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1. INLEIDING 

Op 4 mei 2011 ontving Fugro GeoServices B.V. te Leidschendam van Timpaan Zuidmeer te 
Aalsmeer de opdracht voor het uitvoeren van een grond- en laboratoriumonderzoek, 
alsmede het uitvoeren van diverse advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw 
van woningen in het project "De Pauwmolen" aan de Rijksstraatweg te Delft. 
 
Onder projectnummer 3011-0105-000 worden tevens een funderingsadvies (R01) en een 
bemalingsadvies (R03) opgesteld. 
  
Dit rapport bevat: 
• Een korte projectomschrijving (H2); 
• Een beschrijving van het uitgevoerde grondonderzoek (H3); 
• Een omschrijving van de terrein- en bodemgesteldheid (H4); 
• Het damwandadvies (H5); 
• Aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering (H6). 
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2. PROJECTOMSCHRIJVING 

De bouwlocatie is gelegen aan de Rijksstraatweg, tussen de rijksweg A13 en de Jan de 
Oudeweg, te Delft. De locatie is globaal aangegeven in onderstaande figuur 2-1. 
 
Figuur 2-1: Bovenaanzicht projectlocatie (bron: GoogleMaps). 

 
 
Het project “De Pauwmolen” betreft de nieuwbouw van een wooncomplex, bestaande uit een 
deel laagbouw bestaande uit 4 verdiepingen, en een gedeelte hoogbouw bestaande uit 18 
verdiepingen. De laagbouw wordt voorzien van een éénlaags parkeerkelder, ook de 
hoogbouw wordt onderkelderd.  
 
Om de kelder in den droge te kunnen realiseren wordt een bouwkuip gerealiseerd welke 
middels een bemaling droog wordt gehouden. De kelder krijgt afmetingen van circa 68 m x 
44,5 m. 
 
Op een ter beschikking gestelde tekening van de aannemer (HSB Bouw) zijn een aantal 
doorsneden ter plaatse van de grondkerende constructie weergegeven. Eén van deze 
doorsneden is weergegeven in figuur 2-2. 
 
Aangezien het peil nog niet exact bekend is, is er een aanname gedaan op basis van de 
ingemeten maaiveldniveaus op de sondeerlocaties. Het constructieve aanlegniveau is 
vooralsnog aangehouden op NAP -3,5 m. Aangenomen is dat het ‘zandpakket t.b.v. kelder’ 
circa 0,5 m dik zal zijn, zodat het maximale ontgravingsniveau NAP -4,0 m bedraagt. 
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Figuur 2-2: Doorsnede grondkerende constructie. 

 
 
In de doorsnede staat tevens een rupstorenkraan ingetekend. Dit betreft de Potain GTMR 
400A. Deze rupskraan zal rijden over een rijweg, bestaande uit draglineschotten met een 
lengte van 10 m. Gegevens met betrekking tot deze kraan zijn opgevraagd bij de leverancier 
van deze kraan (Téká kranen). 
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3. GRONDONDERZOEK 

Ten tijde van het opstellen van onderhavige eerste versie van het damwandadvies heeft het 
grondonderzoek bestaan uit: 
• 6 sonderingen met meting van de plaatselijke wrijvingsweerstand (code DKM) tot circa 25 

m diepte; 
• 1 mechanische boringen tot circa 7 m diepte, incl. monstername; 
• Plaatsing van 1 peilbuis. 
 
3.1 Uitzetten en waterpassen 
De onderzoeklocaties zijn door Fugro GeoServices B.V. uitgezet, waarbij de hoogtes zijn 
weergegeven ten opzichte van NAP met behulp van GPS-RTK. De onderzoekslocaties zijn 
weergegeven op de situatietekening in bijlage 3011-0105-000-1B. 
 
De hoogtebepaling van de onderzoekslocaties in het terrein is uitgevoerd met als doel de 
bodemopbouw te refereren aan een vaste referentiehoogte. De gerapporteerde hoogtes zijn 
niet geschikt voor andere doeleinden dan dit onderzoek. 
 
Voor een verklaring van de op de situatietekening gebruikte tekens en symbolen wordt 
verwezen naar de bijlage "Legenda Terreinproeven en Grondsoorten". 
 
3.2 Sonderen 
Het aantal en de locaties van de sonderingen zijn in overleg met de constructeur vastgesteld. 
 
De sonderingen zijn uitgevoerd met de elektrische Fugro-kleefmantelconus conform norm 
NEN 5140, klasse 2. Een beschrijving van de gevolgde meet- en registratiemethode is 
gegeven in de bijlage "Continu Elektrisch Sonderen". De conus is voorzien van een 
hellingmeter. In de sondeergrafieken is de diepte gecorrigeerd voor de gemeten afwijking 
van de verticaal. 
 
De resultaten van de sonderingen zijn getekend op de grafieken 3011-0105-000-DKM1, 
DKM2 en DKM101 t/m DKM104, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van 
NAP. 
 
Op de sondeergrafieken is het wrijvingsgetal weergegeven. Dit is de verhouding tussen de 
plaatselijke wrijvingsweerstand en de conusweerstand. Empirisch is vastgesteld dat het 
wrijvingsgetal een nauwe relatie heeft met de grondsoort, zodat een goede indicatie van de 
laagopbouw is verkregen. 
 
De sonderingen zijn uitgewerkt met een interpretatie van het wrijvingsgetal voor identificatie 
van de bodemlagen. De identificatie van de bodemlagen is uitgevoerd volgens Robertson 
(1990), die door Fugro is aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Voor 
achtergronden en beperkingen wordt verwezen naar de bijlage "Continu Elektrisch 
Sonderen”. De identificatie is indicatief en alleen geldig voor lagen onder de 
grondwaterstand. De resultaten dienen te worden geverifieerd met boringen of geologische 
informatie. 
 
In verband met de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen is ter plaatse van een 
aantal van de sondeerlocaties voorgeboord. 
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3.3 Boren 
De mechanische boring is uitgevoerd conform NEN 5119. De boring is verbuisd uitgevoerd, 
waarbij de grond uit de buis is verwijderd met behulp van een puls (niet cohesieve gronden, 
zand, grind) en/of een avegaarboor (cohesieve gronden, klei, veen). Tijdens het boren is van 
elke laagwisseling een geroerd monster genomen en in het veld geclassificeerd. 
 
Op aan de hand van sondeerresultaten bepaalde diepten zijn ongeroerde monsters 
genomen. De ongeroerde monstername heeft plaatsgevonden door met een slaghamer 
(Ackermann) een steekbus te slaan. De steekbussen zijn dunwandige metalen bussen met 
een diameter van 70 mm en een lengte van 400 mm. 
 
De resultaten van boringen zijn weergegeven in de bijlage “Laboratoriumrapportage”. Het 
resultaat van de boring is weergegeven op de boorstaat 3011-0105-000-B101, waarbij de 
diepte is uitgezet ten opzichte van NAP. Tevens staan op de boorstaat de diepten van de 
ongeroerde monsters en de grondwaterstanden ten tijde van het grondonderzoek 
weergegeven. 
 
In het boorgaten van B101 is een peilbuis geplaatst conform NEN 5120 met de onderkant 
van het filter op MV -6,0 m. De peilbuis is ingetekend op de betreffende boorstaat en de 
locatie ervan is aangegeven op de situatietekening. 
 
3.4 Laboratoriumonderzoek 
Het geotechnisch laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ons RvA geaccrediteerd 
laboratorium (zie bijlage "Kwaliteitsborging Laboratorium voor Infra- en Geotechniek"). 
 
Het laboratoriumonderzoek voor dit project heeft bestaan uit:  
• classificatie van de ongeroerde monsters; 
• bepaling volumiek gewicht en het watergehalte. 
 
De resultaten van de uitgevoerde proeven zijn opgenomen in de bijlage 
“Laboratoriumrapportage”. 
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4. TERREIN- EN BODEMGESTELDHEID 

De maaiveldniveaus ter plaatse van de sondeerlocaties varieerden ten tijde van het 
onderzoek van NAP -0,27 m tot NAP +0,40 m. 
 
Op basis van het grondonderzoek kan de bodemgesteldheid globaal worden 
geschematiseerd zoals in tabel 4-1 is weergegeven. 
 
Tabel 4-1: Globale bodemgesteldheid 

Diepte bovenkant laag  
in m t.o.v. NAP 

Bodembeschrijving 

+0,40 à -0,27 ZAND, kleihoudend 

-1,0 à -2,0 KLEI 

-4,0 à -4,5 ZAND, los gepakt, plaatselijk kleihoudend 

-5,5 à -6,5 KLEI, plaatselijk humeus 

-9,5 à -12,5 ZAND, los gepakt, plaatselijk kleihoudend 

-14,5 à -15,0 KLEI 

-15,5 à -16,0 ZAND, vast gepakt 

ca. -25,0 Maximaal verkende diepte 

 
4.1 Grondwaterstanden en stijghoogten 
Door na het trekken van de sondeerstangen te peilen in de sondeergaten, is de 
grondwaterstand vastgesteld op 0,9 m tot 1,5 m beneden maaiveld, hetgeen overeenkomt 
met circa NAP -1,0 m tot NAP -1,4 m. Deze grondwaterstand is een éénmalige opname en 
slechts bedoeld als een oriënterend gegeven. De grondwaterstand kan in de tijd fluctueren 
onder invloed van de weersgesteldheid en de seizoenen.  
 
Het peil van het open water tussen de Rijksstraatweg en de Delfgauwseweg is tweemaal 
ingemeten. Op 17 juni 2011 is het peil ingemeten op NAP -0,44 m, op 9 augustus 2011 
bedroeg het waterpeil NAP -0,53 m. 
 
4.2 Grondparameters 
Voor de damwandberekeningen zijn representatieve waarden voor de relevante 
grondparameters bepaald aan de hand van interpretatie van het beschikbare grond- en 
laboratoriumonderzoek, tabel 1 uit NEN 6740, CUR-publicatie 166 en de in onze archieven 
beschikbare informatie. In tabel 4-2 en tabel 4-3 zijn de in de berekeningen gehanteerde 
geotechnische parameters gegeven. 
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Tabel 4-2: Representatieve waarden sterkteparameters 
bovenkant laag 
[m t.o.v. NAP] 

grondlaag γ / γsat 
[kN/m3] 

c′ 
[kPa] 

ϕ′ 
[°] 

δ’ 
[°] 

+0,3 Zand, kleihoudend 16 / 18 0 27,5 18,3 

-1,0 Klei 14 / 14 2 17,5 11,7 

-4,5 Zand, los gepakt 17 / 19 0 30 20 

-5,7 Klei 14 / 14 2 17,5 11,7 

-9,6 Zand, los gepakt 17 / 19 0 30 20 

-13,0 Klei, zandig 16 / 16 1 22,5 15 

-16,0 Zand, vast gepakt 19 / 21 0 35 23,3 

 
Tabel 4-3: Representatieve waarden stijfheidparameters (damwand) 

horizontale beddingconstante [kN/m3] 

lage waarden hoge waarden 
bovenkant laag 
[m t.o.v. NAP] 

grondlaag 
 

kh;1 kh;2 kh;3 kh;1 kh;2 kh;3 

+0,3 Zand, kleihoudend 12.000 6.000 3.000 27.000 13.500 6.750 

-1,0 Klei 2.000 800 500 4.500 1.800 1.125 

-4,5 Zand, los gepakt 12.000 6.000 3.000 27.000 13.500 6.750 

-5,7 Klei 2.000 800 500 4.500 1.800 1.125 

-9,6 Zand, los gepakt 12.000 6.000 3.000 27.000 13.500 6.750 

-13,0 Klei, zandig 4.000 2.000 800 9.000 4.500 1.800 

-16,0 Zand, vast gepakt 40.000 20.000 10.000 90.000 45.000 22.500 
Opmerkingen: 
- γ en γsat = volumiek gewicht; sat = verzadigd 
- c′ = effectieve cohesie 
- ϕ′ = effectieve hoek van inwendige wrijving 
- δ =  wandwrijvingshoek 
- voor een berekening conform CUR Publicatie 166 kan een multi-lineaire veerkarakteristiek worden gehanteerd, 

bestaande uit 3 tussentakken aangeduid met kh;1 t/m kh;3, waarin: 
 kh;1 = lage- of hoge waarde voor de horizontale beddingconstante van tak 1 
 kh;2 = lage- of hoge waarde voor de horizontale beddingconstante van tak 2 
 kh;3 = lage- of hoge waarde voor de horizontale beddingconstante van tak 3.  
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5. DAMWANDADVIES 

5.1 Berekeningsmethode 
De damwandberekeningen zijn uitgevoerd conform de norm geotechniek NEN 6740 en 
CUR-Publicatie 166 "Damwandconstructies" (4e druk), waarbij onderscheid is gemaakt in de 
uiterste grenstoestanden 1A en 1B (UGT) en de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) ook wel 
grenstoestand 2 genoemd. 
 
Bij het bereiken van de uiterste grenstoestand 1A is de stabiliteit van de gehele 
damwandconstructie nog juist gewaarborgd. In een eerder stadium kunnen echter al 
zodanige grote vervormingen van de damwandconstructie en het aangrenzende terrein 
optreden dat de stabiliteit van de daar aanwezige bouwwerken in gevaar komt. In die situatie 
is de uiterste grenstoestand 1B bereikt, die vervolgens een toetsing vereist van de 
optredende vervormingen aan de voor deze grenstoestand gestelde eisen. 
 
De controle van de bruikbaarheidsgrenstoestand houdt eveneens verband met 
vervormingen, maar daarbij gaat het om de toetsing van de bruikbaarheid. Bij overschrijding 
van deze grenstoestand worden de vervormingen van de damwandconstructie en het 
aangrenzende terrein zodanig groot dat de bruikbaarheid in ernstige mate wordt geschaad. 
Hierbij moet onder andere worden gedacht aan invloed op belendende bebouwing en hinder 
voor verkeer en kranen door (ongelijkmatige) zakking van het achter de damwand gelegen 
terrein. 
 
In het ontwerpstadium staat de controle van de uiterste grenstoestand (UGT) van de 
stabiliteit van de hoofdwand centraal, namelijk: 
• het overschrijden van de passieve weerstand van de damwand (grondbreuk) 
• het ontstaan van een vloeimoment/breukmoment in de damwandplanken 
• het overschrijden van de draagkracht van de stempels/ankers. 
en, indien de damwand ook verticale belastingen moet opnemen: 
• het overschrijden van de verticale draagkracht. 
 
Daarnaast worden de vervormingen in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) globaal 
gecontroleerd. 
 
De damwandberekeningen zijn uitgevoerd met het eendimensionaal eindig 
elementenprogramma DSheetPiling, waarmee momenten, dwarskrachten en verplaatsingen 
van een al dan niet (meervoudig) gestempelde of verankerde damwand kunnen worden 
berekend. 
 
De gronddruk op de damwand wordt in de berekening afhankelijk gesteld van de uitbuiging 
van de wand. De spanningsrekrelatie van de grond wordt beschreven door een multi-lineaire 
veerkarakteristiek bestaande uit 3 tussentakken, aangeduid met kh;1, kh;2 en kh;3. 
 
De volgende berekeningen zijn gemaakt: 
• Berekeningen UGT 
Met rekenwaarden voor de geotechnische- en geometrische parameters, alsmede 
rekenwaarden voor de buigstijfheid van de damwand en lage rekenwaarden voor de 
beddingsconstante van de grondlagen wordt een ontwerpberekening uitgevoerd, waarmee 
de minimale inbeddingsdiepte wordt bepaald.  
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De minimale inbeddingsdiepte kan echter ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals 
de verticale draagkracht, geohydrologische omstandigheden en/of het beschikbare 
damwandprofiel. 
 
Vervolgens worden gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd met lage en hoge rekenwaarden 
voor de beddingsconstanten en wordt de inbeddingsdiepte geoptimaliseerd. Met deze 
berekeningen worden tevens eventuele onzekerheden in de buigstijfheid van de wand 
verwerkt. Ook wordt de grondwaterstand aan de lage zijde gevarieerd. De hier genoemde  
berekeningen zijn de berekeningen 6.1 t/m 6.4 volgens CUR 166. 
 
• Berekening  BGT 
Ten slotte worden de berekeningen uitgevoerd met representatieve waarden van de 
geotechnische- en geometrische parameters. Door variatie van de beddingsconstanten 
(hoge en lage gemiddelde waarde) kan een goede indruk worden verkregen van de te 
verwachten uitbuigingen. Behalve voor de gebruikstoestand, wordt deze berekening ook 
gebruikt voor de toetsing van de uiterste grenstoestand, door een belastingsfactor van 1,2 op 
het moment, de snedekrachten en de anker/stempelkrachten te zetten (berekening 6.5 
volgens CUR 166). 
 
• Maatgevende waarden 
De maatgevende rekenwaarden van moment Ms;d en dwarskracht Ds;d van de 
bovengenoemde berekeningen 6.1 t/m 6.5 dienen getoetst te worden aan de rekenwaarde 
van de sterkte van de plank volgens materiaalgebonden normen. Voor de toetsing van de 
rekenwaarde van de stempel/ankerkracht Fs;A;d, indien van toepassing, worden additionele 
partiële factoren gebruikt, onder andere vanwege het feit dat bij vloei of breuk het stempel of 
anker volledig uitvalt. 
 
 
5.2 Uitgangspunten berekeningen 
Veiligheidsklasse 
Conform CUR-Publicatie 166 is de constructie, gezien de aanzienlijke schade bij falen en het 
geringe persoonlijke veiligheidsrisico, ingedeeld in veiligheidsklasse II. 
 
Damwandprofiel 
Op basis van oriënterende berekeningen is uitgegaan van stalen damwandprofiel type AZ18. 
 
Gezien de tijdelijke aard van de grondkerende constructie is bij de berekeningen geen 
rekening gehouden met het optreden van corrosie. 
 
In de berekeningen zijn voor de eigenschappen van de damwand de volgende waarden 
gebruikt: 
- EI = 71.820 kNm2/m¹ 
- W = 1.800 cm3/m¹ 
 
Stempel / anker 
Uit oriënterende berekeningen is gebleken dat een vrijstaande damwand (dus zonder 
verankering of stempeling) geen stabiele situatie en/of onacceptabele vervormingen oplevert. 
In overleg met de constructeur is derhalve uitgegaan van een verankerde 
damwandconstructie. 
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Bij de berekeningen is uitgegaan van het voorspannen van de ankers tot 175 kN/m¹. 
 
In de berekeningen is uitgegaan van de toepassing van Leeuwankers, welke onder een hoek 
van 45° worden geïnstalleerd. Op basis van de berekende ankerkrachten kan worden 
overwogen Leeuwankers type 675 (doorsnede stang 1086,5 mm²) toe te passen, waarbij 
elke twee meter één anker wordt geïnstalleerd. Een definitief ontwerp van de ankers, waarbij 
de benodigde lengte van de ankerstaaf en het groutlichaam wordt bepaald, is geen 
onderdeel van de opdracht en is derhalve niet uitgevoerd. 
 
Bouwfasen 
In de berekeningen zijn de volgende bouwfasen beschouwd: 
- bouwfase 1: initiële situatie, installeren damwand; 
- bouwfase 2: ontgraven tot NAP -0,4 m; 
- bouwfase 3: installeren groutankers op een niveau van NAP -0,4 m; 
- bouwfase 4: ontgraven en verlagen grondwaterstand tot NAP -4,0 m; 
- bouwfase 5: aanbrengen werklaag zand tot NAP -3,5 m; 
- bouwfase 6: bouw kelder, belasting als gevolg van rupstorenkraan. 
 
Terreinbelasting 
Gedurende bouwfasen 2 tot en met 5 is gerekend met een terreinbelasting van 10 kN/m² 
over een breedte van 10 m. Pas in bouwfase 6 is gerekend met de belasting vanuit de 
rupstorenkraan, op basis van door de leverancier verstrekte gegevens is uitgegaan van een 
belasting van 20 kN/m² over een breedte van 10 m. 
 
Op basis van oriënterende berekeningen zijn de terreinbelastingen op 2 m vanaf de 
grondkerende constructie gemodelleerd. 
 
De toepassing van een ontlastsleuf (breed 2 m, diep 1 m) is tevens beschouwd. Gezien het 
verwaarloosbare effect op het optredende moment en de vervorming van de damwand is dit 
in het uiteindelijke rekenmodel niet meegenomen. 
 
Geometrische parameters en overige uitgangspunten 
De representatieve waarden voor de geometrische parameters en overige uitgangspunten 
zijn voor iedere bouwfase samengevat in tabel 5-1. De bovenkant van de damwand ligt op 
circa NAP +0,3 m. De juistheid van de gehanteerde uitgangspunten moet door de 
opdrachtgever/constructeur worden gecontroleerd. 
De in de berekeningen gehanteerde bouwfasering is grafisch weergegeven op de bijlage 
3011-0105-000-2.  
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Tabel 5-1: Representatieve waarden geometrische parameters 
representatieve 

waarde 
maaiveld 

[m t.o.v. NAP] 

representatieve 
waarde 

(grond)waterstand 
[m t.o.v. NAP] 

bouw- 
fase 

hoge 
zijde 

lage  
zijde 

hoge 
zijde 

lage  
zijde 

bovenbelasting 
in kN/m2 en 
traject in m 

vanaf damwand

opmerkingen 

1 +0,3 +0,3 -0,4 -0,4 - - 
2 +0,3 -0,4 -0,4 -0,4 - 
3 +0,3 -0,4 -0,4 -0,4 Installeren ankers 
4 +0,3 -4,0 -0,4 -4,0 Bemalen 
5 +0,3 -3,5 -0,4 -4,0 

10 kPa over een 
breedte van 
10 m op 2 m 

van de 
damwand Aanbrengen werklaag 

6 +0,3 -3,5 -0,4 -4,0 

20 kPa over een 
breedte van 
10 m op 2 m 

van de 
damwand 

Inzet rupstorenkraan 

 
Rekenwaarden 
De rekenwaarden voor de geotechnische parameters worden gevonden door deling van de 
representatieve waarden (Xrep) uit de tabellen in hoofdstuk 4 door materiaalfactoren uit tabel 
3.7 van CUR-Publicatie 166, deel 1. Bij de geometrische parameters uit tabel 5-1 wordt de 
rekenwaarde gevonden door toepassing van een additionele veiligheidsmarge, waarvoor een 
minimum geldt van Δ. De gehanteerde factoren en veiligheidsmarges zijn samengevat in 
tabel 5-2. 
 
Tabel 5-2: Partiële materiaalfactoren (γ) en additionele veiligheidsmarges (Δ) 

partiële 
materiaalfactor γ 
betrokken op Xrep 

additionele 
veiligheidsmarge Δ 
betrokken op μ 

parameter 

veiligheidsklasse II 

rekenwaarde 

c′ cohesie 
ϕ′ hoek van inwendige wrijving 
kerende hoogte 
GWS lage zijde 
GWS hoge zijde 

1,00 
1,15 

- 
- 
- 

- 
- 

0,30 
0,20 
0,05 

Xrep/γ (min) 
Xrep/γ (min) 
Max (μ+Δ) 

Max (μ+Δ) of Min((μ-Δ) 
Max (μ+Δ) 

bovenbelasting: 
- permanent 
- veranderlijk 

 
1,0 
1,0 

 
- 
- 

 

 
De rekenwaarde van de buigstijfheid van de damwand is gelijk aan de representatieve 
waarde (partiële materiaalfactor 1,0). 
 
Rekenwaarden voor de lage- en hoge waarden van de beddingsconstanten zijn verkregen 
door toepassing van partiële materiaalfactoren van respectievelijk 1,3 en 1,0 op de 
representatieve waarden. 
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Berekeningsschema (stap 4 CUR 166) 
De berekeningen zijn gemaakt volgens schema A, dat wil zeggen dat in alle bouwfasen 
rekenwaarden van de parameters zijn gebruikt. 
5.3 Berekeningsresultaten  
In onderstaande tabel 5-3 zijn van de maatgevende doorsnede van de damwand de 
uitgangspunten en berekeningsresultaten gepresenteerd. De berekeningsresultaten zijn 
tevens gepresenteerd op de bijlage 3011-0105-000-3. 
 
Tabel 5-3: Maatgevende rekenwaarden en uitgangspunten voor toetsing grenstoestand 1A en 2 
Damwand profiel AZ18 of gelijkwaardig 
lengte 20,8 m 
inbeddingsdiepte NAP -20,5 m 
traagheidsmoment  34.200 cm4/m¹ 
weerstandsmoment 1.800 cm3/m¹ 
rekenwaarde optredend buigend moment Ms;d (UGT) 625 kNm/m¹ (fase 4) 
rekenwaarde optredende dwarskracht Ds;d (UGT) 195 kN/m¹ (fase 4) 
anker Fs;A;max (UGT) 282 kN/m¹ (fase 6) 
maximum uitbuiging δmax (BGT) 81 mm (fase 6) 
 
Zoals reeds opgemerkt is bij de berekeningen uitgegaan van het voorspannen van de ankers 
tot 175 kN/m¹. 
 
5.4 Toetsing ankerkracht 
De rekenwaarde van de ankerkracht dient getoetst te worden aan de rekenwaarde voor de 
draagkracht. Bij deze toetsing kunnen conform stap 9 van CUR 166 de volgende 
rekenwaarden worden gehanteerd: 
 
ankerstaaf: Fs;A;st;d= 1,25*Fs;A;max   in dit geval: 1,25*282 = 352 kN/m1 
 
groutlichaam: Fs;A;d= 1,1*Fs;A;max   in dit geval: 1,1*282 = 310 kN/m1 
 
Overwogen kan worden Leeuwankers type 675 toe te passen voor de verankering. Gezien 
de maximaal toelaatbare ankerkracht Fa.max van dit type Leeuwanker 817 kN bedraagt kan 
worden volstaan met installatie van één anker per 2 meter damwand. De nadere detaillering 
van de verankering en de bijbehorende gording valt buiten het kader van dit rapport. 
 
Opmerkingen: 
- Voor de toetsing van de rekenwaarde van de ankerkracht worden additionele partiële factoren toegepast, 

onder andere vanwege het feit dat bij breuk van het anker dit volledig uitvalt. 
- Bij ankers die onder een hoek met de horizontaal zijn geplaatst, is dit de ankerkracht in de richting van het 

anker. 
- Door de ankers zal een verticale kracht op de damwand worden uitgeoefend. Bij het ontwerp van de 

damwand dient de verticale draagkracht te worden geverifieerd (zie verticale draagkracht damwand in §5.7). 
 
5.5 Toetsing vloeimoment en dwarskracht 
Toetsing dient te geschieden aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit en NEN-normen. Bij 
controle op het moment moet overeenkomstig NEN 6770 (staalconstructies) zijn voldaan 
aan: 
 
Ms;d < Mr;d    
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waarin: 
Mr;d = rekenwaarde van het vloeimoment = Mr;rep / γm 
Mr;rep = representatieve waarde van het vloeimoment 
γm  = 1,0 (staal) 
 
Voor de maatgevende situatie is de rekenwaarde van het maatgevende moment Ms;d 
625 kNm/m¹.  
De rekenwaarde van de sterkte Mr;d is in dit geval 639 kNm/m¹ (profiel AZ18 met kwaliteit 
S355 en rekening houdend met de axiale kracht in de damwand, zie §5.7), zodat voldaan is 
aan de gestelde sterkte-eis. 
 
Dwars- en normaalkracht 
De berekende dwarskracht Ds;d dient eveneens te worden getoetst aan de 
materiaalgebonden normen. Hierbij dient Ds;d kleiner te zijn dan de rekenwaarde voor de 
sterkte Dr;d.  
 
Zoals hierboven vermeld, is bij de toets op sterkte van het damwandprofiel rekening 
gehouden met de axiale kracht (normaalkracht) in de damwand. Deze wordt veroorzaakt 
door de installatie van groutankers onder een hoek (van 45°) met de horizontaal, zie §5.7. 
Het 2e orde effect is hierbij vooralsnog buiten beschouwing gelaten. 
 
De definitieve toetsing van dwars- en normaalkracht (en 2e orde effecten) valt buiten het 
kader van dit rapport. 
 
5.6 Toetsing vervormingen 
Bij controle op vervormingen dient aan de volgende vervormingseis te worden voldaan: 
 
δmax ≤ δreq  
 
waarin: 
δreq = rekenwaarde maximaal toelaatbare uitbuiging in bruikbaarheidsgrenstoestand 
δmax = rekenwaarde optredende uitbuiging in bruikbaarheidsgrenstoestand 
 
Aangezien in dit stadium van het ontwerp nog geen eisen zijn geformuleerd met betrekking 
tot de maximale toelaatbare uitbuiging (δreq) kan de definitieve toetsing nog niet plaatsvinden. 
De constructeur heeft echter aangegeven dat enige vervormingen acceptabel zijn aangezien 
enkel de bouwweg binnen het invloedsgebied valt. 
 
Opgemerkt wordt dat als gevolg van een horizontale uitbuiging van de damwand direct 
achter de damwand maaiveldzakkingen van ongeveer dezelfde orde van grootte zijn te 
verwachten. 
 
5.7 Toetsing overige mechanismen 
Diepe glijvlakken 
Als nadere gegevens over de verankering bekend zijn, kan een definitieve toetsing worden 
uitgevoerd op afschuiven langs een diep glijkvlak. 
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Verticale draagkracht 
In de toets van de verticale draagkracht is ervan uitgegaan dat de hart-op-hart-afstand van 
de ankers 2 m bedraagt, waardoor de verticale belasting op de ondergrond gelijkmatig is. Bij 
vergroting van de hart-op-hart-afstand kan een geconcentreerde, hogere verticale belasting 
op de ondergrond ontstaan en dient de toets opnieuw te worden uitgevoerd. 
 
De ankers, welke in het rekenmodel onder een hoek van 45° zijn geplaatst, veroorzaken een 
axiale kracht in de damwanden van 200 kN per strekkende meter damwand (verticale 
component ankerkracht). Op basis van oriënterende draagkrachtberekeningen op basis van 
de maatgevende sondering DKM102, waarbij enkel de wrijvingscomponent is beschouwd, is 
de benodigde installatiediepte van de damwand bepaald op NAP -20,5 m. Hierbij is rekening 
gehouden met reductie van de conusweerstand als gevolg van de te realiseren ontgraving 
tot NAP -4,0 m (passieve zijde) en het optreden van negatieve kleef (actieve zijde). 
 
5.8 Samenvatting 
Uit de berekeningsresultaten voor dit project kan worden geconcludeerd dat een 
damwandconstructie bestaande uit damwandplanken van het type AZ18 (W = 1.800 cm3/m¹, 
EI = 71.820 kNm2/m¹, staalkwaliteit S390) of gelijkwaardig met een lengte van 18,8 m 
(hetgeen overeenkomt met een installatieniveau van ca. NAP -18,5 m) en een verankering 
(voorgespannen tot 175 kN/m¹) op NAP -0,4 m voldoet. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat het ten aanzien van de stabiliteit van de grondkerende 
constructie wenselijk is dat de terreinbelasting aan de actieve zijde van de damwand op 
minimaal 2 m afstand aangrijpt. 
 
Voor de berekende waarden van krachten en vervormingen wordt verwezen naar de 
voorgaande paragrafen.  
 
Nadere detaillering van de verankeringsconstructie inclusief de gording valt buiten het kader 
van deze rapportage.  
 
Als nadere gegevens over de verankering en de toelaatbare vervormingen bekend zijn, kan 
een definitieve toetsing worden uitgevoerd op de totale stabiliteit (Kranz-schematisatie en 
afschuiven langs een diep glijvlak) en de vervorming van de damwand en het aangrenzend 
terrein. 
 
Opgemerkt wordt, dat de gehanteerde uitgangspunten (zoals ontgravingsdiepte, 
maaiveldbelasting, hart-op-hart-afstand verankering) en vervormingseisen dienen te worden 
geverifieerd door de opdrachtgever.  
 
Fugro is niet verantwoordelijk voor door derden uitgevoerde detailleringsberekeningen van 
de gehele damwandconstructie. Als bij de detailleringsberekeningen afwijkende 
uitgangspunten worden gehanteerd, dient ook de hier gerapporteerde berekening te worden 
herzien.  
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6. UITVOERINGSASPECTEN 

De wijze waarop de damwandplanken kunnen worden aangebracht en eventueel verwijderd 
is sterk afhankelijk van de bodemopbouw, de kwaliteit van de belendende bebouwing en de 
wijze waarop deze is gefundeerd, de aanwezigheid van kabels en leidingen en de 
bereikbaarheid van de locatie van bouwmaterieel. Binnen onze opdrachtverlening is geen 
ruimte om op deze aspecten nader in te gaan. Desgewenst kunnen wij u hierin nader 
adviseren. 
 
Heiend of trillend inbrengen van damwanden brengt trillingen in de bodem die uitdempen 
naarmate de afstand tot de trillingsbron toeneemt. Deze trillingen kunnen vervormingen en 
schade veroorzaken aan trillingsgevoelige constructies (b.v. belendende gebouwen, 
leidingen, grondconstructies e.d.). De grootte van de optredende trillingen en vervormingen 
alsmede eventuele schadelijke gevolgen zijn onder andere afhankelijk van de afstand tot, het 
energieniveau en de aard van de trillingsbron, de bodemgesteldheid en de aard alsmede de 
staat van de betreffende trillingsgevoelige constructies. 
Desgewenst kan door Fugro GeoServices B.V. een trillingsprognose worden opgesteld, 
waarmee een redelijk inzicht kan worden verkregen in de te verwachten trillingsniveaus en 
de invloed hiervan op gebouwen, personen en apparatuur. 
 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de zettingen achter de damwand door intrillen, heien 
of trekken over het algemeen groter zijn dan de zettingen door uitbuiging van de damwand. 
Desgewenst kan deze invloed op achterliggende constructies nader worden geanalyseerd. 
 
Trillingen in de ondergrond kunnen worden beperkt door toepassing van een hoog frequent 
trilblok met variabel moment. 
 
Trillingen kunnen worden voorkomen door de damwanden drukkend op diepte te brengen 
(b.v. met de Silent Piler Methode). 
 
Het trekken van de damwanden dient zodanig te geschieden dat geen grond wordt 
opgehaald. Geadviseerd wordt de profielen voor het trekken enigszins los te wrikken. 
 
De draagkracht (uittrekkracht) van de groutankers dient te worden gecontroleerd met behulp 
van controleproeven, zie CUR-publicatie 166 Deel1 §7.3. 
 
Zoals in de berekeningen is verondersteld, dienen de ankers te worden voorgespannen tot 
175 kN per strekkende meter damwand teneinde de uitbuiging van de damwand te 
beperken. 
 
De nadere dimensionering van de groutankers valt buiten het kader van dit rapport. 
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Meettechniek 
De standaard bij Fugro toegepaste conus is de “elektrische kleefmantelconus”, waarmee zowel de 
conusweerstand als de plaatselijke wrijvingsweerstand gelijktijdig wordt gemeten. Bij het uitvoeren van 
een sondering conform NEN 5140 wordt de puntweerstand gemeten, die moet worden overwonnen om 
een conus met een tophoek van 600 en een basisoppervlak van 1000 mm2 met een constante snelheid 
van ca 20 mm/s in de bodem te drukken. Voor de meting van de wrijvingsweerstand is een mantel met 
een oppervlak van 15000 mm2 boven de punt aangebracht. De druk op de conuspunt (conusweerstand 
in MPa) en de wrijving langs de kleefmantel (plaatselijke wrijvingsweerstand in MPa) worden door 
rekstroken in de conus continu gemeten. Volgens NEN 5140 mag het basisoppervlak van de conus 
tussen 500 en  2000 mm2 variëren zonder dat correctiefactoren op de meetresultaten behoeven te 
worden toegepast. Fugro sonderingen worden standaard uitgevoerd met een sondeerconus met een 
basisoppervlak van 1500 mm2 en een manteloppervlak van 20000 mm2. 
Veelal wordt gebruik gemaakt van een kortere conus waarbij in afwijking van NEN 5140 het cilindrische 
deel vanaf de conuspunt een lengte heeft van 230 mm in plaats van de genormeerde lengte van 400 
mm. Onderzoek (1) heeft aangetoond, dat de invloed van de lengte van de conus op het 
sondeerresultaat verwaarloosbaar is, terwijl met een kortere conus met minder risico een grotere 
sondeerdiepte kan worden bereikt. 
 
De meetsignalen worden digitaal via een kabel of draadloos naar een elektrische meeteenheid gestuurd 
en tezamen met de diepte en de tijd in een computer opgeslagen. Definitieve verwerking vindt daarna 
op kantoor plaats, waarbij de gemeten parameters tegen de diepte in grafiekvorm wordt uitgewerkt. 
Door continue registratie van de gemeten conus- en wrijvingsweerstand wordt een nauwkeurig beeld 
van de gelaagdheid en de vastheid van de bodem verkregen. 
In de elektrische conus is standaard een hellingmeter ingebouwd waarmee tijdens het sonderen de 
afwijking van de conus met de verticaal wordt geregistreerd. Onjuiste diepteaanduiding als gevolg van 
“krom sonderen” wordt hiermee voorkomen. Afhankelijk van de sondeerklasse wordt de diepte hiervoor 
gecorrigeerd. 
 
Interpretatie van de sonderingen met plaatselijke wrijvingsweerstand 
Meting van zowel de conusweerstand qc als de plaatselijke wrijvingsweerstand fs maakt het mogelijk het 
wrijvingsgetal Rf te berekenen. Het wrijvingsgetal wordt gedefinieerd als het quotiënt van de plaatselijke 
wrijving en de op gelijke diepte gemeten conusweerstand, vermenigvuldigd met een factor 100. Hierbij 
wordt rekening gehouden met laagscheidingen ter hoogte van de mantel. 
 
Het wrijvingsgetal geeft samen met de conusweerstand over het algemeen een goed beeld van de 
bodemopbouw beneden de grondwaterspiegel. In de onderstaande tabel zijn enige kenmerkende 
waarden van het wrijvingsgetal aangegeven. Met nadruk dient te worden gesteld dat deze waarden 
slechts indicatief zijn en getoetst dienen te worden aan boringen of lokale ervaring en uitsluitend gelden 
voor de cilindrische elektrische conus. 
 

grondsoort wrijvingsgetal grondsoort wrijvingsgetal 

Grind, grof zand 0,2 – 0,6 Klei 3,0 – 5,0 

Zand 0,6 – 1,2 Potklei 5,0 – 7,0 

Silt, leem, löss 1,2 – 4,0 Veen 5,0 – 10,0 

 
In geroerde grond en in grond boven de grondwaterspiegel kunnen grote afwijkingen ten opzichte van 
de genoemde waarden voorkomen. 
 
Presentatie sondeergegevens 
De sonderingen zijn uitgewerkt met een interpretatie van het wrijvingsgetal voor identificatie van de 
bodemlagen. De identificatie van de bodemlagen is uitgevoerd volgens Robertson [1990] (2), die door 
Fugro is aangepast aan de Nederlandse omstandigheden. Bij deze interpretatie wordt uitgegaan van de 
genormaliseerde waarden van de conusweerstand nQc en wrijvingsgetal nRf  als ingangsparameters. 
 
1) Lunne en Powell, A comparison of different sized piezocones in UK clays. 
2) Robertson, P.K. [1990] “Soil Classification using the cone penetration test”. Canadian Geotechnical Journal, 27(1), 151-8 
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De genormaliseerde waarden van de conusweerstand nQc en wrijvingsgetal nRf  worden als volgt 
berekend: 
 

Genormaliseerde conusweerstand: 
0

0

'v

vt
c

q
nQ

σ
σ−=  

  

Genormaliseerd wrijvingsgetal: 
vot

s
f q

f
nR

σ−
⋅

=
100  

 
 
Waarin: 
σ’v0 =  de effectieve verticale korrelspanning uitgaande van het effectieve volumiek  
  gewicht dat per bodemlaag wordt bepaald.  
σv0 =  de verticale grondspanning uitgaande van het volumiek gewicht dat per     
     bodemlaag wordt bepaald.  
qt  =  gemeten conusweerstand (qc) gecorrigeerd voor de waterspanning: 
  qc + (1-α){β(u1 - u0) + u0 }    of   qc + (1-α)u2    (respectievelijk voor een filter  in de  
     punt (u1) en een filter direct achter de conuspunt (u2)); 
β =  factor voor de verschillende grondsoorten voor omrekening van u1 naar u2;  
     meestal wordt hiervoor aangehouden 0,8; 
α =  netto oppervlakteverhouding coëfficiënt van de conus i.v.m. spleet achter de  
     conuspunt; 
u1  =  de gemeten waterdruk bij een filterplaatsing in de punt; 
u2  =  de gemeten waterdruk bij een filterplaatsing achter de punt; 
u0 =  de hydrostatische stijghoogte 
fs =  gemeten plaatselijke wrijvingsweerstand. 
 
In geval er geen waterspanning is gemeten, wordt voor qt de waarde van qc gebruikt.  
 
Voor de grondsoorten, die specifiek zijn voor de Nederlandse ondergrond condities, zijn in de Bodem 
Classificatiegrafiek van Robertson [1990] twee aanpassingen gedaan om de Nederlandse situatie beter 
te beschrijven: 
• Gebieden 4 en 5 zijn anders ingedeeld, zodat losgepakte zanden en ondiepe kleilagen beter 

worden geïnterpreteerd. Deze aanpassingen zijn in de figuur op de volgende pagina weergegeven. 
• Bovendien is een extra voorwaarde ingebracht om Holocene veenlagen goed te kunnen 

classificeren. Voor qc < 1,5 MPa en Rf > 5 % wordt de grond als veen geclassificeerd.  
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Voor een aantal specifieke grondtypen, zoals bijvoorbeeld potklei, Boomse klei, overgeconsolideerd 
veen en glauconiethoudend zand is tevens het classificatie gebied aangegeven. Deze stemmen niet 
direct overeen met de benamingen van gebieden een tot en met negen. 
 
De identificatie is indicatief en alleen geldig voor lagen onder de grondwaterstand. De resultaten dienen 
te worden geverifieerd met boringen of geologische informatie. Uitgedroogde cohesieve toplagen geven 
een te hoge waarde geven voor het wrijvingsgetal, daardoor worden bijvoorbeeld uitgedroogde 
kleilagen mogelijk onterecht geïnterpreteerd als veenlagen. Ook is de correlatie voor de toplagen 
minder betrouwbaar vanwege het lage effectieve spanningsniveau in deze lagen.  
 
Andere conustypen 
Naast de meting van conusweerstand en plaatselijke wrijving is het mogelijk extra (combinaties van) 
metingen uit te voeren. In onderstaand schema zijn enkele mogelijkheden aangegeven. Indien gewenst 
kan nadere informatie over metingen en toepassingsmogelijkheden worden verschaft. 
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Klassenindeling NEN 5140 
De Nederlandse norm gaat uit van vier kwaliteitsklassen. Voorafgaand aan de uitvoering dient een 
keuze te worden gemaakt binnen welke kwaliteitsklasse het werk minimaal uitgevoerd moet worden. De 
klassenindeling heeft voornamelijk betrekking op de nauwkeurigheid van de gemeten conusweerstand, 
plaatselijke wrijvingsweerstand en diepte, zoals blijkt uit de onderstaande tabel. 
 
klasse meetgrootheid toelaatbare meetonzekerheid meetinterval 

Conusweerstand 0,05 MPa of 3% 

Plaatselijke wrijvingsweerstand 0,01 MPa of 10% 

Helling 2o 

 1 

Sondeerdiepte 0,2 m of 1 % 

20 mm 

Conusweerstand 0,25 MPa of 5% 

Plaatselijke wrijvingsweerstand 0,05 MPa of 15% 

Helling 2o 

 2 

Sondeerdiepte 0,2 m of 2 % 

50 mm 

Conusweerstand 0,5 MPa of 5% 

Plaatselijke wrijvingsweerstand 0,05 MPa of 20% 

Helling 5o 

 3 

Sondeerdiepte 0,2 m of 2 % 

100 mm 

Conusweerstand 0,5 MPa of 5% 

Plaatselijke wrijvingsweerstand 0,05 MPa of 20% 

 4 

Sondeerlengte 0,1 m of 1% 

100 mm 

Opmerking: De toelaatbare meetonzekerheid is de grotere waarde van de absolute meetonzekerheid en de relatieve 
meetonzekerheid. De relatieve meetonzekerheid geldt voor de meetwaarde en niet voor het meetbereik. 

 
Voor projecten, waarbij parameters op basis van Tabel 1 NEN 6740 worden afgeleid, is een hoge 
nauwkeurigheidsklasse gewenst. Het is in slappe grondlagen met lage conusweerstand extra moeilijk om 
aan de eisen van klassen 1 en 2 te voldoen. Dit in tegenstelling tot grondsoorten met hoge 
conusweerstand. Het bij Fugro gehanteerde meetsysteem voor sonderen is bijzonder nauwkeurig door 
strikte kwaliteitscontroles en calibraties. Fugro sonderingen vallen dan ook standaard in klasse 2.  
Klasse 1 sonderingen dienen alleen voor calibratiedoeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Bij 
routinematige sonderingen kunnen de specificaties van klasse 1 sonderingen alleen door aanvullende 
maatregelen worden benaderd. 

type meting Meetresultaten toepassingsmogelijkheden 

waterspanning waterspanning ter plaatse van de punt registreren waterremmende lagen 
indicatie stijghoogte grondwater 
classificatie / gelaagdheid bodem 

magnetometer Magnetische veldsterkte in 3 orthogonale 
richtingen (X,Y,Z) 

Blindganger onderzoek, onderzoek ligging obstakels ( 
(stalen leidingen), grondankers), onderzoek paalpunt 
niveau / schoorstand funderingspalen, onderzoek 
ligging onderzijde stalen damwanden 

geleidbaarheid elektrische geleiding grond en grondwater indicatie waterkwaliteit / zoet - zout water grens 
onderzoek verspreiding verontreiniging 

temperatuur temperatuurmeting op  verschillende diepten warmteoverdracht in de bodem 
bepaling temperatuurgradiënt 

schuifgolfsnelheid 
(seismisch) 

dynamische bodemparameters op 
verschillende diepten 

machinefunderingen, windturbinefunderingen 

versnelling versnellingen op verschillende diepten heitrillingen / verkeerstrillingen 

CPM 
(conuspressiometer) 

spannings-rek-gedrag en sterkte in situ  bepaling grondstijfheid, horizontale korrelspanning,  
ongedraineerde schuifweerstand en relatieve dichtheid 

MIP (membrane 
interface probe) 

verticale verspreiding van vluchtige 
(gechloreerde) koolwaterstoffen 

bestudering zak/drijflagen en/of verontreinigingen met 
vluchtige (gechloreerde) koolwaterstoffen 

ROST (rapid optical 
screening tool) 

verticale verspreiding van (aromatische) 
koolwaterstoffen 

bestudering zak/drijflagen en/of verontreinigingen met 
(aromatische) koolwaterstoffen 

video videobeeld van de grond bij het passeren van 
de conus 

nadere geotechnische classificatie / structuur 
informatie over bodemverontreiniging (verkleuring) 
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM1NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : SC/JSL d.d. 20-Jun-2011
Get. : BOSCHG d.d. 2011-06-23

conus : F7.5CKE2HA/B X = 86031.4
Y = 446900.4
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING
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d / 2011-06-23 11:56:02

0
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0

0

0

1

1

  (8) ZAND, vast / ZAND, kleiig
  (8) ZAND, vast / ZAND, kleiig
  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM2NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : SC/JSL d.d. 20-Jun-2011
Get. : BOSCHG d.d. 2011-06-23

conus : F7.5CKE2HA/B X = 86015.2
Y = 446890.3
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = NAP m+0.40
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d / 2011-06-23 11:56:05
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  (8) ZAND, vast / ZAND, kleiig
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (8) ZAND, vast / ZAND, kleiig

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig
(10) VEEN

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 
  (4) KLEI, siltig / LEEM
  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
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0246810
Wrijvingsgetal,Rf [%]

Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM101NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : JBL/QVB d.d. 09-Aug-2011
Get. : UNISTART d.d. 2011-08-10

conus : F7.5CKE2HA/B X = 86074.4
Y = 446895.5

D
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = NAP m+0.05
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d / 2011-08-11 12:46:14
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10

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

(10) VEEN

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM102NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : JBL/QVB d.d. 09-Aug-2011
Get. : UNISTART d.d. 2011-08-10

conus : F7.5CKE2HA/B X = 85979.8
Y = 446875.9
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING
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  (2) VEEN, organisch materiaal
(10) VEEN

  (4) KLEI, siltig / LEEM

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (4) KLEI, siltig / LEEM
  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (4) KLEI, siltig / LEEM
  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (4) KLEI, siltig / LEEM
  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM103NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : JBL/QVB d.d. 09-Aug-2011
Get. : UNISTART d.d. 2011-08-10

conus : F7.5CKE2HA/B X = 85998.4
Y = 446821.9
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING
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  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (2) VEEN, organisch materiaal

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    3011-0105-000
Sond. DKM104NIEUWBOUW "DE PAUWMOLEN" AAN DE RIJKSSTRAATWEG TE DELFT

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch, 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : JBL/QVB d.d. 09-Aug-2011
Get. : NGY d.d. 2011-08-11

conus : F7.5CKE2HA/B X = 86048.5
Y = 446821.4

D
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SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = NAP m+0.15
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  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig
  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (5) ZAND, siltig tot LEEM 

  (3) KLEI, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig

  (6) ZAND, zwak siltig tot siltig



0.53 tot -0.27  Zand, matig fijn, matig kleiig, sterk kleiig, matig siltig, matig
humeus, puin, schelpen bruin

-0.27 tot -0.67  Zand, matig fijn, matig kleiig, sterk kleiig, matig siltig, matig
humeus, puin, schelpen, donker bruin
-0.67 tot -1.37  Klei, sterk zandig, zwak humeus, matig stevig, puin, schelpen,
oer, donker grijs
-1.37 tot -1.67  Klei, sterk zandig, sterk siltig, matig grindig, matig slap, puin,
veen, donker grijs-grijs
-1.67 tot -1.97  Klei, zwak siltig, matig humeus, stevig, slib, donker grijs
-1.97 tot -2.17  Klei, matig humeus, zwak siltig, matig stevig, slib grijs
-2.17 tot -2.67  Klei, matig humeus, zwak siltig, stevig, slib, licht grijs
-2.67 tot -3.47  Klei, zwak humeus, matig siltig, matig zandig, slap, slib grijs

-3.47 tot -4.47  Klei, uiterst zandig, matig siltig, zwak humeus, slap grijs

-4.47 tot -5.57  Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak humeus, laagjes klei grijs

-5.57 tot -5.77  Veen, slap bruin
-5.77 tot -6.47  Klei, sterk siltig, slap, sporen veen, schelpen, licht grijs
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Diepte (m tov NAP) Bodembeschrijving volgens NEN 5104

BORING VOLGENS NEN-EN-ISO 22475-1

3011-0105-000Nieuwbouw "De Pauwmolen" aan de Rijksstraatweg te Delft

X: 85980.363

Y: 446878.127

Coördinatenstelsel: RD

GWS (m tov MV): 1.36

GHG (m tov MV): 

GLG (m tov MV): 

MV (m tov NAP): 0.53

bk PB1 (m tov NAP): 0.36

bk PB2 (m tov NAP): 

bk PB3 (m tov NAP): 

Boorvloeistof 

WS PB1 (m tov NAP): 

WS PB2 (m tov NAP): 

WS PB3 (m tov NAP): 

Datum uitvoering: 08/24/2011

Boormeester: 

Geclassificeeerd door: 
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ONDERZOEKSRAPPORT 
 

 

Project Nieuwbouw "De Pauwmolen" aan de Rijksstraatweg te Delft Opdrachtnummer 3011-0105-000 

Opdrachtgever Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Datum rapport 09-09-2011 

Contactpersoon mevrouw E. Mondeel Ontvangst monsters 29-08-2011 

Monstername Uitgevoerd door FGS (afdeling BOL) 

Dit rapport bevat de resultaten van het in-situ- en/of laboratoriumonderzoek dat ten behoeve van bovengenoemd project is 
uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Fugro GeoServices B.V. Laboratorium voor Infra- en Geotechniek te Arnhem. 
Eventueel uitbesteed onderzoek is duidelijk als zodanig gekenmerkt. 
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OPMERKINGEN: 
 
CROW heeft de nummering van de proeven in de Standaard RAW Bepalingen 2010 aangepast ten opzichte van voorgaande 
versies van de Standaard. Indien in dit rapport naar Standaard RAW proefnummers wordt verwezen, dan wordt de nummering van 
de Standaard RAW 2010 bedoeld, tenzij anders aangegeven. 
 
De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn geaccrediteerd door RvA. 
 
De reproduceerbaarheid van de metingen en / of proeven voldoet aan de gestelde waarde in de desbetreffende norm of in het 
proefvoorschrift. Gegevens over de meetonzekerheid zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

3011-0105-000.VB01 
 
Wanneer u naar aanleiding van de resultaten van dit rapport nog vragen heeft verzoeken wij u contact 
op te nemen met de heer P.A. van de Velde. 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest en uw opdracht naar wens te hebben 
uitgevoerd. 
 
 
Fugro GeoServices B.V. 
Laboratorium voor Infra- en Geotechniek 
 
 
 
S. O`Hagan 
Hoofd Laboratorium voor Infra- en Geotechniek 

Fugro GeoServices B.V. 
Laboratorium voor Infra- en Geotechniek 
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ONDERZOEKSRAPPORT 

Project Nieuwbouw “De Pauwmolen”aan de Rijksstraatweg te Delft Opdrachtnummer 3011-0105-000 

Opdrachtgever Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Datum rapport 09-09-2011 

Contactpersoon Mevrouw E. Mondeel Ontvangst monsters 29-08-2011 

Monstername Uitgevoerd door Fugro GeoServices B.V. Datum monstername 24-08-2011 

     

Opgesteld door:  AWG Gecontroleerd  FJP Opdr.nr.:  3011-0105-000 

LABORATORIUMSTAAT (labstaat.doc) 
 

Q 

boring/ 
monster 
nummer 

Diepte in m 
t.o.v. NAP classificatie vlgs. NEN 5104 

B101 : S1 -1.47 _ -1.67 Klei zwak siltig zwak humeus met zandlaagjes grijs / bruin 

 -1.67 _ -1.87 Veen zwak kleiig met kolen en schelpenresten bruin / zwart 

   

B101 : S2 -2.37 _ -2.77 Klei zwak siltig met zandlenzen en roest grijs 

   

   

B101 : S3 -3.37 _ -3.77 Klei zwak siltig met zandlenzen grijs 

   

   

B101 : S4 -6.07 _ -6.47 Klei zwak siltig zwak humeus met rietresten grijs / bruin 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OPMERKINGEN: 
De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA. 
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Boring Diepte t.o.v. Volume Volume Water- Poriën Verzadi-

nummer NAP gewicht gewicht gehalte volume gingsgraad

(m) nat (γ) droog (γ) w n S

(kN/m3) (kN/m3) (%) (%) (%)

T.V. P.P.

B101 -1.62 14.4 8.9 61.3 65.7 84.7 -

-2.52 16.5 11.3 45.0 56.3 92.4 -

-3.62 15.3 9.2 67.3 64.8 96.9 -

B101 -6.32 14.4 7.7 86.7 70.4 96.6 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opgesteld door: Gecontroleerd: Opdracht nr.:

T.V.: Bepaald d.m.v pocket torvane

P.P.: Bepaald d.m.v pocket penetrometer

S2

S3

S4

nummer

S1

Opdrachtnummer

Datum rapport

Datum ontvangst

Project

Opdrachtgever

Contactpersoon

Monstername

Pieters Bouwtechniek Delft B.V.

mevrouw E. Mondeel

Uitgevoerd door Fugro Geoservices B.V.

Schuifsterkte

fundr

(kPa)

AWG FJP

Q

29-08-2011

09-09-2011

Ongedr.
VOLUME GEWICHT EN WATERGEHALTE  (Uitgevoerd conform NEN 5110 / NEN 5112)                                                                                                                        

Monster

3011-0105-000

Nieuwbouw "De Pauwmolen" aan de Rijksstraatweg te Delft

ONDERZOEKSRAPPORT

OPMERKINGEN
De met "Q" gemerkte verrichtingen zijn erkend door RvA.

Voor de berekening van het poriënvolume is een waarde voor de volumieke massa van vaste gronddelen aangehouden van    

2650 kg/m³

3011-0105-000
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M O N S T E R O V E R Z I C H T S:C60 

ALGEMEEN 

Project Nieuwbouw "De Pauwmolen" aan de Rijksstraatweg te Delft Opdrachtnummer 3011-0105-000 

Opdrachtgever Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Datum rapport 09-09-2011 

te Delft Vervaldatum 09-11-2011 

Contactpersoon mevrouw E. Mondeel Datum ontvangst monsters 29-08-2011 

MONSTEROVERZICHT 

Volgnummer Type materiaal/omschrijving Aantal/ 
Hoeveelheid 

Monsternummer(s) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geroerde monsters 12X  

 

Bovenstaand is een overzicht gegeven van de monsters, die in het kader van onderhavig onderzoek zijn 
onderzocht en zich thans nog bevinden in het Laboratorium voor Infra- en Geotechniek. Met "vervaldatum" 
is de datum aangegeven waarna de monsters, bij geen tegenbericht uwerzijds, uit de monsteropslag zullen 
worden verwijderd en vernietigd. Wanneer u (een deel van) bovengenoemde monsters na de vervaldatum 
(eventueel onder geconditioneerde omstandigheden) tegen betaling wenst te laten bewaren, verzoeken wij 
u dit formulier uiterlijk 1 week vóór de vervaldatum aan ons te retourneren. 
 

Ondergetekende verzoekt de monsters te bewaren tot:  
 

Datum Naam Handtekening 

 
 
 

  

 
Opgesteld door: F. Pruijn 
  Hoofdlaborant 

Gecontroleerd: FJP 

3011-0105-000.C01 
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KWALITEITSBORGING LABORATORIUM VOOR INFRA- EN GEOTECHNIEK

Laboratoriumonderzoek

De kernactiviteiten van het Laboratorium voor Infra- en Geotechniek van Fugro GeoServices B.V. zijn het 
uitvoeren van materiaalkundig en geotechnisch onderzoek naar de constructief-technische en mechanische 
eigenschappen van grond, grondstoffen, bouwstoffen en de hieruit samengestelde producten binnen de 
vakgebieden wegenbouw, waterbouw, (utiliteits) bouwen milieubouw.

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens nationale en / of internationale normen, zoals Europese Normen (EN), 
International Standards Organization (ISO), Standaard RAW-Bepalingen, NEN normen, British Standards (BS) 
en American Society for Testing Materials (ASTM) als volgens diverse aanbevelingen (CUR aanbevelingen, 
Beoordelings Richtlijnen, etc.). Op verzoek kunnen ook andere normen worden gehanteerd.

Kwaliteitssysteem binnen het laboratorium

Fugro GeoServices B.V. streeft naar de levering van kwalitatief hoogwaardige producten. Voor het laboratorium 
betekent dit dat de uitvoering van onderzoek voldoet aan hoge kwaliteitseisen met betrekking tot de 
opdrachtbehandeling, de accuratesse bij het prepareren van de monsters, de nauwkeurigheid van de 
onderzoeksapparatuur, de juiste uitvoering van de proeven, de zorgvuldige registratie van de resultaten van het 
onderzoek en de rapportage en het aanhouden van zo kort mogelijke doorlooptijden. Bovengenoemde 
handelingen zijn in detail opgenomen in de procedures en voorschriften, die onderdeel uitmaken van het 
kwaliteitssysteem van het laboratorium, dat in algemene termen is vastgelegd in het Kwaliteitshandboek.

Accreditatie

Het Laboratorium voor Infra- en Geotechniek is sinds juli 1992 door de Stichting voor Erkenning van Laboratoria 
(STERLAB) geaccrediteerd. Als gevolg van een fusie tussen STERLAB, de Nederlandse Kalibratie Organisatie 
(NKO) en de Stichting voor Erkenning van Inspectie-instellingen (STERIN) is de Nederlandse Stichting voor 
Erkenning van Kalibratie- en Testlaboratoria en Inspectie-instellingen ontstaan. Vervolgens zijn in september 
1995 laatstgenoemde stichting en de Raad voor de Certificatie (RvC) gefuseerd tot de Raad voor Accreditatie 
(RvA).
Testlaboratoria die het RvA-logo mogen voeren, hebben bewezen dat ze testen met een hoge mate van 
zekerheid en conform de betreffende standaarden. De accreditatie van het Laboratorium voor Infra- en 
Geotechniek is gebaseerd op EN-ISO/IEC 17025, 2005.

Overige activiteiten

Naast het verrichten van laboratoriumonderzoek houdt het laboratorium zich bezig met de volgende activiteiten: 
Het opstellen van kwaliteitsplannen; 
Het integraal verzorgen van kwaliteitsborging ten behoeve van omvangrijke projecten; 
'Research en development' op het gebied van de materiaalkunde, waaronder het verrichten van onderzoek en 
literatuurstudies, het begeleiden van grote en complexe projecten en het deelnemen in (inter)nationale 
werkgroepen; 
'Advisering' met betrekking tot de toepassing van materialen, zowel de traditionele bouw- en grondstoffen als 
mogelijk toe te passen secundaire materialen; In-situ metingen, onder andere ten behoeve van de 
kwaliteitscontrole tijdens de uitvoerings- en opleveringsfase.

Nader informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Laboratorium voor Infra- en Geotechniek van Fugro 
GeoServices B.V., Vlamoven 41, Postbus 5009, 6802 EA ARNHEM, tel.: 026-3643643 of bezoek ook onze 
website www.fugro.nl.
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