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EXCURSIE NAAR HET WINDPARK
WIERINGERMEER EN INTRODUCTIE PUBLICATIE
‘KRAANOPSTELPLAATSEN’
Handreiking ‘Kraanopstelplaatsen
bij de bouw van windturbines’
Na een welkomstwoord en introductie door
NGO-bestuurslid Rijk Gerritsen, gaf Erik den
Arend, rapporteur van de handreiking en geotechnisch adviseur bij BT Geoconsult, een presentatie
over de handreiking.
Door schaalvergroting is de hoogte van windturbines
op land de afgelopen decennia fors toegenomen.
Zo is de gemiddelde ashoogte toegenomen van
ca. 20 m in 1982 naar ongeveer 100 m nu. En dus
zijn de kranen, die nodig zijn voor de opbouw en
het onderhoud van deze turbines, ook groter en
zwaarder, met de daarbij behorende toegenomen
grondbelastingen. Een kraanopstelplaats vraagt
om een zorgvuldig, veilig en economisch verantwoord ontwerp. Hierbij zijn locatiespecifieke
factoren van belang: het kraantype, de belastingen,
de omgeving en de (veelal slappe) ondergrond.
Maar ook het op een juiste wijze verwerken van de
potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerkzaamheden, vraagt aandacht. Omdat vaak pas

op een laat moment bekend wordt welke kraan/
kraantype zal worden ingezet of welke belastingen
daadwerkelijk zullen optreden is de ontwerprichtlijn ook bedoeld voor de inschatting van risico’s
op basis van een indicatief ontwerp met een
voorlopige kraanbelasting. Vaak zal dit in een later
stadium leiden tot een herontwerp.

- Meer inzicht in en beheersing van (geotechnische)
risico’s door het uitvoeren van risicogestuurd
grondonderzoek;
- Inzicht in raakvlakken tussen de belanghebbenden en meer draagvlak;
- Verhoogde efficiëntie en doorloopsnelheid;
- Kostenreductie.

Op basis van deze uitgangspunten is getracht een
ontwerprichtlijn voor kraanopstelplaatsen (foto 1)
bij de bouw van windturbines op te stellen. De
publicatie heeft vooralsnog het karakter van een
‘handreiking ten behoeve van het ontwerp‘. De
bedoeling is om hiermee in de komende jaren
ervaring op te doen. Dat kan vervolgens leiden
tot een aangepaste ontwerprichtlijn.

Bij het toetsen van de funderingsstabiliteit
spelen het draagvermogen (gedraineerd en ongedraineerd) van de ondergrond en de belastingen
vanuit de kraan een belangrijke rol. De sterkte
en de vervormingscapaciteit van de ondergrond
bepalen het draagvermogen en de vervormingen
van de kraanfundering. Een goed en gedetailleerd
plan voor (gecombineerd) geotechnisch en geohydrologisch onderzoek leidt tot besparingen in
kosten en doorlooptijd. Bij deze onderzoeken
moet men in eerste instantie denken aan bestaande informatie uit bijvoorbeeld DinoLoket
met uitvoering van aanvullende boringen en
sonderingen. In het Definitief Ontwerp (DO) kan
op de specifieke probleemlocaties een nadere
verfijning met aanvullend grondonderzoek plaatsvinden. Naast de eigenschappen van de ondergrond zijn de specificaties van de turbineleverancier bepalend voor het ontwerp. Daarbij is

Het doel van de publicatie is het bundelen van
kennis en ervaring over turbines, kranen, ondergrond, ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud, waarmee uiteindelijk kan worden gekomen
tot:
- Verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid;
- Eenduidige specificaties en eisen;
- Handreikingen voor het ontwerp en de realisatie;

Foto 1 – Kraanopstelplaats.
Foto 2 – Superlift.
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SAM E N VAT T I N G
Op 13 maart 2019. organiseerde de NGO, in samenwerking met de KIVIafdeling Geotechniek, een introductie van de nieuwe STOWA publicatie
“Kraanopstelplaatsen bij de bouw van windturbines” en een excursie naar het
grootste windmolenpark van Nederland: het Windpark Wieringermeer.
Het doel van de publicatie is het verhogen van de veiligheid en de betrouwbaarheid, in combinatie met kostenreductie in ontwerp en realisatie. De eerste
presentatie behandelde de huidige kennis betreffende turbines, kranen,

ondergrond, ontwerp, realisatie en beheer. Daarna kwam het ontwerp van
werkwegen, opslagterreinen en kraanopstelplaatsen met het toepassen
van geogrids aan de orde, inclusief de voordelen van de per situatie gekozen
oplossingen en geokunststoffen. De laatste presentatie gaf een praktische
inkijk in de 3D-geocelstructuur oplossing van de kraanopstelplaatsen. De
bijeenkomst werd afgesloten met een site visit.

opstelplaatsen worden gerealiseerd voor de
kranen die de uiteindelijke kraan opbouwen.
Maatgevende belastingen voor het ontwerp
kunnen in verschillende fasen optreden. Vaak is de
belasting tijdens het oprichten maatgevend (foto
3). Tijdens het oprichten treden namelijk zeer hoge
piekbelastingen op. Geleidelijke belastingen, zoals
bijvoorbeeld tijdens het hijsen van elementen,
kunnen ook maatgevend zijn.
Omdat tijdens het ontwerp meestal nog niet
duidelijk is welke specifieke kraan zal worden
ingezet, worden belastingen aangenomen op basis
van een representatieve kraan en (hijs)situatie.
Voorafgaande aan de hijsoperatie dient wel
getoetst te worden of de werkelijke belastingen,
op basis van het hijsplan, vallen binnen de waarden
zoals aangehouden in het ontwerp.

Foto 3 – Maatgevende belasting: het oprichten.
Figuur 1 – Belastingen op de stempel.
Figuur 2 – Belastingen op de rups.

Bij een mobiele kraan, die op stempels wordt
geplaatst, worden de kraanbelastingen in verschillende situaties berekend en daarbij de maatgevende situatie en kraan-oriëntatie bepaald.
Daarna worden contactoppervlak en eventuele
horizontale belastingen (die kunnen oplopen tot
ca. 10% van de verticale belasting) meegenomen
in het ontwerp van de verschillende belastingscombinaties (zie figuur 1). Het gaat daarbij zowel
om statische als dynamische belastingen. Voor een
rupskraan zijn daarnaast ook driehoek-belastingen
aan de orde, die ontstaan door lokale belastingen
van de rups. Zij worden omgezet naar gelijkmatig
verdeelde belastingen en effectieve belastingoppervlakten (zie figuur 2).
In het ontwerp dient natuurlijk ook de omgeving
te worden meegenomen. Hierbij moet men onder
meer denken aan de grootte c.q. oppervlakte van
de kraanopstelplaats, waterstanden, aanwezige
taluds en eisen van zetting ten opzichte van de
bestaande maaiveldhoogte.

vooral het type kraan van belang. In Nederland
worden vooral mobiele kranen gebruikt, op
banden (met stempels) of op rupsen (meestal zonder stempels). Toren- en stempel-(pedestal)kranen
komen minder voor. In het ontwerp dient rekening
te worden gehouden met de verschillende fasen
van de opbouw en het gebruik van de kraan. Zaken

als een superlift met een extra contragewicht
(foto 2) tijdens oprichten en hijsen of oprichtpoten
zijn daarvan voorbeelden.
Een kraanopstelplaats is zelf vaak maar 25 x 25 m2
(zonder superlift), maar voor de opbouw van de
(rups)kraan moeten ook lay-down area’s en kraan-
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Het ontwerp leidt tot een oplossing voor de
specifieke kraanopstelplaats. In beschouwing
genomen oplossingen zijn:
- Fundering op staal, vaak een grondverbetering
eventueel met soilmix, dus zonder permanente
constructies in de ondergrond maar met risico op
(verschil)zettingen;
- Fundering op staal met geokunststoffen, beperking verschilzettingen door betere belasting-

Figuur 3 – Belastingspreiding.
Figuur 4 – Fundering op staal met geokunststoffen, 3D-cellenstructuur.

Foto 4

spreiding, met één meerder lagen vormvaste
geogrids of met een driedimensionale cellenstructuur, die is opgebouwd met vormvaste
geogrids en een granulaire vulling (zie foto 4,
cover van deze Geokunst);
- Paalmatras, een grondlichaam versterkt met hoge
sterkte geokunststoffen op een paalfundering als
zettingsvrije oplossing, waarbij mogelijk interactie optreedt met de palen van de kraanopstelplaats en turbine;
- Betonnen plaat op palen, niet flexibel maar een
robuuste zettingsvrije oplossing van belang voor
een beperkt aantal typen kranen.
De oplossingen kunnen in een trade-off matrix
worden afgewogen, waarbij aspecten als ontwerp,
realisatie, gebruik, bouwkosten en milieu worden
meegenomen. Daaruit blijkt dat de oplossingen
met palen robuuster maar ook duurder zijn. Andere
oplossingen, met name de toepassing met
geokunststoffen, geven minder overlast voor
omgeving en milieu en hebben minder invloed op
de omgeving van de kraanopstelplaats.
Voor de verschillende flexibele oplossingen zonder
palen moeten belastingspreidingen worden aangenomen (figuur 3). Bij een fundering op staal
wordt de toets op pons onder een spreidingshoek
van 8°, conform NEN 9997-1, uitgevoerd. Bij het
toepassen van geokunststoffen (ten behoeve van
de funderingstabilisatie) kan een spreiding van 1:1
worden aangehouden. Een nog hogere spreiding
van 1:2 kan worden bereikt met de 3D-cellen-

Foto 5

Foto 6 –
Leo Kuljanski,
Geologics.

structuur van vormvaste geogrids.
Ten slotte worden in de handreiking aspecten en
aandachtspunten ten aanzien van de realisatie
(bijvoorbeeld verdichten, vlakheid en dikte grondverbetering), het beheer en het onderhoud van een
kraanopstelplaats behandeld. Hieronder valt ook
de monitoring ten behoeve van het volgen van
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risicovolle processen (vervormingen, trillingen
en geluid) tijdens de aanleg van de opstelplaats of
de hijsoperatie.
Elders in deze uitgave van Geotechniek staat een
uitgebreid artikel van Erik den Arend en MarkPeter Rooduijn over de handreiking.

Foto 7 – Aanleg werkwegen met triaxiaal geogrid en non-woven .

Het project Windpark Wieringermeer
Namens de opdrachtgever Nuon/Vattenfall gaf
Alexander Klaassen, Site manager Windpark
Wieringermeer, uitleg en inzicht in het project. Het
windpark in de Wieringermeerpolder is het grootste windmolenpark op land in Nederland. Er komen
99 molens die uiteindelijk per jaar 1,3 miljard kWh
produceren en daarmee ca. 370.000 huishoudens
voorzien van groene stroom. Door opschaling van
de bestaande turbines kan er straks meer energie
uit dit windrijke gebied worden gehaald, en met de
nieuwe lijnopstellingen verbetert de uitstraling
van het landschap. In opdracht van Nuon/Vattenfall voert de aannemerscombinatie Nordex Group,
BAM Infra Nederland en Van Gelder Groep het
werk uit. Klaassen behandelde chronologisch de
uitvoering van het project, beginnend bij de aanleg van de fundatie en het asfalteren van de
park-wegen tot aan fundatie van de kraanopstelplaatsen. Verder gaf hij uitleg over de aanleg van
de kabels met hun hoge warmteontwikkeling, het
heien van de vibropalen (foto 5) onder de betonnen
fundatie van de turbines en het zeer uitgebreide
vlechtwerk van de wapening.

Foto 8 – Aanleg werkwegen met triaxiaal geogrid en non-woven.

Ontwerp van werkwegen, kraanopstelplaatsen en opslagterreinen
Leo Kuljanski, Senior Design Engineer bij Geologics
(foto 6) en lid van het initiële tenderteam en het
ontwerpteam van de civieltechnische aannemer
Van Gelder gaf vervolgens uitleg over het ontwerp
van de infrastructuur op het Windpark Wieringermeer.
Voor de werkwegen zijn uitgangspunten bepaald
voor de geometrie (aantal turbines aan een streng),
verkeersbelasting in zowel aanleg- als gebruiksfase
en de draagkracht van de ondergrond. Een streng
bestaat uit een aantal turbines die ca. 400 m uit
elkaar worden gebouwd. De geasfalteerde werkweg is ontworpen op de opgegeven verkeersbelasting (aantal specifieke voertuigen) per
turbine. Daarbij moest ook rekening worden
gehouden met de aanleg van de werkwegen zelf
tot en met het asfalteren. De funderingsdikte is
iteratief bepaald op basis van deze belastingen.
Omdat bij meer funderingsdikte ook meer
werkverkeer nodig is voor de aanleg maar de
uiteindelijke verkeersbelasting niet toeneemt, is
het van belang de werkweg-funderingsdikte

Figuur 5 –
Aanleg werkwegen
met triaxiaal
geogrid en
non-woven.

te optimaliseren. Daarmee worden kosten voor
ontgraving en aanleg verminderd maar ook gewicht,
dus zettingen, verminderd.
De funderingsdikte is afhankelijk van de ondergrond. Een slappere ondergrond, in dit geval klei,
vraagt meer belastingspreiding, dus meer funderingsdikte die weer aanleiding geeft tot meer
zettingen door meer gewicht. Tijdens het ontwerp
is gekeken naar de verschillende ondergronden
waarbij uiteindelijk drie kenmerkende situaties zijn
onderscheiden met verschillende waarden voor de
draagkracht van de ondergrond. Als uitgangswaarden zijn E4 (resiliënte moduli) waarden van 20 MPa
(organische klei), 30 MPa (siltige klei) en 50 MPa
(siltig zand) aangehouden.
Door het beschouwen van de verschillende delen
van de werkweg tussen de turbines, met variatie in
draagkracht van de ondergrond en optredende
verkeersbelastingen, zijn de werkwegen geoptimaliseerd voor de totale gebruiksduur van de
verhardingsconstructie.
Met behulp van de rekenmethode uit de CROW
157 en 189, zijn reeds tijdens de tenderfase de
funderingsdikten berekend met de funderingsreductiefactoren voor gestrekte geogrids uit
geponste plaat (zie figuur 4). De funderingsreductie
ligt hier op ca. 50%, mede door de toepassing
van triaxiale geogrids. Om de omliggende klei niet
in het menggranulaat te laten migreren, en daarmee de draagkracht-eigenschappen negatief te
beïnvloeden, is een non-woven als scheiding om de
funderingslaag aangebracht (foto 7).
Bij het ontwerp van de kraanopstelplaatsen is
rekening gehouden met de hoogte van de
opstelplaats boven het bestaande maaiveld, de
afstand van de kraan tot de rand van de opstelplaats en de aanwezigheid van sloten of ontgravingen.
Er is gekeken naar een stempelkraan-oplossing
met een opgegeven contactdruk, de veiligheids-
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factoren conform NEN 9997-1 voor een ondiepe
fundering op staal met een risiconiveau RC1 en
een hoge grondwaterstand. Met deze gegevens
zijn de ongedraineerde en gedraineerde stabiliteit
gecontroleerd evenals squeezing. Daarnaast is
natuurlijk ook een rupskraan beschouwd door
de contactdruk (kN/m2) te berekenen over een
specifiek oppervlak van de rups en de daaronderliggende dragline schotten. Hierbij is gebruik
gemaakt van de Meyerhof-distributie om de krachtendriehoek om te zetten in gelijkmatig verdeelde
belastingen en effectieve belastingoppervlakten.
Ten slotte zijn de vier mogelijke oplossingen voor
de kraanopstelplaatsen met behulp van een tradeoff matrix afgewogen. Uitkomst van deze analyse
was dat “Fundering op staal met geokunststoffen”
het geschiktst was en specifiek de oplossing met
de driedimensionale cellenstructuur samengesteld
uit vormvaste geogrids en een granulaire vulling
(foto 8). Vanwege de zeer gunstige belastingspreiding van 1V:2H kunnen de optredende
krachten van de kraan worden opgevangen binnen
de gestelde vervormingseisen.
Voor het ontwerpen en controleren van de geocellconstructie is de Britse Code of practice for
strengthened/reinforced soils and other fills
(BS8006-1:2016) gebruikt. Deze wijdt een aparte
paragraaf aan de “geocell mattress” als oplossing
voor funderen van aardebanen op slappe of
variërende ondergronden (zie figuur 5). De geocellmattress is een honingraatstructuur bestaande
uit vast-gekoppelde cellen, gevuld met granulair
materiaal. Mede door de goede adhesie (afschuifweerstand) aan de slappe ondergrond, de relatieve
stijfheid met verbeterde belasting-spreiding en
de verbeterde drainage is ervoor gekozen op de
klei rond Wieringerwerf alle kraanopstelplaatsen
te bouwen met geokunststoffen.

Foto 9
Foto10

Foto 11

Het TensarTech® Stratum™ systeem
De laatste presentatie was van Paul ter Horst, Area
Manager Benelux bij Tensar International, met een
praktische inkijk op de gekozen oplossing van een
driedimensionaal, stijf funderingssysteem dat
is samengesteld uit vormvaste geogrids met een
granulaire vulling. Voor de opbouw van de cellenstructuur wordt eerst een tri-axiale (TriAx) geogrid
als basis op de ondergrond gelegd. Verticaal
hierop worden dwars en diagonaal uni-axiaal
gestrekte geogrids van hoge-dichtheid polyethyleen (HDPE) geplaatst. Met behulp van een
steekstaaf-verbinding (bodkin) wordt een driehoekige open celstructuur gemaakt. De afzonderlijke cellen worden daarna gevuld met granulair
materiaal (bijvoorbeeld grof menggranulaat) en
verdicht. De optredende belastingen worden door
de cellenstructuur gespreid aan de ondergrond
afgedragen en glijcirkels worden dieper de ondergrond in geleid zodat men een beter draagvermogen en hogere veiligheid tegen stabiliteitsverlies

verkrijgt (zie figuur 5). Na een snelle installatie op
de bouwplaats fungeert de constructie als een stijf
platform dat gecontroleerd en gelijkmatige zetting
zal vertonen, maar ook direct een veilige toegang
is tot de bouwplaats.
Als laatste maar daarom niet minder belangrijk: de
kraanopstelplaatsen met het beschreven systeem
zijn conform van de wensen van opdrachtgever en
aannemer kraanonafhankelijk.

Een kijkje buiten
Na de theorie was het tijd om een en ander in de
praktijk te bekijken en met de “poten in de klei te
gaan staan”. Helaas was er, mede door de harde
wind, op het windpark weinig activiteit met
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het installeren van funderingen op staal met
geokunststoffen. Ook was de planning veranderd
sinds het moment dat de excursie werd gepland
in verband met toestemming van omwonenden
en agrarische ondernemers voor de bouwwerkzaamheden (foto 9 en 10).
Gelukkig waren via Nuon/Vattenfall en aannemer
Van Gelder ook dronebeelden beschikbaar zodat
de aanleg van een werkweg en een kraanopstelplaats in aanbouw kon worden getoond (foto11).
Bronnen van foto’s en figuren:
STOWA-publicatie 02-2019: Foto 1-2-3, Figuur 1-2-3 /
Nuon/Van Gelder: Foto 4-5-7-11-12 / Tensar, Foto 8 / NGO:
Foto 6-9 -10 / CROW 157, figuur 4 / BS8006, figuur 5. !

