
Pieter Bouwma
Adviseur Dynamica 
(Movares)

Wybo Gardien
Adviseur en modelleur 
Dynamica (Movares)

Willem van Bommel
Hoofd Geo-monitoring 
(Ingenieursbureau Rotterdam)

Don Zandbergen
Adviseur Geo-monitoring 
(Ingenieursbureau Rotterdam)

Inleiding
De groei van het transport door de Rotterdamse
haven, modernisering van de binnenvaartvloot en
een grotere aandacht voor veiligheid vraagt om
nieuwe afmeerplaatsen voor binnenvaartschepen.
Ten zuiden van de monding van de Nieuwe Water-
weg ligt het Calandkanaal. Het Calandkanaal geeft
toegang tot de verschillende petroleumhavens.
Aan de zijde van de landtong tussen het Calandka-
naal en de Nieuwe Waterweg zijn 14 ligplaatsen
voor binnenvaartschepen – waarvan 2 ook geschikt
voor kleine zeevaart - gerealiseerd.
Bij ligplaats 7 nabij de Maeslantkering (zie figuur
1) werd door het Havenbedrijf Rotterdam een uit-
voeringsrisico gesignaleerd. Het uittrillen van be-
staande palen en intrillen van nieuwe afmeerpalen
kan tot gevolg hebben dat de bodem lokaal ver-
dicht waardoor de watergekoelde leiding niet
meer voldoende draagvermogen ondervindt en
plaatselijk wegzakt. Als de leiding dan te veel
buigt, kan de leiding lek raken en verslechteren of
zelfs zijn functie verliezen. Een stroomvoorzie-
ningsprobleem tot gevolg!

Inschatting van risico’s in de 
planfase en prognose van zakkingen
Als eerste risico-maatregel is besloten de be-
staande afmeerpaal waar de leidingen rakelings
langs geboord waren, niet te trekken maar te laten
staan als ‘zinkerbord’. 
Als tweede risico-maatregel is de afstand tussen de
afmeerpaal en de leidingenbundel – die aanvanke-
lijk slechts 1,5 meter zou bedragen – vergroot tot

ca 9,0 meter. De afmeerpaal heeft een diameter
van 2060 mm bij een wanddikte van 25.4 mm en
een puntniveau van NAP -33.5 meter. 
Als derde risico-maatregel heeft Movares voor dit
aangepaste ontwerp de zakkingen ter plaatse van
de leiding berekend met een rekenmodel. Deze 
risico-maatregel wordt hierna verder uitgewerkt.
Het prognosemodel bestaat uit 2 stappen:
- Berekening van het trillingsniveau in de bodem

rondom de paal met een GEOVIB;
- Berekening van de zakking ter plaatse van de lei-

dingen aan de hand van de bodemopbouw en het
berekende trillingsniveau,

GEOVIB is een door Movares ontwikkeld prognose-
model voor trillingen, gebaseerd op de eindige 
elementenmethode. In GEOVIB wordt de uitbrei-
ding van trillingen in de bodem rondom de paal 
berekend ten gevolge van een trillingsbelasting die
bovenop de paal wordt aangebracht. Het GEOVIB
is gevalideerd aan de hand van verschillende 
trillingsmetingen in het havengebied van Rotter-
dam. De berekening van de zakking is gekoppeld
aan GEOVIB. Aan de hand van de berekende 
versnellingsniveaus in de bodem rondom de paal
en de bodemsamenstelling is met de methode van
Hergarden & Van Tol de zakking en hoekverdraai-
ing langs de watergekoelde HDPE leiding bere-
kend. In §5.8.4 van CUR166, 6e druk staat de
methode van Hergarden & Van Tol beschreven.
Voor de watergekoelde HDPE leidingen met een
diameter van 250 mm, heeft Movares een toet-
singscriterium voor de maximaal optredende 

hoekverdraaiing opgesteld, waar leidingeigenaar 
TenneT mee akkoord is gegaan. De hoekverdraai-
ing die het prognosemodel voorspelde was aan-
merkelijk lager dan dit toetsingscriterium, waarop
TenneT akkoord is gegaan met het uitvoeren 
van de werkzaamheden. 

Monitoringsplan
Om ook tijdens de uitvoering het risico te beheer-
sen, heeft het Havenbedrijf er voor gekozen om 
tijdens de uitvoering de effecten op de leidingen
te monitoren. Movares heeft hiervoor een monito-
ringsplan geschreven waarbij het daadwerkelijk
voordoen van het risico zich stapsgewijs aan-
kondigt. Een verzakking van de gestuurde borin-
gen wordt voorafgegaand door een toename 
van de waterspanningen. Hoge waterspanningen
worden voorafgegaan door hoge trillingen. In het 
monitoringsplan zijn daarom zowel trillingsmetin-
gen, waterspanningsmetingen en verplaatsings-
metingen aanbevolen. Het uitgangspunt hierbij is
dat toetsingswaarden in onderstaande volgorde
worden overschreden:
1. Hoge trillingen (eerste indicatie)
2. Hoge waterspanning (tweede indicatie)
3. Hoge verplaatsing verplaatsingssensoren (derde

indicatie)
4. Daadwerkelijke verzakking gestuurde meting

(niet meetbaar)
Doel is om zover mogelijk bij stap 4 vandaan te 
blijven.
In dit stappenschema is de snelheid van waarmee
de overschrijdingen van de toetsingswaarden 
elkaar opvolgen onbekend, waardoor scherpte en
voorzichtigheid is geboden. 
Andere belangrijke punten uit het monitoringsplan
zijn:
- Voordat de werkzaamheden van start gaan dient

er een nulmeting plaats te vinden, om meer 
zekerheid te geven over een goede werking van 
de sensoren tijdens de werkzaamheden;

- De metingen starten bij een niet-kritische paal.
Op basis hiervan kan besloten worden of de 
gekozen uitvoeringswijze ook toepasbaar is bij de
kritische palen;

- Een escalatiemodel, waarin staat welke acties
worden ondernomen bij een overschrijding van 
signaalwaarden, interventiewaarden en grens-
waarden;

- Een planning met een duidelijke taakverdeling,
waarin per stakeholder staat beschreven wat zijn
verantwoordelijkheden zijn, aan wie ze welke 
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MONITORING VOORKOMT STROOMSTORING 
IN ROTTERDAMSE HAVEN

Figuur 1 – Ligplaats en gestuurde boring in Calandkanaal] 
Inschatting van risico’s in de planfase en prognose van zakkingen.



producten leveren, en welke producten ze van
wie kunnen verwachten;

Uitvoering monitoringsplan
Ingenieursbureau Rotterdam heeft op locatie
meerdere type sensoren (trillingssensoren, water-
spanningsmeters en verplaatsingssensoren) aan-
gebracht in de bodem van het Calandkanaal (zie
figuur 2 voor de ligging van de sensoren, en figuur
3 voor een sondering ter plaatse). De waterspan-
ningsmeters en versnellingsopnemers bevonden
zich op een afstand van 5 meter van de meest na-
bije afmeerpaal, op een diepte van NAP -24 meter.
De verplaatsingsmeters bevonden zich op een lijn
op een afstand van 2,5 meter van de afmeerlijn en
circa 0,5 meter onder de waterbodem. De plaat-
sing werd ernstig bemoeilijkt door de aanwezig-
heid van stortsteen, dat ter bescherming dient van
de bodem en het talud. Op de oever is vervolgens
het zenuwcentrum ingericht, waar naartoe alle 
kabels zijn gelegd, zodat realtime de sensoren
konden worden uitgelezen en er direct contact
was met de uitvoerders

De verplaatsingssensoren van ingenieursbureau
Rotterdam zijn hier erg bijzonder en speciaal ge-
maakt voor de toepassing in dit project. De druk-
sensoren bevinden zich in een lange slang. De
hydrostatische druk in de slang geeft informatie
over de verticale positie ten opzichte van het 
referentiepunt in het zenuwcentrum waar een
open uiteinde was. De vloeistof in de slang onder-
vindt natuurlijk nog sterke hinder van de wrijving
in de slang. Om deze invloed te minimaliseren en
de betrouwbaarheid van de meting te verhogen is
een vloeistof toegepast met een zeer lage viscosi-
teit.
De toegepaste techniek is gelijk aan een flesjes-
waterpas waarbij het referentievat en de verschil-
lende meetpunten op de waterbodem door een
slang met elkaar verbonden zijn. Aan het referen-
tievat is ook een druksensor gekoppeld zodat de
luchtdruk en vloeistofniveau variaties gecorri-
geerd worden. Figuur 4 toont het referentievat en
op de voorgrond een transparante uitvoering voor
demonstratiedoeleinde van een meetpunt opge-
nomen in de slang.
In totaal zijn 12 meetpunten op de waterbodem
gemaakt en via 2 slangen van 80 meter verbonden
met het referentievat. De sensoren zijn door de
aannemerscombinatie Hakkers/Paans Van Oord

9
G E O T E C H N I E K D E C E M B E R  2 0 1 8

Figuur 2 –
Locatie 
van de 
sensoren.

Figuur 3 –
Sondering ter
plaatse van een
buispaal].

S A M E N V A T T I N G

Voorkomen is beter dan genezen. Door het vastleggen en respecteren van 
leidingenstroken in de haven probeert Havebedrijf Rotterdam N.V. (HbR) zo veel
mogelijk conflictsituaties tussen de belangen van leidingeigenaren en de bouwers
van afmeerconstructies te vermijden. Toch lukt dat niet altijd, bijvoorbeeld in het
geval waarbij een kabelbed van 4 zinkers met elk 4 watergekoelde elektriciteits-
kabels dicht langs bestaande palen van een ligplaats werd aangelegd. Toen 
het vervangen van de afmeerpalen noodzakelijk werd ontstond een probleem. 
Het intrillen van grote afmeerpalen in de buurt van water gekoelde elektriciteits-

kabels, die zorgen voor de stroomvoorziening van de Rotterdamse haven, lijkt 
een groot risico. Maar is het ook werkelijk een groot risico geweest tijdens de 
uitvoering? In dit artikel wordt een kleine terugblik gegeven op het project waarin
gecontroleerd te werk is gegaan om dit risico te beheersen en er tevens voor te
zorgen dat in de buurt van deze belangrijke leidingen toch afmeerpalen konden
worden vervangen om de bestaande ligplaatsen voor binnenvaartschepen in stand
te houden.
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op positie afgezonken. Het absolute hoogtever-
schil tussen referentieniveau en de meetpunten
bedroeg bij deze meting ca 15 meter.

De Verwekingsensor
De Verweking sensor is een combinatie van een 3 
assige geophone met waterspanningsmeter. Door
de combinatie van deze twee grootheden in 1 huis
is er een gegarandeerde relatie tussen de gemeten
trillingsniveau en optredende waterspanning. 

Figuur 5 toont het element voor het aanbrengen van
de kabel. Een tweede voordeel van de combinatie 
is de reductie van het aantal kabels over de water-
bodem. 

Nulmeting
In dit project is een week voor aanvang van de
werkzaamheden gestart met de installatie van de
sensoren op de bodem van het Calandkanaal.
Doordat ruimschoots voor de werkzaamheden was

begonnen werd in aanloop naar de uitvoering het
gedrag van de waterspanning door het getij al
zichtbaar. Het opkomen en afgaan van het tij 
dient gescheiden te blijven van het effect van 
toenemende waterspanning in de bodem door 
verdichting. Het proefbedrijf was een nuttige en
goede verkenning van verschillende invloeden 
uit de omgeving.

De kritische werkzaamheden
In figuur 6 is te zien hoe de werkzaamheden plaats-
vinden vanaf het schip ‘Noordzee’. Het gebruikte
trilblok is een PVE 2350 VM. Zoals in het monito-
ringsplan was opgenomen werkte de aannemer van
buiten naar binnen, van veraf naar dichtbij. Van 
risicoarm naar toenemende risico’s. Tijdens het
monitoring bij de uitvoering ontstaat extra lering
van het gedrag, waardoor bij de risicovolle werk-
zaamheden beter en adequater kan worden gerea-
geerd.

Bij de eerste paal waren de trilsnelheden hoger dan
verwacht. De paal is op diepte gebracht en de 
resultaten van de paal zijn meegenomen bij de 
monitoring voor de volgende paal. Een hogere
grens- waarde voor trillingen werd geaccepteerd,
omdat er geen zichtbare verandering was gecon-
stateerd bij de waterspanningsmeters en de 
verplaatsingssensoren.

Figuur 4 –
Referentievat 
van de 
verplaatsings-
meters].

Figuur 5 – Verweking
sensor, combinatie van

3-assige geophone en
waterspanningsmeter.

Figuur 6 – Schip ‘Noordzee’ brengt buispaal in.



De tweede paal (eerste kritische paal) is met 
de nieuwe grenswaarde voor trillingen, zonder 
noemenswaardige veranderingen bij de water-
spanningsmeters en de verplaatsingssensoren, op
diepte gekomen.

De derde paal (tweede kritische paal) vertoonde de
waterspanningsmeters een duidelijke toename.
Het alarmeringspunt van 800 mbar wateroverspan-
ning was gebaseerd op de waterover- spanning
waarboven in deze situatie verweking mogelijk is.
Ondanks dat de waterspanningen nog niet op het
alarmeringspunt kwamen, bleef de waterspanning
wel toenemen. Daarom is bij een hoogte van 6
meter boven het eindniveau gekozen voor een
pauze. De waterspanning had 15 a 30 minuten
nodig om weer terug te keren naar het oorspron-
kelijke niveau. In het resterende deel nam de span-
ning nog wel toe, maar was de tijd te kort om een
kritische waarde te bereiken (figuur 7).

Bij de derde paal was er sprake van verzakkingen
van enkele centimeters. Deze verzakkingen 
vonden plaats op het moment dat de buispaal net
in de bodem was gezakt en er een begin werd 
gemaakt met het intrillen. De landmeter zag dat de
buispaal zich enkele decimeters land afwaarts ver-
plaatste. Het niveau aan onderkant van de buispaal
was ruim boven het niveau van de bovenkant van
de gestuurde boring. De gemeten verzakkingen
werden verklaard door het afschuiven van land en
niet door verdichtingen dieper in de bodem. Het
was geen signaal dat de werkzaam-heden de 
gestuurde boring lieten zakken. Deze aanname
bleef stand houden bij het verder intrillen van de
buispalen. De initiële zakking zette niet door.

Daadwerkelijk gelopen risico’s?
De belangrijkste vraag tijdens de reflectie van 
het project: zijn er daadwerkelijk risico’s gelopen?
Het is nooit hard te maken, maar er is zeer zorg-
vuldig gewerkt. De risico’s zijn zo veel mogelijk 
beperkt. Er zijn meer trillingen opgetreden dan 
de oorspronkelijke grenswaarde uit het monito-
ringsplan, maar daarentegen zijn de werkzaamhe-
den bij een toenemende waterspanning eerder
onderbroken. De gemeten zakkingen bleven ruim 
onder de signaalwaarden. Een gecontroleerd 
en uitstekend bewaakt proces. 

Conclusies
- Het inschatten en verminderen van risico’s in de

planfase is een belangrijke eerste stap (be-
staande afmeerpaal laten staan en wijzigen van
het palenplan voor de nieuwe palen)

- Het is mogelijk om dicht in de buurt van gevoelige
objecten grote palen in te brengen onder de
voorwaarde van een goede analyse vooraf, en een
scherpe monitoring tijdens de werkzaamheden

- Prognoseberekeningen van trillingen en zakkingen
zijn een goed middel om in te schatten of palen
zonder schade aan de omgeving zijn in te brengen.

- Meten tijdens de uitvoering geeft extra controle
en houvast om risico’s tijdens de uitvoering te 
beperken.

- Een monitoringsplan is van belang voor een
goede uitvoering. De grenswaarden dienen zo te
worden gekozen dat het een goed toetsinstru-
ment wordt. Verder dienen de taakverdeling en
verantwoordelijkheden duidelijk te zijn.

- Tijdens de metingen bleek het waardevol dat er
een ‘backoffice’ was, waar buiten de hectiek van

de werkzaamheden weloverwogen beslissingen
over bijgestelde grenswaarden kunnen worden
genomen.

- De goede samenwerking tussen het Havenbedrijf
Rotterdam N.V. (opdrachtgever), Movares (ad-
viesbureau), Ingenieursbureau Gemeentewerken
Rotterdam (meetbedrijf), Combinatie Hakkers/
Paans- Van Oord (aannemer) en TenneT (leiding-
eigenaar), heeft geleid tot een succesvolle 
uitvoering zonder schade.  !
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Figuur 7 – Gemeten waterspanningen en trillingen.
Figuur 8 – Gerealiseerde ligplaatsen.


