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Inleiding
In Friesland is een nieuwe toepassing met een 
verticale folie Geolock voor polderconstructies 
gerealiseerd tot een diepte van 17 m beneden 
maaiveld. Deze toepassing is uitgevoerd binnen 
het project “Haak om Leeuwarden”, een nieuwe 
ringweg aan de noord-, west- en zuidzijde van 
Leeuwarden met een totale lengte van circa 12 km. 
Het project is voorbereid in een samenwerking 
tussen RWS, ProRail, provincie Friesland 
en de gemeente Leeuwarden. De advies- en 
ingenieursbureaus Sweco (voorheen Grontmij) 
en Witteveen+Bos hebben de opdrachtgever 
ondersteunt  bij de voorbereiding van het D&C- 
contract “Haak om Leeuwaren Midden en 
Noord” en toetsing van het ontwerp. Het 
ontwerp en de uitvoering van het contract “Haak 
om Leeuwarden Midden”, het westelijk deel van 
de ringweg, is verricht door de bouwcombinatie 
Grutte Fier, een samenwerking van de 
aannemers TBI Mobilis, van Gelder, J.J. de Vries 
en Oosterhof Holman. Het project is gestart 
begin 2012 en eind 2015 opgeleverd. In figuur 
1 is een overzicht van de nieuwe westelijke 
ringweg weergegeven.

De nieuwe ringweg is deels gerealiseerd beneden 
maaiveld om de bestaande spoorwegen en wegen 
ongelijkvloers te kruizen. De grondwaterstand is 
op de projectlocatie vlak onder maaiveld gelegen, 
zodat maatregelen moeten worden genomen 
om de grondwaterstand lokaal te verlagen voor 
realisatie van de ringweg. De nieuwe weg wordt 
circa 4,5 m beneden maaiveld aangelegd. In 
deze situatie geniet een polderconstructie met 
of zonder toepassing van een folie de voorkeur 
boven een betonnen bakconstructie gezien de 
bouwkosten, bouwtijd en duurzaamheid.
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Figuur 1 - Overzicht nieuwe westelijke ringweg Leeuwarden.

Figuur 2 - Projectlocatie met voormalige Middelzee.
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Bodemopbouw en grondwaterstand
Bodemopbouw
De projectlocatie is gesitueerd in het midden 
van de voormalige Middelzee (zie figuur 2). Rond  
het jaar 1000 AD is de Middelzee dichtgeslibd 
met siltige zand- en kleilagen en ligt nu boven 
zeeniveau. De dijken van de kleine polders zijn 
nog steeds zichtbaar in het landschap. 

Tegenwoordig is dit gebied een polder met 
maaiveldniveau ongeveer op gemiddeld 
zeeniveau. De bodemopbouw is typerend voor 
een deltagebied. Tot een diepte van 15 tot 20 
m beneden maaiveld worden samendrukbare 
lagen aangetroffen, met dunne zandlagen 
daartussen. De toplaag bestaat uit 7 m klei, 
de dieper gelegen lagen zijn voornamelijk 
leemlagen of zandige kleilagen met een 
dikte van 9 m. Tussen de slecht doorlatende 
klei- en leemlagen wordt een doorlatende 
tussenzandlaag met een dikte van 2 tot 4 m 
aangetroffen. 

Grondwaterstand
De freatische grondwaterstand is op NAP -0,9 
m gelegen, ongeveer 1,0 m beneden maaiveld. 
In extreme situaties kan de grondwaterstand 
tot maaiveld stijgen. De maximale stijghoogte 
in de tussenzandlaag bedraagt NAP -0,7 
m, bijna hetzelfde niveau als de freatische 
grondwaterstand. De gemiddelde stijghoogte 
in de diepe Pleistocene zandlaag op 20 m 
beneden maaiveld is gelijk aan NAP -0,5 m 
en maximaal NAP +0,4 m. Ten gevolge van 
zeespiegelstijging dient een toeslag van 0,5 m in 
rekening te worden gebracht, zodat de ontwerp 
stijghoogte gelijk is aan NAP +0,9 m. In tabel 1 
wordt een overzicht van de grondwaterstanden 
weergegeven.  
 
Geohydrologische parameters
Voor een ontwerp van de polderconstructie 
zijn de geohydrologische parameters van 
de  slecht doorlatende leemlaag zeer 
belangrijk ter bepaling van de hoeveelheid 
lekwater (kwel) in de komende 100 jaar. De 
contractuele eis bedroeg een maximum 
hoeveelheid lekwater van 1,0 m3/uur voor elke 

In het project “Haak om Leeuwarden” is een nieuwe toepassing met een 
verticale folie voor polderconstructies gerealiseerd tot een diepte van 17 
m beneden maaiveld. Om het risico van overschrijding van de contractuele 
eis voor het kweldebiet van 1,0 m3/uur te minimaliseren, dient de verticale 
weerstand van de aanwezige nagenoeg ondoorlatende grondlaag in diverse 
stappen te worden bepaald, inclusief het verrichten van geohydrologische  

gevoeligheidsberekeningen. Het gebruik van historische en regionale 
geohydrologische gegevens, veld- en laboratoriumonderzoek, in-situ 
pompproeven voor en na de bouw van de polderconstructie zijn essentieel 
voor realiseren van een betrouwbare oplossing met een levensduur van 
100 jaar.

Figuur 3 - Representatieve sondering projectgebied.
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polderconstructie. Bij de start van het project 
heeft de aannemer een uitgebreid onderzoek 
verricht naar de geohydrologische parameters. 
Dit geohydrologisch onderzoek bestond uit 3 
stappen:
-  Stap 1: Op de gestoken grondmonsters van 

de leemlaag zijn doorlatendheidstesten 
uitgevoerd in het laboratorium en zijn de 
resultaten vergeleken met de regionale 
gegevens uit de REGIS database.

-  Stap 2: Uitvoering van in-situ pompproeven 
voorafgaand aan de realisatie op projectlocatie.

-  Stap 3: Monitoring van de hoeveelheid 
lekwater ter plaatse van een nabijgelegen 
bestaande polderconstructie.

Stap 1: is gangbare aanpak en wordt niet verder 
toegelicht.

Stap 2: In totaal zijn drie polderconstructies 
gerealiseerd. Voor elke locatie is een pompproef 
uitgevoerd. In de tussenzandlaag is hiervoor 
een onttrekkingsbron geïnstalleerd. Tijdens de 
onttrekking zijn de freatische grondwaterstand 
en stijghoogte in de tussenzandlaag met 
peilbuizen gemonitord. Op basis van de 
monitoringsresultaten zijn de geohydrologische 
parameters gekalibreerd.     

Stap 3: Aan de zuidzijde van het projectgebied 
bevindt zich een spooronderdoorgang, 
gebouwd omstreeks 1970. Dit is eveneens 
een polderconstructie met een verticale 
ondoorlatende wand (stalen damwand) en 
een slecht doorlatende natuurlijke bodem, 
de leemlaag. Bij het begin van het project zijn 

divers geïnstalleerd om de waterstand in de 
pompkelder te monitoren. Naast lekwater door 
de leemlaag en door de damwand (sloten), is 
ook regenwater deel van het totale debiet. 

In een periode van 41 dagen was de hoeveelheid 
waargenomen lekwater 25 m3/dag. Op 
regenachtige dagen (en 2 tot 3 dagen daarna) 
nam de hoeveelheid lekwater toe en op droge 
dagen is een afname geregistreerd. Tijdens de 
monitoringsperiode bedroeg de gemiddelde 
regenhoeveelheid 3,4 mm/dag. In de nadien 
uitgevoerd geohydrologische berekeningen is 
aangenomen dat de slechts 10% van de regenval 
ter plaatse van de vegetatie en 50% van de 
regenval op het asfalt naar de waterkelder wordt 
afgevoerd. Een tweede aanname betreft een 
lekdebiet van 0 m3 door de damwand (sloten). 
Op basis van deze twee aannames is de verticale 
weerstand van de leemlaag (c) berekend op 
3.115 dagen. 

De bepaalde verticale weerstand van de 
leemlaag uit de stappen 1 t/m 3 is weergegeven 
in tabel 2.      

Referentieontwerp polderconstructies
Sinds de jaren ’70 zijn polderconstructies met 
folies in NL toegepast voor wegen, spoorwegen 
en waterwegen. In de provincie Friesland is 
deze toepassing begin jaren ’90 ingezet voor 
verschillende Aquaducten b.v. Aquaduct Grouw 
in 1991 (CUR 211, 2009). De functie van de folie is 
het creëren van een kunstmatige ondoorlatende 
laag in de ondergrond. Na het ballasten van 
de folie met zand kan de grondwaterstand 

binnen de polder worden verlaagd, zonder 
grondwaterstandsverlagingen in de omgeving. 
De grondwaterstand binnen de polder wordt 
beheerst met een drainagesysteem, zodat een 
kunstmatige polderconstructie ontstaat. 

Op basis van bewezen constructiemethoden 
voor het referentieontwerp uitgegaan van 
een polderconstructie met folie. Indien er 
weinig beperkingen zijn voor ontgravingen in 
de omgeving zoals in dit project, dan is meest 
eenvoudige en kosteneffectieve oplossing om 
de folie aan te brengen in een open bouwput 
(traditionele folieconstructie). Bij aanwezigheid 
van nabijgelegen bebouwing, wegen, leidingen 
of andere belangrijke objecten, zijn U-polder 
of damwandpolder concepten aantrekkelijk 
(Gerritsen, 2016). De ontgraving kan worden 
uitgevoerd in den droge met een taludhelling 
van 1:2 of in den natte met een taludhelling van 
1:3. Als tijdelijke grondwaterstandsverlagingen 
in de omgeving niet zijn toegestaan, is aanleg in 
den natte noodzakelijk. Door het plaatsen van 
tijdelijke houten, kunststof of stalen damwanden 
aan de buitenzijde van de constructie en de folie 
verticaal op te zetten tegen deze wand, met 
daarvoor een grondtalud voor de horizontale 
stabiliteit, kan de breedte enigszins worden 
beperkt (CUR 211, 2009). Door toepassing van 
tijdelijke wanden op sommige locaties was 
een traditionele folieconstructie in dit project 
haalbaar. 

Het referentieontwerp voor de 
spooronderdoorgang, één van de 
polderconstructies, is gebaseerd op een 
folieconstructie voor de toeritten aangelegd in 
den droge. De spoorkruising zelf betreft een 
betonnen bakconstructie. De maximum breedte 
van de constructie is circa 70 m, inclusief de 
buiten de polder benodigde lage ringdijken ter 
voorkoming van instromend water. De lengte 
van de toeritten bedraagt zo’n 150 m. De 
ontwerpbasis voor folieconstructies is in CUR 
221 (2009) vastgelegd. Om opbarsten van de 
klei- en leemlagen te voorkomen tijdens aanleg 
van de folie in den droge, was de maximale 
ontgravingsdiepte beperkt tot 8,0 m beneden 
maaiveld. Dit aanlegniveau van de folie was ook 
exact voldoende om opdrijven in de bouw- en 
gebruiksfase te voorkomen. 

In het D&C-contract is geen oplossing 
gespecificeerd, maar alleen eisen om tijdens 
de ontwerp- en uitvoeringsfase aan te tonnen 
door de aannemer. Het referentieontwerp, 
traditionele polderconstructie met folie, vormde 
de basis voor de contracteisen, maar andere 

Tabel 1 - Grondwaterstanden

Grondwaterstand
Gemiddelde 
waarde
[m NAP]

Gemiddelde 
waarde inclusief  
zeespiegelstijging 
van 0,5 m
[m NAP] 

Ontwerpwaarde in-
clusief zeespiegel-
stijging van 0,5 m1

[m NAP]

Toplagen -0,9 -0,9 +0,3

Tussenzandlaag (NAP -7/-11 m) -0,7 -0,45 +0,5

Diepe zandlaag (NAP -20 m) -0,5 0,0 +0,9
1: ontwerp grondwaterstand met een herhalingstijd van 1966 jaar

Tabel 2 - Verticale weerstand leemlaag

Stap Verticale weerstand [dagen]

1. Grondonderzoek / REGIS 1.350 – 1.500

2. Pompproeven 2.000 – 4.200

3. Monitoring nabijgelegen bestaande polder 3.115
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innovatieve oplossingen waren toegestaan 
door het opnemen van algemene eisen. Een 
belangrijke eis is de toegestane hoeveelheid 
lekwater (kweldebiet) van 1,0 m3/uur (24 m3/
dag) per polderconstructie in de gebruiksfase. 
De aannemers werden uitgedaagd om een 
innovatieve, betrouwbare en kosteneffectieve 
oplossing aan te bieden.

Innovatief ontwerp polderconstructie met 
verticale folie 
Inleiding
Om de lengte van de verticale folie wanden 
te beperken, is onderscheid gemaakt tussen 
ondiepe en diepe polders (maaiveld op circa 
NAP 0,0 m):
-  Ondiepe polders: polders met een 

aanlegdiepte van NAP -2,5 m.
-  Diepe polders met een aanlegdiepte lager dan 

NAP -2,5 m. 

Ondiepe polders
De ondiepe polders zijn eenvoudige constructies, 
een ontgraving met een diepte van 4,5 m beneden 
maaiveld (zie figuur 4). De wegconstructie 
bestaande uit het zandbed, funderingslaag en 
asfalt wordt op de slechtdoorlatende klei- en 
leemlagen aangebracht. Ontwatering van de 
ondiepe polders vindt plaats via afstroming door 
de doorlatende zandlaag in lengterichting naar 
de diepe polders. 

Zoals eerder vermeld wordt de 
polderconstructies gerealiseerd binnen één 
grote polder. In de polder bevinden zich vele 
(voormalige) watergangen. Elke watergang, ook 
de gedempte watergangen, vormen potentiële 
lekwegen. Daarom is speciale aandacht besteed 
aan de maatregelen om de (voormalige) 
watergangen nagenoeg waterdicht te maken.

Diepe polders
Voor gebieden met wegniveau beneden NAP 
-2,5 m is de waterdruk in de tussenzandlaag 
te groot om opbarsten van de wegconstructie 
te voorkomen (zie figuur 5). Derhalve is 
stijghoogte in de tussenzandlaag verlaagd door 
ontwatering. Om de horizontale toestroom van 
het grondwater in deze laag te beperken, is een 
verticale folie aangebracht. De folies bestaan uit 
verticale panelen met een breedte van 2,5 m. 
De panelen zijn onderling verbonden met het 
Geolock systeem. 

Debietberekeningen
Om de hoeveelheid lekwater (kweldebiet) te 
bepalen zijn verschillende rekenmethodes 
gehanteerd:
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Figuur 4 - Representatieve doorsnede ondiepe polder.

Figuur 5 - Representatieve doorsnede diepe polder.

Figuur 6 - Verticale doorsnede 2D Plaxis grondwatermodel. 
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- handberekeningen;
-  2D Plaxis grondwatermodel (2D FEM 

groundwater model);
-  MicroFEM model (3D FEM grondwater model).

De resultaten van de MicroFEM berekeningen zijn 
niet gepresenteerd, maar de uitkomsten waren in 
overeenstemming met de andere berekeningen.

Handberekeningen
De basisberekening is een handberekening 
volgens de wet van Darcy voor 1-dimensionale 
grondwaterstroming.

 

Voor de handberekeningen is het gebied 
opgesplitst in kleine deelgebieden. Voor ieder 
deelgebied is de hoeveelheid lekwater berekend.

2D Plaxis grondwatermodel
Met behulp van het Plaxis 2D grondwatermodel 
is de combinatie van constructie en 
grondwaterstroming geanalyseerd. De 
berekeningen zijn 2-dimensionaal verricht, een 
verticale doorsnede met plane strain condities 
(zie figuur 6).

Monitoringsresultaten
De polderconstructies zijn gerealiseerd in 2014. 
In de pompkelder is het waterstandsverschil 
gemeten. Vanuit deze waterstandsverschillen 
in de tijd is de hoeveelheid lekwater (inclusief 
regenval) bepaald. In tabel 3 zijn de berekende 
en gemeten hoeveelheid lekwater per 
kunstwerk gepresenteerd.

Met MicroFEM is de hoeveelheid lekwater 
berekend op 88 m3/dag in totaal. De voorspelde 

hoeveelheid lekwater komt goed overeen 
met de gemeten hoeveelheid. Zeker als de 
hevige regenval in de eerste dagen van de 
monitoringsperiode in beschouwing wordt 
meegenomen. In de eerste dagen tijdens 
de monitoringsperiode was de hoeveelheid 
neerslag 5 tot 12 mm/dag. Na een droge 
periode nam de gemeten hoeveelheid lekwater 
af tot 27 m3/dag (zie figuur 7).
 
Uitvoeringservaringen 
De installatie van de verticale folie vanaf 
maaiveld is in 3 fasen uitgevoerd, met inzet van 
3 stellingen en een installatieframe:
-  Fase 1: een voorboorstelling om de stijve 

grondlagen te breken, bentonietinjectie 
tijdens het voorboren kan worden toegepast 
om de wrijving te verminderen.

-  Fase 2: een stelling om een smalle sleuf 
te realiseren door grondverplaatsing met 
gebruik van een HEM 1000 staal profiel en 
bentonietinjectie.

-  Fase 3: een folie installatie machine, 
materieel met een “schoenlepel” om de folie 
onderin de sleuf te kunnen aanbrengen.

De installatievolgorde was als volgt. Eerst 
wordt de voorboorstelling ingezet om de grond 
los te woelen met een hart op hart afstand 
van 1,0 m (zie figuur 8). Deze afstand komt 
overeen met de breedte van het sleufprofiel 
(stalen profiel), met een hoogte van 1,0 m. Dus 
de grond is voorgeboord op de positie van de 
flenzen van het sleufprofiel.  

Daarna wordt een frame geplaatst voor 
geleiding van de sleufprofiel. Een sleufmachine 
brengt het stalen profiel met een breedte van 
1,0 m middels grondverplaatsing verticaal op 
diepte binnen het geleidingsframe. Het stalen 
profiel wordt trillend aangebracht met een 
hydraulische vibrator op de bovenkant van het 
profiel. Toevoeging van bentoniet vindt plaats 
tijdens het intrillen om de sleuf open te houden 
(zie figuur 9). Cement is aanvullend toegediend 
aan het bentoniet ter plaatse van de kruisingen 
van de folie met (spoor-)wegen.

Ten slotte wordt door de derde stelling de folie 
aangebracht binnen de sleuf. Dit is uitgevoerd 
met een hulpmiddel qua vorm lijkend op een 
schoenlepel. Ook de schoenlepel is trillend in 
de sleuf aangebracht door een hydraulische 
vibrator. In eerste instantie wordt de lepel zonder 
folie op diepte gebracht om te controleren 
of een ongestoorde passage mogelijk is. 
Vervolgens wordt de folie vastgeklemd op de 
lepel en verticaal in positie gebracht (zie figuur 

Tabel 3 - Hoeveelheid lekwater

Kunstwerk Qberekend
[m3/dag]

Qgemeten
[m3/dag] 

Eis
[m3/dag]

KW205 0,5 10 – 201 ≤ 24

KW206/207 31 14 – 19 ≤ 48

KW219 16 6 – 12 ≤ 24

Totaal 47,5 30 – 51
1: mogelijk is het gemeten debiet te hoog

Figuur 7 - Hoeveelheid lekwater KW205/206.
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10). Hierbij wordt gebruik gemaakt van man-
vrouw verbinding tussen de losse foliepanelen, 
samen met aanvullend een zwelkoord om de 
waterdichtheid te waarborgen.
De lokale bodemgesteldheid leidde niet tot 
herhalende vertraging tijdens het installeren 
van de folie. Het Geolock systeem is op een 
diepte van maximaal 17 m beneden maaiveld 
aangebracht. Tijdens installatie zijn geen 
keien of andere objecten in de ondergrond 
aangetroffen. 

De folie is met een specifieke aansluiting  
bevestigd op de stalen damwanden van de 
bouwkuipen ter plaatse van de betonnen 

kunstwerken (zie figuur 11). Deze aansluitingen 
zijn gerealiseerd door het folie met een man- 
verbinding te doorsnijden en te bevestigen aan 
de stalen damwand.
Na realisatie zijn de polders drooggezet en na 
een paar maanden is de hoeveelheid lekwater 
gemeten met debietmeters. De hoeveelheid 
lekwater lag tussen 0,6 en 0,8 m3/uur per 
polder voor de drie polders, zodat voldaan 
wordt aan de eis het toegestane debiet van 1,0 
m3/uur per polder. 

Conclusies en aanbevelingen
Het is mogelijk gebleken een nieuwe 
toepassing met een verticale folie Geolock 

voor polderconstructies tot een diepte van 
17 m beneden maaiveld te realiseren, in 
combinatie met het gebruik van de natuurlijke 
aanwezige bijna ondoorlatende leemlaag. De 
constructiemethode is een alternatief voor 
traditionele brede folieconstructies onder 
een helling van 1:2 of 1:3, wanneer een bijna 
ondoorlatende natuurlijke klei- of leemlaag 
aanwezig is op de juiste diepte voor het verticale 
evenwicht. 

Om het risico op overschrijding van de eis 
voor hoeveelheid lekwater te beperken, 
verschillende stappen moeten worden 
genomen om de verticale weerstand van 
de nagenoeg ondoorlatende grondlagen 
te bepalen. Het gebruik van historische 
en regionale geohydrologische gegevens, 
laboratoriumtesten, in-situ pompproeven voor 
uitvoering (en voor de ontwerpfase) en achteraf 
pompproeven in de gerealiseerde polders zijn 
essentieel om een betrouwbare oplossing met 
een levensduur van 100 jaar te realiseren. 
Geohydrologisch gevoeligheidsberekeningen, 
startende met eenvoudige modellen, vervolgens 
analytische en numerieke modellen, moeten 
onderdeel vormen van het ontwerp om de 
grenzen van de hoeveelheid lekwater te kunnen 
vaststellen. Met deze aanpak is het mogelijk 
om aan de strenge eis voor de hoeveelheid 
lekwater van 1,0 m3/uur per polder te voldoen, 
zoals is aangetoond in het project “Haak om 
Leeuwarden”.

Samenwerking tussen opdrachtgever, 
ontwerpers aan opdrachtgevers- en 
aannemerszijde en uitvoering is belangrijk 
om een nieuwe toepassing voor een verticale 
foliepolder in korte tijd te kunnen realiseren, 
in relatie tot de verantwoordelijkheid van elke 
partij binnen het project. 
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Figuur 8 - Voorboorstelling. 

Figuur 10 - Aanbrengen folie met de 
schoenlepel in de sleuf. 

Figuur 9 - Geleidingsframe en sleufmachine. 

Figuur 11 - Aansluiting folie (rechts) 
op stalen damwand (links).
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