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Halfverdiepte ligging A4 Delft Schiedam 
Voor het laatste deel van de snelweg A4 tussen 
Delft en Schiedam werd een verdiepte weglig-
ging gekozen om aan de gewenste inpassing 
in het veenweidegebied van Midden Delfland 
te voldoen. Over een lengte van 2600 m ligt de 
weg half verdiept op een gemiddeld niveau van 5 
m-NAP ofwel circa 2 m beneden oorspronkelijk 
maaiveld in de polder. Er is ook een verdiept deel 
gerealiseerd voor het eco-aquaduct (inclusief 
toeritten 1490 m lang). Het studieproject betrof 
alleen de halfverdiepte ligging en de ondiepe de-
len van de 2 toeritten, over 220 en 280 m lengte. 
Om een zijdelingse toestroming van grondwa-
ter vanuit de omgeving te blokkeren, zijn in het 
ontwerp van de aannemingscombinatie A4All 
voor de halfverdiepte ligging ondiepe cement-
bentoniet-wanden tot een diepte van 7,5 m-NAP 
gekozen (zie figuur 1). 
In het ontwerp van A4All leveren de Holocene 
klei-/veenlagen de benodigde verticale afdich-
ting in de constructie. Het ontwerp moest re-
sulteren in een beperkt lekbezwaar dat paste 
binnen de vergunningseisen van het Hoogheem-
raadschap.

Onverwachte ondergrondcondities: risico van 
lekkage door zandpalen 
Toen de aannemingscombinatie A4All de ont-
graving startte, werd ontdekt dat in het tracé 
zandpalen voorkomen. Deze bleken 40 jaar ge-
leden te zijn toegepast als zetting-versnellende 
maatregel bij de aanleg van de aardebaan voor 
de toen geplande weg op maaiveldligging. De 
aanwezigheid van zandpalen was onbekend tij-
dens de projectvoorbereiding en vormde daar-
mee een risico voor de opdrachtgever. De zand-
palen met een diameter van circa 0,3 m komen 
voor met een grid-afstand van 3 m. Het risico 
door de aanwezigheid van zandpalen wordt dui-

delijk door een korte toelichting over de bodem-
opbouw en geohydrologie.

Het drainageniveau in de verdiepte ligging is 6,85 
m-NAP. De natuurlijke grondwaterstijghoogte in 
het Pleistocene watervoerende pakket is 2,5 à 3 
m-NAP maar deze kan stijgen naar 1,9 m-NAP 
bij stopzetting van de grondwateronttrekking 
bij DSM in Delft. Het Holocene klei/veenpakket 
wordt aangetroffen tot een diepte van circa 18 
m-NAP en heeft volgens het grondonderzoek 
van de aannemer een grote hydraulische weer-
stand. Daarom werd dit pakket in het ontwerp 
als onderafdichting van de polderconstructie 
aangehouden. Vanwege het voorkomen van on-
geveer 25.000 zandpalen in de holocene grond-
lagen bestond er bij alle partijen grote onzeker-

heid welke kwaliteit de voorgestane constructie 
zou hebben, of overschrijding van het vergunde 
waterbezwaar dreigde en een alternatieve op-
lossing nodig was. Als kortsluitstroming door 
één zandpaal optreedt, zou de lekkage 0,25 tot 1 
m3/dag per zandpaal bedragen.

Opzet van onderzoek en risicobeoordeling 
Belangrijk voor de voortgang van het project 
was dat direct een toegewijd team van aanne-
mer, opdrachtgever en adviseurs startte om een 
breed gedragen oplossing te vinden. Verschil-
lende onderzoeken werden ingezet om de optre-
dende mechanismen vast te stellen: 
• voorkomen en diepte van zandpalen, 
•  geologisch onderzoek van Holocene en Pleis-

tocene afzettingen naar de kans op lokaal ver-
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Figuur 1 - Ontwerp van de halfverdiepte ligging A4 Delft Schiedam en aanduiding van zandpalen .
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Samenvatting
In Nederland is algemeen bekend dat de aanleg van ondergrondse con-
structies in een slappe en natte bodem een uitdagende opgave is. Studies 
zoals GeoImpuls en georisicoscans voor infrastructuurprojecten leren 
dat afwijkende ondergrondcondities, zeker als die een relatie hebben met 
grondwaterstroming, toprisico’s zijn bij dergelijke werken. Optredende 
afwijkingen kunnen tot vertraging of kostenoverschrijding leiden, vooral 

wanneer constructies onvoorzien moeten worden aangepast. Bij de aan-
leg van de halfverdiepte A4 speelden onbekende ondergrondcondities een 
belangrijke rol. Toch zijn de problemen tegen beperkte kosten op een ele-
gante manier opgelost. Toepassing van risicogestuurd grondonderzoek, 
geautomatiseerde interpretatie plus probabilistische modellering en visu-
alisatie ondersteunden de besluitvorming bij de selectie van maatregelen. 

hoogde grondwaterstroming door discontinuï-
teiten, geulinsnijdingen en tussenzandlagen ,

•  doorlatendheid en optredende lekstroming in 
model en praktijk. 

Belang van geologische kennis
De circa 100 zandpalen die opgegraven werden, 
bleken op één na boven de voorkomende zand-
lagen te eindigen. Het opgraven tot soms 14 
m-NAP in zeer slappe grond was een enorme 
inspanning. Bij alle partijen resteerden echter 
zorgen over mogelijke variaties in laagovergan-
gen die mogelijk niet waren opgemerkt. 

Het onderzoeksteam kon gebruik maken van 
specialistische kennis uit een promotiestudie 
naar de lokale geologie [Hijma et al., 2009]. De 
top van het Pleistoceen is een begraven rivieren-
landschap met hoogteverschillen van circa 2 m 
door afwisselingen tussen riviergeultjes en oe-
vers. Lokaal komen ook kleine windduintjes voor. 
In het begin van het Holoceen zijn door rivieren 
lokaal zandlichamen gevormd met de top rond 
15 m -NAP. Daar, maar ook ter plaatse van jon-
gere deltageulen, is het het Basisveen afwezig 

en is er kortsluiting tussen Holoceen en Pleisto-
ceen zand. Veel van de afzettingen boven de 15 
m -NAP zijn afgezet in een estuarium, waardoor 
de afzettingen over korte afstand sterk kunnen 
varieren. Door de geoloog het grondonderzoek 
te laten beoordelen, ontstond inzicht in de bode-
mopbouw en in daarmee samenhangende geo-
hydrologische risico's.
 
Risicogestuurd grondonderzoek
Om vast te stellen of kortsluitstroming door ga-
ten in afsluitende lagen en via zandpalen kon 
optreden, werden eerst de beschikbare data 
uit het vooronderzoek (211 sonderingen en 38 
boringen) geïnterpreteerd. Door de geoloog 
werden laagdikten bepaald en gebieden gemar-
keerd door de aanduiding van de kans op kort-
sluiting tussen zandlagen via geulinsnijdingen. 
Vooral de hoogteligging van Holocene zandige 
tussenlagen in de delta-afzettingen was belang-
rijk. De onzekerheid daarin hangt echter ook af 
van de afstand tussen meetpunten. De nodige 
meetnetverdichting en de plaatsen van aanvul-
lende sonderingen werden tevens op dat gege-
ven gebaseerd. 

Het proces van verdichting van het meetnet 
werd iteratief doorlopen. De sonderingen wer-
den in weekenden gemaakt vanwege de druk op 
het project. Per weekend werden vele tientallen 
sonderingen gemaakt en op maandag gerap-
porteerd. De interpretatie en kartering werd 
aan het begin van de week verricht en de be-
sluitvorming over een nieuwe meetronde vond 
plaats aan het eind van de week. Totaal werden 
225 aanvullende sonderingen uitgevoerd, vooral 
nabij geulafzettingen. De afstand tussen sonde-
ringen bedroeg gemiddeld 22 m maar werd voor 
lokale detaillering verkleind tot een minimum 
van 10 m. 

Interpretatiemethode
Voor een snelle maar secure interpretatie van 
grote aantallen sondeerfiles is een automati-
sche routine in Rockworks gebouwd met een 
dataopslag in GIS. De routine gaat uit van de 
bekende interpretatie op basis van conuswaarde 
en wrijving volgens Robertson [Lunne 1997]. De 
methode is afgestemd op de lokale grondop-
bouw die wordt getypeerd door 5 voorkomende 
grondsoorten, volgend uit een ijking op boringen 

Figuur 2  - Geologisch Z-N profiel door Midden Delfland nabij het tracé van de A4 [Hijma et al., 2009].
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in dit gebied. Een voorbeeld van een gemaakt 
geotechnisch profiel is getoond in figuur 3.
 
Een bijzonder aandachtspunt bij de kartering 
betrof de contouringmethode van hoogtelijnen 
van grondlagen. Daarbij is de voorkeur gegeven 
aan de meest simpele methode, Nearest Neigh-
bor.  Per geldigheidsgebied van een sondering 
geldt de gemeten laagdiepte. De contouren 
(zie figuur 4) zijn op GIS-kaarten weergegeven 
met zogeheten Thiessen-polygonen [Burrough 
1998]. Interpolatiemethoden zoals Kriging, In-
verse Distance of Linear Interpolation zijn niet 
gekozen omdat daarmee een automatische geo-
statistische interpolatie wordt geïntroduceerd 
en van nature in grondlagen voorkomende dis-
continuïteiten worden weggepoetst. 

Omdat de geoloog met zijn gebiedservaring 
structuren in de holocene lagen kon herkennen 
zoals hoogteverschillen en geulinsnijdingen, 
was zijn inbreng onontbeerlijk bij de advisering 
en de besluitvorming over voortzetting dan wel 
afsluiting van het grondonderzoek. 

Analyse van het waarschijnlijke lekdebiet
Om een schatting van het mogelijke lekdebiet 
van zandpalen te maken, is eerst een analyse 
gemaakt met het programma Plaxflow uit-
gaande van axiaal symmetrische grondwater-
stroming. De omvang van het lekdebiet van een 
zandpaal die volledig in klei is ingebed, bedraagt 
tussen 2,5 en 35 liter/dag afhankelijk van de 
kleidikte onder de zandpaal, de doorlatendheid 
van de klei en de anisotropie. Een  zandpaal die 
de kleilaag penetreert, geeft een lek van 250 tot 

1000 liter/dag (afhankelijk van doorlatendheid 
van het zand). Een simpele sommatie over alle 
zandpalen zou leiden tot een verkeerde indruk 
van het maximaal te verwachten waterbezwaar 
in de halfverdiepte ligging.

Ten behoeve van goede besluitvorming over te 
treffen maatregelen was een meer geavan-
ceerde analyse nodig om een representatief 
beeld van de verdeling van lekdebieten over 
de bouwlocatie te maken. De verwachte diepte 
van een zandpaal ten opzichte van de gemeten 
bovenkant van de (tussen)zandlaag leidt tot de 
verwachtingswaarde van de kortsluitstromming 
door een zandpaal (q50). Een probabilistische 

berekeningsmethode is opgezet om de schat-
ting van de 95% bovengrenswaarde van het lek-
debiet af te leiden. De bovengrenswaarde is voor 
elk sondeerpunt bepaald. Met een zogenaamde 
First Order Second Moment (FOSM) methode 
zijn de resultaten van de bijdragen van alle be-
palende variabelen X op de spreiding van de 
kwel σq kwadratisch gesommeerd. 

Daarbij is uitgegaan van normale verdelingen 
van verschillende onafhankelijke variabelen X: 
gemiddelde en variatie van de zandpaaldiepte, 
bovenkant zandlaag, diameter van een zand-
paal, afstand tussen zandpalen, doorlatendheid, 
afwijking in sondeerdiepte. De 95% bovengrens-
waarden voor alle sondeerpunten zijn op de GIS-
kaart geplot. De aandachtsgebieden met grotere 
kans op lekkage zijn gearceerd (figuur 4).
 
Risicogestuurde selectie van maatregelen
Het projectteam van opdrachtgever, aannemer 
en experts kon door afweging van de gekar-
teerde risicolocaties besluiten waar preventieve 
maatregelen of correctieve maatregelen nodig 
waren: 
•  Verschillende methoden voor afdichting van 

zandpalen stonden ter beschikking, zoals 
overboren en vullen met beton, jetgrouten of 
injectie maar ook rigoureuze maatregelen zo-
als onderwaterbeton met en zonder trekpalen 
en zelfs polderconstructies met wanden tot in 
de Waalreklei op 40 m-NAP. Per tracédeel is 

Figuur 3  - Geotechnisch N-Z bodemprofiel van A4 halfverdiepte ligging

Tabel 1 -  Het beperkte kweldebiet in de halfverdiepte A4 na maatregelen [HHD 2015]

Compartiment Lengte (m) Wandconstructie
Waterbezwaar (m3/dag)

Gemeten Vergund

1 350 CB foliewand 19 m-NAP 0.2

165

2 207 CB foliewand 19 m-NAP 17

3a 93 CB foliewand 19 m-NAP 8

3b 12 CB foliewand 19 m-NAP Nb

4 350 CB foliewand 19 m-NAP 12

5 380 CB wand 7,5 m-NAP 16

6 400 CB wand 7,5 m-NAP 35

7 400 CB wand 7,5 m-NAP 45

8 400 CB wand 7,5 m-NAP 17

9 (toerit) 220 Damwand 12 12

10-14 (VL) Geen onderdeel van de studie

15 (toerit) 280 Damwand 25 30

Totaal 3100 197 217
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de optimale oplossing bepaald. 
•  Over de eerste kilometer van de halfverdiepte 

ligging lag de tussenzandlaag hoog. Hier is 
preventief de cement-bentoniet-wand tot 19 
m-NAP in het basisveen doorgezet. 

•  Voor het resterende deel is gekozen om bij 
de ondiepe delen van de 2 toeritten te starten 
en de “Observational Method” toe te passen. 
Daarbij zijn generieke correctieve maatrege-
len geselecteerd voor het geval uit debietme-
tingen zou blijken dat de lek van een compar-
timent te groot was. De inzet van correctieve 
maatregelen was nodig op 1 van de 3 locaties 
in de zuidelijke toerit waarvoor een significan-
te kans op een groot lekdebiet was voorspeld.  
In een gebied van enige honderden vierkante 
meters zijn de zandpalen na vrijgraven van 
de top met jetgrouten afgedicht. Voor andere 

zandpalen werden specifieke maatregelen 
achter de hand gehouden wanneer welvor-
ming zou ontstaan, door direct stabiliseren 
van de wel met een laag zand en daarna jetg-
routen. Dit bleek 4 keer nodig.  

Controle van het resultaat
Na de afdichtingsmaatregelen is het resultaat 
door de aannemerscombinatie A4All gecontro-
leerd door het totaal van kwel en lekdebiet in 
gescheiden compartimenten te monitoren. De 
aanpak heeft geleid tot een kwelbezwaar dat 
voldeed aan de vergunningseis. Zo is een op het 
eerste gezicht omvangrijk probleem afgeperkt 
tot een overzichtelijk werk waarbij slechts en-
kele honderden van in totaal 25.000 zandpalen 
zijn afgedicht.
Voor het project heeft deze aanpak van de on-

verwachte afwijking geleid tot de keuze van 
oplossingen binnen een tijd van slechts enkele 
maanden. Daardoor is nagenoeg geen project-
vertraging opgetreden.

Lessons learned
Geringe afwijkingen van verwachte ondergrond-
condities kunnen bij de realisatie van onder-
grondse werken problemen veroorzaken. Bij de 
uitvoering van onderzoek wordt aanbevolen om 
dit af te stemmen op de schaal van mogelijke 
geologische verschijnselen.

De beschreven risicogestuurde aanpak is toe-
gepast in een project in de uitvoeringsfase. Een 
gelijke aanpak is mogelijk voor ontwerptrajec-
ten met een hoge mate van onzekerheid. 

Om een efficiënte aanpak bij vergelijkbare pro-
blemen te garanderen, is het sterk aan te be-
velen om een projectteam te formeren waarin 
zowel geotechnische experts als geologische 
specialisten samenwerken.

Een probabilistische aanpak is gebruikt in een 
analyse waar beteugeling van het waterbezwaar 
in ondergrondse constructies aan de orde was. 
De aanpak was geschikt om snelle besluitvor-
ming te ondersteunen bij de selectie van maat-
regelen om aan vergunningseisen te kunnen 
voldoen in een omgeving die uiterst kwetsbaar 
is voor grondwaterstandsverlaging. 
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GEORISICOMANAGEMENT, AANPAK VAN LEK DOOR ZANDPALEN IN DE HALFVERDIEPTE A4 DELFT - SCHIEDAM 

Figuur 4 - Kartering met Thiessenpolygonen van de maximale kwel van grondwater in toerit zuid. V1 en V2 zijn 
gebieden met grote kans op omvangrijke lek door penetrerende zandpalen.
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