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Projectgegevens
Het droogdok heeft afmetingen van 165 m  x 35 
m (lengte x  breedte) en het aanlegniveau is ruim 
10 m onder het huidige maaiveld. Het dok wordt 
overkapt op een hoogte van 33 m en moet ruimte 
bieden aan de afbouw van superjachten. Direct 
naast het dok komt een gebouw met dezelfde 
hoogte met geïntegreerde kantoor- en work-
shopruimten, verdeeld over zeven bouwlagen. 
De bouw van het droogdok betreft een design & 
build contract.

De bodemopbouw is te zien op de sondering in 
figuur 1. Achtereenvolgend kunnen worden on-
derscheiden: een dikke ophooglaag, slappe klei- 
en veenlagen, het eerste zandpakket en een 
pakket van stijve kleilagen (laag van Kedichem). 
Op een diepte van circa NAP -38 m is een tweede 
pakket van zandlagen aangetroffen. Tijdens de 
bouwfase is uitgegaan van een maximale grond-
waterstand van NAP +0.4 m en daarnaast is in 
het ontwerp rekening gehouden met het effect 
van extreem hoogwater (NAP +2.9 m). 
 
Het droogdok is direct gelegen aan de rivier de 
Noord en deze locatie maakt het project nog uit-
dagender. Het droogdok ligt buitendijks, in slap-
pe grond, 80 m vanaf de bestaande verkeerstun-
nel van de A15 onder de Noord, pal naast een 
brandweerkazerne en vlakbij een dijklichaam 
waarop zich huizen bevinden die op staal zijn 
gefundeerd. Een overzicht van de bouwlocatie is 
weergegeven in figuur 2.
Daarnaast is nog één opvallende randvoorwaar-
de: de aannemer moest bij het ontwerp van dit 
dok al rekening houden met een nog te bouwen 
tweede dok, terwijl nog niet zeker was hoe en 
wanneer dit dok zal worden gebouwd.

Figuur 1 - Sondering met de bodemopbouw.
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Samenvatting
Door Cordeel Nederland BV is in 2013 en 2014 een droogdok in Alblas-
serdam gebouwd dat bestemd is voor de bouw van superjachten met een 
maximale lengte van 145 m. Direct naast het diepe dok komt een 33 m 
hoog gebouw met geïntegreerde kantoor- en workshopruimten, waarbij 
rekening moest worden gehouden met zeer hoge vloerbelastingen. Fugro 
was vanaf de tenderfase tot en met de uitvoering van de bouwput bij dit 
project betrokken als onderdeel van het bouwteam en onder andere ver-
antwoordelijk voor het ontwerp van de fundering, diepwanden en ontwa-

tering. Daarnaast is Fugro actief geweest tijdens de uitvoering met onder 
andere controle en monitoringswerkzaamheden. Dit project is niet alleen 
bijzonder vanwege zijn afmetingen, maar ook het ontwerp kende vele uit-
dagingen, zoals de toepassing en multifunctioneel gebruik van diepwan-
den, de interactie tussen afzonderlijke funderingselementen en de toe-
komstige ambities van de klant. Door uitgebreide Plaxis berekeningen is 
goed inzicht verkregen in de vervormingen en bijbehorende krachtenspel 
van de diverse funderingsonderdelen.

Het ontwerp van het droogdok
De doorslaggevende factoren in het design & 
build contract waren kwaliteit en de bouwsnel-
heid. Deze factoren lagen uiteindelijk aan de ba-
sis van de keuze om het droogdok in den droge 
te bouwen, hetgeen betekende dat een gesloten 
bouwkuip moest worden gerealiseerd. Hiervoor 
zijn diepwanden met een lengte van circa 33m 
aangebracht, die tot in de slecht doorlatende 
kleilaag van Kedichem reiken en daarbij de bo-
venliggende doorlatende zandlagen horizontaal 
afsluiten. De diepwanden hebben een dikte van 
1,2 m en functioneren tijdens de bouwfase en 
in de gebruiksfase als grond- en waterkerende 
schermen. De diepwanden maken in de ge-
bruiksfase tevens onderdeel uit van de draag-
constructie.

Met de keuze voor een gesloten bouwkuip (ook 
in de gebruiksfase) is het mogelijk om de wa-
terdruk onder de dokvloer te verlagen door het 
grondwater continu weg te pompen. Hierdoor 
zijn er geen dure trekpalen of trekverankeringen 
nodig en kan worden volstaan met drukpalen die 
in de eerste zandlaag worden geheid. Dit gaf een 
enorme besparing ten opzichte van het referen-
tieontwerp, waarin lange trekpalen van 50 meter 
(tot in de tweede zandlaag) waren voorzien. Om 
het waterbezwaar in de bouwput zo minimaal 
mogelijk te houden is in de ontwerpfase beslo-
ten veel aandacht te besteden aan de kwaliteit 
van de diepwanden.

Omdat de palen in een vroegtijdig stadium en 
vanaf het bestaande maaiveld werden geheid, is 
gekozen om vibro-combinatiepalen toe te pas-
sen, waarbij de prefab kern op het gewenste 
niveau wordt afgehangen. Gezien de diepte van 
de ontgraving zijn tijdens de bouwfase de diep-
wanden ondersteund door een tijdelijk stempel-
raam. 

Aan de noordzijde van het droogdok is een kan-
toor met workshops gesitueerd, welke zich 
nagenoeg over de volledige lengte van het dok 
strekt. Door de hoge vloerbelastingen en het feit 

Figuur 2 - Bovenaanzicht van de bouwlocatie.

Figuur 3 - Dwarsdoorsnede van het droogdok en het naastgelegen kantoorgedeelte met workshops.
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dat de horizontale stabiliteit hier wordt gereali-
seerd, is ook onder dit gebouw een zware funde-
ring gemaakt. Hier zijn prefab betonpalen toe-
gepast. De fundering van het kantoorgedeelte 
en het droogdok worden verder niet aan elkaar 
gekoppeld (geen overdracht van belastingen en 
momenten).

Een dwarsdoorsnede van het nieuw te bou-
wen droogdok met het naastgelegen kantoor is 
weergegeven in figuur 3.

Verder wordt het droogdok aan de zijde van de 
rivier als het ware gedeeltelijk in de huidige ha-
ven gebouwd. Om de aanleg van de diepwanden 
mogelijk te maken, moest eerst een deel van de 
haven worden gedempt. Om een stabiele situ-
atie te creëren is hiertoe een tijdelijke kistdam 
in de haven gemaakt. Zodoende kon het tussen-
liggende gedeelte worden aangevuld met zand 
waarna de diepwanden kunnen worden aange-
bracht.

Bouwfasering
De eerste fase van de nieuwbouw bestond uit het 

vervaardigen van de diepwanden en gelijktijdig 
zijn vanaf het maaiveld de vibro-combinatiepa-
len en prefab betonpalen geheid. In een periode 
van ca. 10 weken is dit door 4 heistellingen en 
2 graafmachines gerealiseerd. Een knappe lo-
gistieke prestatie. Door voldoende afstand te 
hanteren, heeft het heien van de palen geen 
invloed gehad op het vervaardigen van de diep-
wanden. Het vervaardigen van de diepwanden 
begon aan de kopse kant van de bouwput terwijl 
de heiwerkzaamheden halverwege de bouwput 
begonnen. Vervolgens is richting rivier de Noord 
gewerkt. Bij het bereiken van de rivier zijn de 
werkzaamheden omgewisseld waarbij de reeds 
vervaardigde diepwanden waren uitgehard. Zo-
doende bedroeg de afstand tussen het vervaar-
digen van de diepwanden en de heiwerkzaam-
heden te allen tijde meer dan 50 meter.

Na het gereedkomen van de diepwanden en 
het aanbrengen van de funderingspalen is de 
bouwkuip in fasen uitgegraven tot een maxi-
male diepte van circa 11 m, waarbij een tijde-
lijk stempelraam is aangebracht. Vervolgens 
zijn de dokvloer en de onderste dokwanden ge-

bouwd, waarna het tijdelijke stempelraam weer 
kon worden verwijderd en de diepwanden door 
het (onderste deel van het) dok werden onder-
steund. Na het verwijderen van het stempel-
raam is het bovenste gedeelte van de dokwand 
gebouwd, welke vervolgens door een deksloof 
met de diepwanden is verbonden. De dok- en 
diepwanden vormen in de gebruiksfase één ge-
heel. 

Een dergelijke gefaseerde opbouw vraagt de no-
dige aandacht voor vervormingen en overdracht 
van krachten in de verschillende onderdelen 
van de constructie. Echter de beïnvloeding van 
de bouw van de diepe bouwkuip naar de direct 
naastgelegen fundering van het kantoorge-
deelte is ook een essentieel onderdeel van het 
ontwerpproces. Daarbij is goed inzicht noodza-
kelijk in het niet-lineaire gedrag van de grond, 
de diepwanden en de funderingspalen.

De fundering
De palen voor zowel het droogdok als het kan-
toor/workshop zijn gefundeerd in de eerste 
zandlaag. Op basis van de sonderingen is uitein-
delijk gekozen voor een uniform paalpuntniveau 
op NAP -22 m voor het droogdok en NAP -20 m 
voor het kantoorgedeelte. 

Onder het droogdok zijn 1100 vibro-combi-
natiepalen aangebracht in de afmetingen van 
Ø456/520 mm, waarin een prefab paal 290x290 
mm wordt afgehangen en Ø560/640 mm, waarin 
een prefab paal 350x350 mm wordt afgehan-
gen. Onder het kantoorgedeelte zijn 450 prefab 
betonpalen aangebracht in de afmetingen van 
400x400 mm, 450x450 mm en 500x500 mm.

Voor het funderingsadvies is gekozen om het 
gemiddelde draagvermogen van alle sonderin-
gen te nemen. Het voordeel hiervan is dat een 
regelmatig palenveld (paalafmetingen en stra-
mien) ontstaat, hetgeen de uitvoering een stuk 
efficiënter maakt en de kans op bouwfouten 
verkleint. Het tweede voordeel is dat een lagere 
partiële factor mag worden toegepast, hetgeen 
resulteert in een circa 10% hogere draagkracht. 
Volgens de norm NEN 9997-1 mag deze me-
thode worden toegepast indien de variatiecoëf-
ficiënt van het draagvermogen van de paalgroep 
kleiner is dan of minder dan 12% bedraagt. Ter 
plaatse van een enkele afwijkende sonderingen, 
die buiten de paalgroep vielen, diende een dich-
ter paalstramien te worden toegepast.

De diepwanden hebben in de gebruiksfase ook 
een dragende functie en moeten de verticale be-
lastingen vanuit de bovenbouw overdragen naar 

Tabel 1 - Projectgegevens.

Omschrijving Cijfers

Afmetingen droogdok:

Lengte 165 m

Breedte 35 m

Diepte (vloerniveau) 10 m – maaiveld

Aantal palen:

Vibro-combinatiepalen 1100

Prefab betonpalen 450

Diepwanden

Niveau onderkant diepwand NAP -31 m

Paneelbreedte 7500 mm

Paneeldikte 1200 mm

Aantal voegen 60

Totaal wandoppervlak 10 000 m2

Dokconstructie (gewapend beton)

Dikte wanddeel onder 1300 mm

Dikte wanddeel boven 800 mm

Dikte vloer 1400 mm
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de ondergrond. De afdracht naar de ondergrond 
vindt voornamelijk plaats door wrijving tussen de 
wand en het eerste zandpakket. Het berekende 
puntdraagvermogen van de diepwand bedraagt, 
ondanks het grote voetoppervlak, slechts circa 
10% van het totale draagvermogen. Dit komt in 
de eerste plaats doordat de diepwanden met hun 
voet in de kleilaag van Kedichem staan en er dus 
gerekend moet worden met de relatief lage co-
nuswaarden in die laag (qc = 3 MPa). Ten tweede 
kan er niet worden gerekend met het maximale 
draagvermogen. Diepwanden vallen namelijk 
onder de categorie geboorde palen, wat bete-
kent dat er relatief grote verplaatsingen beno-
digd zijn voor het mobiliseren van het maximale 
draagvermogen. Uit het last-zakkingsdiagram 
voor de diepwanden volgde dat bij het mobili-
seren van de maximale wrijving circa 25% van 
het puntdraagvermogen is gemobiliseerd, zie 
figuur 6. Indien met een hoger percentage van 
het puntdraagvermogen wordt gerekend, dient 
er rekening mee worden gehouden dat de axiale 
veerstijfheid van de wand aanzienlijk afneemt.

Door een beperkt percentage van het punt-
draagvermogen van de diepwanden in de bere-
kening mee te nemen, wordt een relatief hoge 
axiale veerstijfheid verkregen. Uit de analyses 
van de vervormingen bleek dat de diepwand en 
de vibro-combinatiepalen een gelijkwaardige 
veerstijfheid per strekkende meter hebben. De 
belasting vanuit de bovenbouw die aangrijpen 
op de deksloof worden derhalve gelijkmatig via 
de diepwanden en de funderingspalen onder het 
droogdok afgedragen aan de ondergrond.

De omgevingsbeïnvloeding van de uitbuiging 
van de diepwanden is nader geanalyseerd in 
een eindig-elementenmodel (Plaxis). Hierbij is 
onder andere gekeken naar de interactie van de 
bouwput met omgevingsobjecten, de interactie 
van de bouwput met de funderingen onder het 
droogdok en het naastgelegen kantoor (voor het 
berekenen van paalmomenten), en naar de in-
teractie van het droogdok met de bouw van een 
mogelijk toekomstige tweede dok. Voordat de 
eindige-elementenanalyses werden uitgevoerd, 
is eerst het gedrag van de afzonderlijke con-
structie-onderdelen geverifieerd in het model.

Uit de eindige-elementenanalyses volgde on-
der andere dat de funderingspalen in de actieve 
zone van de diepwand als een soort grondver-
nageling werken. De funderingspalen dragen 
via wrijving een deel van het gewicht van de ac-
tieve wig over naar het onderliggende zandpak-
ket. Het gevolg hiervan is dat de uitbuiging van 
de diepwand minder wordt, en daarmee worden 

Figuur 4 - Aanleg diepwanden.

Figuur 5 - Overzicht heiwerkzaamheden.

Figuur 6 - Het draagvermogen van de diepwand versus de paalpuntverplaatsing.
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ook de horizontale vervormingen en momenten 
in de funderingspalen kleiner, zie figuur 7.

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp was 
het verschil in verticale vervormingen tussen het 
relatief hoge (en zware) kantoorgedeelte met de 
workshops en de naastgelegen diepe bouwput. 

Verschil in verticale vervormingen is niet ge-
wenst vanwege het transport van goederen van 
de workshop richting het droogdok (zie figuur 3). 
De verticale vervormingen treden vooral op in de 
kleilaag van Kedichem. Het verschil in verticale 
vervormingen is berekend met behulp van ein-
dige-elementenanalyses. Er is gebruik gemaakt 

van een plane-strain model waarbij de vibro-
combinatiepalen met een semi-3D optie zijn 
gemodelleerd (embedded pile row). Dit is een 
nieuwe functie in Plaxis waarbij de palenrij in de 
out-of-plane richting kan worden gemodelleerd.

Uit de analytische modellen volgde dat de verti-
cale bovenbelasting uit de hal gelijkmatig werd 
afgedragen naar de diepwand en via de dokwand 
naar de palen toe. De axiale veerstijfheid per 
strekkende meter van de diepwand en de vibro-
combinatiepalen was immers nagenoeg gelijk-
waardig. Echter als gevolg van het gewicht van 
het kantoorgedeelte en de daarbij optredende 
zettingen (zie figuur 8), zakt de diepwand met de 
ondergrond mee. Door deze extra verticale ver-
vormingen werd de axiale veerstijfheid van de 
diepwand lager met als gevolg dat de bovenbe-
lasting uit de hal niet meer gelijkmatig werd ver-
deeld over de diepwand en de palen onder het 
dok. Uit de eindige-elementenanalyses volgde 
dat de bovenbelasting aan de kant van het kan-
toorgedeelte nog maar voor 25% werd gedragen 
door de diepwand en voor 75% door de funde-
ringspalen. 

Conclusies funderingsontwerp
Uiteindelijk zijn een groot aantal (Plaxis) bere-
keningen van de fundering gemaakt. Uit de ver-
schillende analyses volgde dat het ontwerp van 
de verschillende funderingsonderdelen niet als 
vrijstaande onderdelen kon worden berekend, 
maar dat deze elkaar horizontaal en verticaal 
beïnvloeden, waardoor momentvorming en de 
belastingafdracht wezenlijk anders wordt. Hier-
mee is de fundering in hoge mate geoptimali-
seerd, wat wel inhield dat er een groot aantal 
typen paalwapeningen zijn toegepast.

De diepwanden
Het ontwerp van de diepwanden is in nauwe 
samenwerking met Geelhoed Engineering uit-
gevoerd. De momenten, dwarskrachten en ver-
vormingen van de wand zijn in eerste instantie 
berekend met behulp van een verenmodel (D-
Sheet Piling) volgens de CUR 166 richtlijn. De 
wapeningsberekeningen zijn in een later stadi-
um nog verder geoptimaliseerd met behulp van 
eindige-elementenanalyses. Hieruit volgde dat 
het maximale moment nagenoeg gelijk was, al-
leen het maximale moment lag lager. Verspreid 
over de bouwput zijn verschillende dwarsdoor-
sneden van de diepwand doorgerekend in ver-
band met verschillen in geometrie en bodem-
opbouw. De dwarsdoorsneden van de bouwput 
zijn niet overal symmetrisch, maar beide zijden 
staan door het stempelraam en later ook de 
constructievloer wel in verbinding met elkaar. 

Figuur 7 - De vervorming aan de rechterzijde van de bouwput is minder groot door de vernageling.

Figuur 8 - Bijkomende verticale vervormingen in het eindige-elementenmodel als gevolg van 
de bovenbelasting uit zowel het kantoor als de hal.
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Hierdoor dienen dus interactieberekeningen 
met het verenmodel tussen beide zijden van de 
bouwput te worden gemaakt. Tevens werd in het 
ontwerp al rekening gehouden met de mogelijk-
heid dat er in de toekomst een tweede bouwdok 
direct naast het huidige droogdok moet kunnen 
worden gerealiseerd. 

Een belangrijke invoerparameter voor de bere-
keningen bedraagt de buigstijfheid (EI) van de 
diepwand. Deze parameter dient in interactie 
met de constructeur te worden vastgesteld, bij 
diepwanden is namelijk sprake van een afne-
mende stijfheid bij een toenemend moment. De 
stijfheid die in elke bouwfase wordt bereikt is af-
hankelijk van het berekende moment, echter als 
de stijfheid van de wand wordt aangepast, heeft 
dit weer invloed op het berekende moment. Om 
een goed inzicht te verkrijgen in de werkelijk 
optredende momentverdeling van de wand dient 
dus eigenlijk voor de in te voeren EI gebruik te 
worden gemaakt van een M-N-κ diagram, uit-
gaande van de wapeningshoeveelheid. 
Momenteel is het echter niet mogelijk om in D-
Sheet Piling de stijfheid afhankelijk van het mo-

ment in de vorm van een M-N-κ diagram in te 
voeren. Om de berekeningen wel met behulp van 
D-Sheet Piling uit te kunnen voeren, kan de pro-
cedure worden gevolgd die in CUR231 “Hand-
boek diepwanden” staat beschreven. Een goede 
interactie tussen de geotechnisch adviseur en 
de constructeur is hierbij van essentieel belang.
Naast het geotechnische en constructieve ont-
werp van de diepwanden is in de ontwerpfase 
door de aannemer ook de uitvoering van de 
diepwanden uitgebreid geanalyseerd. Zaken zo-
als paneelbreedte, voegontwerp, wijze van ont-
graven, bentonietsamenstelling, bouwlogistiek 
en andere zaken zijn uitgebreid onderzocht. Uit-
gangspunt is altijd geweest dat de kwaliteit van 
de diepwanden maximaal moest zijn, daar een 
goede kwaliteit van de diepwanden een beperkt 
waterbezwaar in de gebruiksfase oplevert. Zo is 
er van te voren een uitgebreide risicoanalyse op-
gesteld, die enkele kritische punten opleverde, 
plus maatregelen om ze te beheersen.

Kwaliteitscontrole diepwanden
Diepwanden worden in Nederland steeds vaker 
toegepast en dat heeft geleid tot een kwaliteits-

verbetering in de uitvoering. In 2010 is het CUR/
COB handboek diepwanden uitgebracht, waarin 
een hoofdstuk ‘lessons learned’ is opgenomen. 
Alle aanbevelingen in dit document zijn zoveel 
mogelijk toegepast op dit project. Voor de bouw 
van het droogdok zijn ook andere alternatieven 
bekeken, maar die bleken kwalitatief minder 
en/of risicovoller. Onze conclusie was dat diep-
wanden de meest veilige bouwmethode is, mits 
de kwaliteit van de overgangen tussen de pane-
len goed te waarborgen is. De voegovergangen 
zijn namelijk de zwakke punten waar lekkage 
kan ontstaan. Tijdens de bouw is besloten om 
de overgangen tussen de panelen te monitoren 
door middel van crosshole-metingen. Hiervoor 
zijn tijdens de fabricage van de wanden buizen 
meegestort voor de meetapparatuur. Verder zijn 
inclinometers geïnstalleerd om de vervormin-
gen van de wand te volgen. 

Uit de resultaten van de crosshole metingen 
bleek uiteindelijk dat enkele van de 60 voegen 
verdacht waren. Gezien de strenge kwaliteits-
eisen (er mocht via de wanden en de bodem 
maximaal 10m3/uur de kuip instromen) en om 

DIEPWANDEN DROOGDOK ALBLASSERDAM 

Figuur 9 - Overzicht bouwput, diepwanden en palen.
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vertraging tijdens de ontgraving te voorkomen is 
besloten de verdachte voegen aan de buitenzijde 
van de kuip te voorzien van groutkolommen. 

Fugro heeft voorafgaande de uitvoering, de lig-
ging (en samenstelling) van de kleilaag van Ke-
dichem gekarteerd. Hierop is de diepte van de 
diepwanden afgestemd. De diepwanden moeten 
namelijk enkele meters in deze waterremmen-
de laag steken, om op die manier een afsluiten-
de bodem van de bouwput te creëren. Een van de 
kritische punten was dat de kleilaag van Kedi-
chem lokaal in het bovenste gedeelte wat zand-
laagjes bevat. Ter plaatse van dit gedeelte is de 
diepwand dieper aangebracht om zodoende het 
debiet beperkt te houden. Tijdens het graven van 
de diepwanden is de uitkomende grond visueel 
gecontroleerd om te checken of de diepwand 
met zijn voet voldoende diep in de kleilaag staat.

Verder zijn extra sonderingen uitgevoerd nadat 
een gedeelte van de diepwand is aangebracht, 
om de ontspanning in de ondergrond als gevolg 
van de graafwerkzaamheden te bepalen. De 
sonderingen zijn uitgevoerd na het storten van 
het beton op verschillende stramienen op een 
afstand van respectievelijk 1,5 m, 3,0 m en 4,5 m 
van de diepwand. De resultaten zijn vervolgens 

vergeleken met de vooraf gemaakte sonderin-
gen. Uit de resultaten volgde dat zelfs de son-
deringen op 1,5 m van de wand nauwelijks ont-
spanning in de ondergrond lieten zien, zie figuur 
10. Het draagvermogen van de funderingspalen 
dichtbij de wand hoeft derhalve dus niet te wor-
den gereduceerd. 

Tijdens het ontgraven van de bouwput zijn ge-
durende 2 bouwfasen pompproeven uitgevoerd. 
Deze pompproeven hadden als doel om het wa-
terbezwaar van de bouwput vroegtijdig vast te 
stellen. Het totale waterbezwaar wordt bepaald 
door lekwater door de voegen van de diepwan-
den en door kwelwater uit de laag van Kedichem 
(de waterafsluitende kleilaag onder de eerste 
zandlaag). Hiertoe zijn een groot aantal peil-
buizen, voorzien van divers, binnen en buiten 
de bouwput geïnstalleerd. De monitoring en de 
begeleiding van de pompproeven zijn door Fugro 
uitgevoerd. Mocht in een vroegtijdig stadium 
worden vastgesteld dat het waterbezwaar veel 
groter zou zijn dan berekend ( ca. 2 à 4 m3/uur), 
dan zouden tijdig mitigerende maatregelen kun-
nen worden getroffen. 

Momenteel stroomt er minder dan 2 m3/uur de 
kuip in en dat is een heel goed resultaat gezien 

de oppervlakte van 6.000 m2 aan kleibodem en 
10.000 m2 aan betonwand. Dit is de verdienste 
van de uitvoering, gecombineerd met de nauw-
gezette voorbereidingen en begeleiding van het 
ontwerpteam. 
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Figuur 10 & 11 - Resultaten controle sonderingen en crosshole metingen.

Reageren op dit artikel? 
Stuur dan een reactie naar 
info@uitgeverijeducom.nl
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MAAK ALS  
GEOTECHNISCH ADVISEUR  
KENNIS MET ONZE WERELD

De risico’s én de kansen die het werken met grond met zich 
meebrengen ken jij als Geotechnisch Adviseur goed. In de rol 
van Geotechnisch Adviseur bij Boskalis denk je na over de 
manier waarop wij deze risico’s en kansen kunnen beheersen 
en benutten. We bieden een boeiende werkomgeving met 
afwisselende projecten in kustgebieden, havens, rivieren en 
offshore, maar wij houden ons ook bezig met grote 
infrastructurele projecten op het land.

Van jouw expertise als Geotechnisch Adviseur wordt zowel 
tijdens de aanbestedingsfase als gedurende de uitvoering van 
(inter)nationale multidisciplinaire projecten gebruik gemaakt. 
Jouw kennis en ervaring zorgen ervoor dat je al in een vroeg 
stadium, tijdens de aanbestedingsfase, kunt visualiseren hoe 
een project eruit komt te zien. 

Zodra een project aan Boskalis is gegund, ga je in een team 
aan de slag met het maken van een uitvoeringsontwerp 
waarbij je vanzelfsprekend nauw contact onderhoudt met  
de uitvoering. 

Als ervaren Geotechnisch Adviseur ben je ook een graag 
geziene gast bij onze klanten. Jij kunt hen immers overtuigen 
van de door ons gekozen oplossingen en hen vertrouwen 
geven in de technische beheersing van onze projecten.

Ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière? 
Maak dan kennis met onze wereld en kijk voor meer 
informatie op: 
 
www.werkenbijboskalis.nl
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