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Bepaling van de invloed
op de omgeving: theorie
of praktijk?
Inleiding
Het bepalen van de invloed van grond- en funderingswerken op de omgeving is wellicht het
moeilijkste aspect van de geotechniek. Dit is toe
te schrijven aan het feit dat voor het bepalen van
de invloed van de omgeving:
- de samenstelling en eigenschappen van de
ondergrond niet alleen ter plaatse van de uit
te voeren werken moet gekend zijn, maar ook
voor het volledige gebied dat door de werken
wordt beïnvloed;
- de verspreiding van de invloed van bepaalde
fenomenen, zoals grondwaterverlagingen, trillingen en vervormingen, alleen op betrouwbare
wijze kan bepaald worden indien er gebruik kan
gemaakt worden van mathematische modellen
die op basis van eerder uitgevoerde metingen
afdoend kunnen geijkt worden.
Grondwaterverlagingen
Halfweg de jaren ´70 is er in Vlaanderen nogal
wat schade ontstaan door het zonder meer verlagen van het grondwaterpeil:
- In Zeebrugge diende de geplande bouw van de
Zeesluis in open bouwput te worden stopgezet omdat er vrij kort na het opstarten van de
bemaling schade was ontstaan in Zeebrugge-Dorp en tot op ca 1km van de bouwplaats.
De meeste woningen zijn er gefundeerd boven
op de alluviale afzettingen en daardoor dus zettinggevoelig.
- In Oostende werd het grondwaterpeil verlaagd
voor de bouw van een waterzuiveringstation.
Als gevolg daarvan zijn zettingen ontstaan in
een aantal industriële gebouwen waarvan de
structuur op palen gefundeerd was en de vloerplaat op volle grond was aangelegd. De werken
werden gewoon verder gezet maar de rechtzaak i.v.m. de vergoeding van de opgetreden
schade heeft meer dan twee decennia aangesleept.

De Zeesluis te Zeebrugge is uiteindelijk
kunnen gebouwd worden mits het aanbrengen van schermwanden en het toepassen van een uitgebreide retourbemaling.
Omdat niet alle schermwanden tot in een weinig
doorlatende laag reikten, werd voorzien in
een gedetailleerde opvolging van:
- de samenstelling van de ondergrond door
alle pomp- en retourputten uit te voeren door
middel van zuigboren i.p.v. spoelboren;
- het aanbrengen van een groot aantal peilfilters
die dagelijks werden opgemeten;
- het systematisch opvolgen van de grondwaterverlaging met analytische methodes op basis
van de formule van De Glee.
Bij het uitvoeren van grote grondwaterverlaging blijft het opvolgen van de verlaging van het
grondwater door middel van een uitgebreid net
van peilfilters essentieel, omdat de gegevens
van deze peilfilters moeten toelaten om:
- beter inzicht te verkrijgen betreffende de
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samenstelling van de ondergrond en de
efficiëntie van afdichtende lagen en schermwanden;
- de berekeningen uitgevoerd met mathematische
modellen te ijken en aldus betere voorspellingen te maken voor nog verder te verwachten
invloeden op de omgeving.
Trillingen
Doordat de mens gevoeliger is voor trillingen
dan constructies zullen trillingen altijd voer voor
discussie blijven.
In dat verband verwijs ik nog graag naar het
verhaal dat Prof. De Beer in de tijd dikwijls
verteld heeft.
Eind van de jaren ´60 werden te Oudenaarde
damplanken geheid langsheen de Schelde. De
pastoor van een kerk, die zich op een paar honderd meter van de werken bevond, was ervan
overtuigd dat er door de werken scheuren in zijn
Figuur 1 - Bouwput Brussel waar de grond verticaal
langsheen een ondiepe fundering werd ontgraven

Deze problemen hebben er toe geleid dat men
meer aandacht is gaan besteden aan de mogelijke
gevolgen van grondwaterverlagingen.
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Samenvatting

Bij de bepaling van de invloed op de omgeving moet altijd met zeer veel
elementen rekening worden gehouden. Het gevolg daarvan is dat het nooit
mogelijk zal zijn om de invloed op de omgeving volledig te voorspellen.
De voorspelling van de invloed op de omgeving zal evenwel des te nauwkeuriger zijn naarmate er vooraf meer informatie werd verzameld en

kerk waren ontstaan. Hij sprak daarover het opdrachtgevend Bestuur aan en die vroegen aan
het toenmalig Rijksinstituut voor Grondmechanica om trillingsmetingen uit te voeren.

-

Bij het uitvoeren van de metingen werd tijdens
het heien van de damplanken een verhoogd trillingsniveau vastgesteld. Toen plots de klokken
begonnen te luiden werd evenwel een nog veel
hoger trillingsniveau gemeten.

Dit voorbeeld geeft zeer duidelijk aan dat trillingsmetingen nooit alleen op basis van normen
en regels kunnen geïnterpreteerd worden en dat
er altijd moet gekeken worden naar een bredere
context.
Bij Smet Boring werden regelmatig grindpalen
uitgevoerd langsheen bestaande constructies,
ook ondiep gefundeerde. De trillingen die daarbij
optraden waren zeer groot en gaven dikwijls aanleiding tot klachten maar zelden tot schade. De
meeste schadeclaims hadden betrekking op glazen en versieringen die door de trillingen uit een
kast gevallen waren en die altijd zeer waardevol
of duur bleken te zijn. Slechts in een zeer beperkt
aantal gevallen konden er scheuren worden vastgesteld. Deze scheuren waren dan nagenoeg altijd het gevolg van de zettingen teweeggebracht
door de verdichting van losgepakte zanden die
zich onder het aanzetpeil van de ondiepe funderingen bevonden.
Werken naast bestaande constructies
Door het uitvoeren van werken naast bestaande
constructies ontstaan er altijd spanningswijzigingen en dus ook vervormingen.
Het ontstaan van schade aan belendingen of in de
omgeving van uitgevoerde werken levert regelmatig aanleiding op tot discussies omdat:
- er bijna nooit exact geweten is in welke toe-

-

stand de constructie zich bevond vóór de
aanvang van de werken;
er zelden geweten is welke activiteit er juist
aanleiding gegeven heeft tot de schade;
schadeleiders altijd veel gevoeliger zijn voor
schade aangericht door derden, dan bvb. voor
schade die bij de uitvoering van eigen werken
ontstaat;
sommige constructies “voorbestemd” zijn voor
schade, d.w.z. dat funderingen niet volgens de
regels van de kunst zijn uitgevoerd.
verzekeringsmaatschappijen niet langer geneigd zijn om alle schade zomaar te vergoeden

Bij de uitvoering van werken naast bestaande
funderingen zou altijd een zeer duidelijk onderscheid moeten gemaakt worden tussen het risico
op architecturale schade en het risico op instabiliteit.
Zo werd ik een aantal jaren geleden gevraagd om
tussen te komen op een werf in Brussel, waar
een aannemer de grond over een hoogte van
ca. 1m verticaal had afgegraven langsheen een
ondiepe fundering, zoals te zien is op foto 1. De
grond bestond uit droge leem, die vrij hard was
en de aannemer was zich daardoor van geen
kwaad bewust. Het naastgelegen gebouw telde 4
niveaus met een apotheek op de begane grond.
Na gedreigd te hebben om het naastgelegen gebouw, met de hulp van de Burgemeester, te laten
ontruimen, heb ik de aannemer er kunnen toe
bewegen om tegenaan de fundering een massief
in gestabiliseerd zand aan te brengen.
Eerst veel later ben ik mij ervan bewust geworden
dat ik onmiddellijk het naastgelegen gebouw had
moeten doen ontruimen en daarvoor indien nodig
de politie had moeten inschakelen. De gevolgen
waren immers niet te overzien geweest indien de
grond onder de funderingen het plots zou hebben
begeven en het gebouw was ingestort.
Daaruit heb ik geleerd dat we als ingenieurs te
veel zijn opgeleid om oplossingen te zoeken, daar
waar de veiligheid altijd zou moeten primeren.
Communicatie
Bij de schadegevallen die zijn opgetreden bij diep-
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Figuur 2 - Verband tussen kennis en schrik

wanden te Tielt, Vorst en Amsterdam, is telkens
gebleken dat de aanwezigheid van anomalieën
gekend was. De omtrent deze anomalieën gevoerde communicatie was telkens niet eenduidig.
Een mogelijke verklaring daarvoor is dat ingenieurs te veel opgeleid zijn om problemen op te
lossen en om als maar meer kennis te verwerven. Het ontgaat hen even wel dat daardoor ook
de schrik toeneemt en het moeilijker wordt om
te communiceren en om beslissingen te nemen.
Het fenomeen dat zich voordoet is schematisch
weergegeven in figuur 1 die het verband weergeeft tussen de kennis en de schrik.
Wanneer er zich problemen voordoen moet
meestal gecommuniceerd worden met personen
met een zeer beperkte kennis die ook veel schrik
hebben. De grafiek geeft aan dat het in dergelijke gevallen aangewezen is om de communicatie
te laten verlopen via personen met een bredere
kennis, bvb. project managers.
Maatschappelijk betrokkenheid
Geotechnici komen zelfden of nooit tussen in het
sociaal debat dat voorafgaat aan het ontwerp
en de uitvoering van grote projecten. Door hun
kennis van de ondergrond en de aan bepaalde
uitvoeringsmethodes verbonden risico’s zijn geotechnici nochtans zeer goed geplaatst om aan
het sociaal debat deel te nemen. De voorwaarde
daartoe is dan wel dat de informatie op een voor
iedereen toegankelijke wijze verstrekt wordt.
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Het gevolg was dat de pastoor voor de keus werd
gesteld:
- ofwel stoppen met damplanken heien en ook
stoppen met het luiden van de klokken;
- ofwel verder heien en verder klokken luiden.
De pastoor heeft onmiddellijk voor het laatste
gekozen.

-

er tijdens de uitvoering van de werken degelijk wordt gemonitord. De
resultaten van de uitgevoerde metingen moeten dan wel systematisch
verwerkt en geïnterpreteerd worden.
Van belang is ook dat er, zowel op de werf als naar de omgeving toe, duidelijk gecommuniceerd wordt.

