
ressante optie.

Het concept
Momenteel bestaat er een aantal concepten 
waarbij elektriciteit kan worden opgeslagen 
door onder andere het gebruik van een stuw-
meer of het opslaan van energie in zoutlagen. 
Het nadeel van deze concepten is dat er veelal 
grote geografische en/of geologische eisen aan 
gesteld worden welke lang niet overal beschik-
baar zijn.

Het concept dat hier wordt toegelicht, kent deze 
nadelen niet en lijkt op dit moment bovendien 
goed toepasbaar in zandbodem.

Gedacht wordt aan een drukvat tot wel 100 me-
ter hoog en met een diameter van 11 meter, die 
door middel van een ‘Vertical shaft sinking ma-
chine’ tot een diepte van 200 meter in de bodem 
geplaatst zal worden, om zo optimaal te profite-
ren van de bodemstijfheid. 
Op grotere diepte is de bodem per slot van reke-
ning stijver en geeft meer tegendruk bij het op-
voeren van de interne luchtdruk in het drukvat.
Het drukvat zal cyclisch onder druk gezet wor-
den door op het maaiveld geplaatste compres-
sors. Op deze manier kan het drukvat dagelijks 
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worden benut. 
Voor het drukvat kan gedacht worden aan een 
soort van grote ballon, de schacht zelf zal be-
staan uit een innovatief lining-concept dat in 
staat is flexibel mee te bewegen met het druk-
vat, en eveneens de grote externe grond- en wa-
terdrukken kan opnemen. 
Het mee kunnen bewegen van de lining is es-
sentieel om de stijfheid van de bodem te kun-
nen benutten, zodra het drukvat op druk wordt 
gebracht. 

Omdat het drukvat cyclisch onder druk zal ko-
men te staan, kan dit invloed hebben op de om-
geving. Door het maken van berekeningen kan 
worden voorspeld hoe groot deze invloed is en 
kunnen eventuele ontwerpmaatregelen worden 
genomen. 

De geotechnische uitdaging
Tijdens het afstudeeronderzoek heb ik mij bezig 
gehouden met de haalbaarheid van het lining-
concept als schacht. Hierbij heb ik gekeken naar 
de capaciteit van het lining materiaal en de uit-
voeringstechnische aspecten van het concept, 
zoals het op diepte krijgen van de lining, het 
afsluiten van de schacht aan onder- en boven-
zijde, en de verschillende belastinggevallen van  
de schacht in bouw- en gebruiksfasen.
Voor het rekenen aan de lining is gebruik ge-
maakt van een axiaal-symmetrisch model in het 

Eindige elementen programma Plaxis 2D. Het 
opzetten van een werkend rekenmodel waarin 
de bouw- en gebruiksfasen zijn verwerkt, vergde 
veel doorzettingsvermogen. Zo was de schacht 
200 meter diep en bestond deze uit een lining 
met segmenten van ca. 1,0 meter hoog, welke in 
de bouwfasen stapsgewijs worden ingebracht. 
Tijdens het opzetten van het rekenmodel kwa-
men vraagstukken naar voren als: 
Hoe en waarmee kan de schacht van onder en 
boven worden afgesloten, welke eigenschappen 
ga ik de zandbodem op 200 meter diepte toeken-
nen en hoe boots ik een interne luchtdruk na in 
Plaxis?
Uiteindelijk is de bodem van de schacht in het 
rekenmodel van beton gemaakt, en de boven-
afsluiting is als een flexibele boogvorm gemo-
delleerd. 
Een aandachtspunt hierbij was dat de flexibele 
lining bij het opvoeren van de interne druk meer 
zijwaarts beweegt dan de boven- en onder-af-
sluiting, het uitdenken van mogelijke oplossin-
gen voor dit soort aspecten heb ik tijdens het 
onderzoek als een motiverende uitdaging erva-
ren.

Resultaten
Nadat het rekenmodel opgezet was en de fase-
ringen na veel inspanning succesvol doorgere-
kend waren, was het tijd om de grote vraag te 
beantwoorden: is dit concept van lining haalbaar 
voor deze manier van toepassing?
Om tot een antwoord te komen op deze vraag is 
gekeken naar de optredende krachten, en ver-
vormingen in de lining tijdens de bouw- en ge-
bruiksfasen. Hieruit is gebleken dat de lining in 
staat is zijn vorm voldoende te behouden tijdens 

het op diepte brengen, en eveneens hoge interne 
drukken realiseerbaar lijken waarbij de optre-
dende trekkracht in de tangentieel-richting van 
de lining maatgevend is.

Risico’s
De risico’s voor dit concept van energieopslag 
zijn uiteenlopend, en in dit afstudeeronderzoek 
lag daar ook niet de nadruk op. 
Zo was er weinig bekend over de stijfheid van 
de ondergrond op 200 m diepte waardoor er op 
dit punt nog enige geotechnische uitdaging te 
vinden is. Bij een hogere bodemstijfheid zal de 
schacht per slot van rekening minder horizon-
taal vervormen en kan een hogere interne druk 
worden gehanteerd.

Conclusie en verder onderzoek
Uit het onderzoek is gebleken dat het concept 
van de flexibele lining naar behoren functio-
neert. Zonder interne overdruk neemt de lining 
de externe grond- en waterdrukken volledig op. 
Bij het opvoeren van de interne luchtdruk is de 
lining voldoende flexibel om de stijfheid van de 
bodem optimaal te benutten en daarmee een 
hoge interne druk mogelijk te maken.
Momenteel is CRUX Engineering bezig met het 
verder ontwikkelen van dit concept, en staat 
er een praktijkproef gepland waarbij in de ha-
ven van Rotterdam een verschaald model in de 
grond zal worden gebracht en beproefd. Het be-
langrijkste doel van deze proef is het aantonen 
van het werkingsprincipe en het valideren van 
het rekenmodel met de werkelijkheid. Met deze 
proefresultaten kan worden gewerkt aan de ver-
dere innovatie ontwikkelingsstappen om tot een 
volwaardig werkend systeem te komen.

Horizontaal vervormingspatroon bij interne atmosferische druk, half opgevoerde druk, en 
maximale druk (van links naar rechts).

Principe afbeelding ondergronds drukvat 
(ref. Park-id.com)
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