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Trefwoorden

Bodemdaling, Governance, Onderhoud Wegen en Infrastructuur
Samenvatting

Binnen het project Circular Cities is een studie uitgevoerd naar mogelijkheden om - binnen
de contouren van de opgave van Almere (the Almere principles) - optimaalom te gaan met
de negatieve effecten van bodemdaling.
Deze studie beslaat drie onderdelen die door literatuurstudie, gesprekken met betrokkenen
en vervolgens een workshop zijn onderzocht en uitgediept.
Inventarisatie problematiek en ontwikkeling daarvan in de tijd. Hierbij werd
onderscheid gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse problematiek en tussen
problematiek van de openbare en de private ruimte én is onderzocht in welke
aspecten de problematiek in Almere specifiek dan wel generiek is.
Inventarisatie en bespreking van beschikbare technieken zoals die in andere slappe
bodemgebieden worden toegepast. Daarbij is de bruikbaarheid van de verschillende
technieken voor Almere nader belicht.
Identificering van mogelijke handelingsperspectieven voor het beheer in de toekomst,
waarbij aandacht is besteed aan een publieke dan wel een private aanpak van de
problematiek. Hierbij zijn tevens verschillende stakeholders aan de orde gekomen.
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1 Inleiding
1.1

Plaats van het deelproject binnen het hoofdproject
Het Project Circular Adaptive Cities dat wordt uitgevoerd door de Nederlandse
kennisinstituten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft de volgende
doelstellingen:
-

Het tegengaan van klimaatverandering en adaptatie aan klimaatverandering.
Het bevorderen van het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en
ecosystemen.
Het bieden van alternatieven voor schaarse materialen.
Het ondersteunen van de transitie naar een groene economie.

In werkpakket 4 van dit overkoepelend project wordt gefocust op de bouwopgave in steden.
Daarbij is het doel om de toepassing van kennis van duurzaamheidsaspecten (hulpbron
efficiency), klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en circulaire economie te bevorderen. In
voorliggend rapport wordt specifiek ingezoomd op het aspect bouwen op slappe bodem en
bodemdaling. In samenwerking met de Gemeente Almere is dit aspect voor Almere nader
onderzocht.
Zoals veel gemeenten die (deels) zijn gebouwd op slappe bodem, heeft de Gemeente Almere
een knelpunt van het onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte. De slappe bodem is
een belangrijke factor die er toe leidt dat de gemeente met hoge onderhouds- en
reconstructiekosten wordt geconfronteerd als gevolg van optredende zettingen en
verschilzettingen.
Naast hoge kosten leidt dit tot overlast en tot inefficiënt gebruik van de ruimte en van
materialen.
1.2

Doelstelling van het deelproject
Doordat in Almere aanzienlijke zettingen en verschilzettingen voorkomen moeten wegen en
rioleringen relatief frequent worden onderhouden en zelfs gereconstrueerd. Daarbij gaat de
reconstructie gepaard met het – opnieuw – ophogen met zand. Dit leidt tot nieuwe zettingen.
Daarbij wordt overlast toegebracht aan o.m. de omwonenden (onbereikbaarheid, geluid,
nemen van maatregelen door particulieren). Daarnaast heeft een grootscheepse
reconstructie gevolgen voor kabels en leidingen.
Het doel van dit deelproject is het identificeren van mogelijkheden om te komen tot een
duurzamer en meer kosteneffectief beheer van de openbare ruimte en de gemeentelijke
infrastructuur in gemeenten met slappe bodem.
Hierbij ligt de focus op de Gemeente Almere en op maatregelen die snel winst kunnen
opleveren.
Daarnaast bestaat de intentie om – in de vorm van een meerjarenprogramma waarin
meerdere slappe bodemgemeenten en overheden in slappe bodemgebieden samenwerken –
te komen tot generieke methoden die bijdragen aan de doelstellingen van Circular Cities.
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1.3

Gevolgde werkwijze
Opmerking vooraf: Alle vraaggesprekken en de in het kader van dit project gehouden
workshop zijn uitgevoerd met – voornamelijk – medewerkers van de dienst beheer van de
gemeente Almere. Hierdoor kunnen mogelijk een aantal zaken wat eenzijdig belicht zijn.

1.3.1

Onderliggende informatie
Aan deze studie liggen een aantal eerdere documenten en onderzoek resultaten ten
grondslag.
In 2014 is – in opdracht van CROW en FCK – door Deltares en CROW een studie uitgevoerd
naar de mogelijkheden om te komen tot een meer efficiënt beheer van gemeentelijke wegen,
rioleringen en openbaar groen [ref.1].
De conclusies en het daaruit voortvloeiende actieplan zijn gebaseerd op een enquête onder
enkele
tientallen
‘slappe
bodemgemeenten’
en
een
workshop.
Naast
gemeentefunctionarissen hebben daaraan vertegenwoordigers van leveranciers, aannemers,
waterschappen en provincies deelgenomen.
Daarnaast is in 2015 – in opdracht van de Gemeente Almere – door Deltares en Skygeo een
onderzoek uitgevoerd, gericht op het kwantificeren van de daadwerkelijk optredende
bodemdaling in de gemeente en de ruimtelijke verdeling daarvan. In het onderzoek is een
relatie gelegd met de geologische opbouw van de gemeente Almere. [ref.10]
Tenslotte is relevante literatuur betreffende het onderwerp verzameld. Een overzicht van
deze literatuur is in Bijlage A gegeven.

1.3.2

Gevoerde gesprekken
In de aanloop van deze studie zijn een aantal gesprekken met de gemeente Almere gevoerd.
Deze waren er op gericht om een goed beeld van de gemeentelijke behoeften te krijgen.
Daarbij kwam naar voren dat er sprake is van technische en van governance thema’s,
hetgeen heeft geleid tot een driedelige benadering:
-

Technische benadering: welke technieken zijn voor Almere toepasbaar
Intern governance: Zijn er interne belemmeringen die verhinderen dat alternatieve
technieken worden toegepast en innovaties worden doorgevoerd
Extern governance: Zijn er externe belemmeringen die verhinderen dat alternatieve
technieken worden toegepast en innovaties worden doorgevoerd

Op verzoek van de Gemeente Almere is daarbij steeds aandacht besteed aan specifiek voor
Almere geldende zaken en de meer generieke zaken die algemeen geldend zijn voor slappe
bodemgemeenten.
Gezien beperkingen in tijd en budget zijn in dit rapport de vragen nog niet uitputtend
behandeld.
Een startgesprek vond plaats op 25 augustus 2015. Tijdens dit gesprek werd de context
geschetst en werd de inhoudelijke koers van het onderzoek omschreven. Vervolggesprekken
vonden plaats op 9 oktober en 6 november 2015.
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In het eerste vervolggesprek zijn de wensen van de Gemeente Almere aan de orde geweest.
Op 6 november vond een verdiepingsslag plaats. Beide gesprekken dienden als
voorbereiding op de workshop van 26 november 2015.
1.3.3

Workshop
Op basis van de eerdere gesprekken is een workshop van een halve dag georganiseerd met
het doel om een goed inzicht te krijgen in de zaken die een meer duurzaam beheer
bemoeilijken of zelfs verhinderen.
Aan de workshop werd voornamelijk deelgenomen door medewerkers van de dienst beheer
van de Gemeente Almere. Met medewerkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling is niet
gesproken, terwijl DSO wel een rol speelt bij de ontwikkeling van de stad.
Doel van de workshop was om nader inzicht te verkrijgen in de volgende vragen:
-

Hoe gaat Almere om met bodemdaling en wat is er in de afgelopen 30 jaar veranderd.
Welke ontwikkelingen hebben er elders plaatsgevonden en waarom worden die wel of
niet toegepast, c.q. zijn ze al dan niet toepasbaar in Almere
Welke handelingsperspectieven zijn er voor de Gemeente Almere

Het programma van de workshop bestond uit drie onderdelen:
1.3.4

Een presentatie en discussie met het doel alle met bodemdaling samenhangende
problematiek te benoemen
Een presentatie en discussie met betrekking tot technische (innovatieve)
toepassingen
Een presentatie en discussie met betrekking tot handelingsperspectieven

Uitwerking en rapportage
De resultaten van de hiervoor beschreven activiteiten zijn neergelegd in voorliggende
rapportage.
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Bodemdaling en slappe grond
In dit rapport wordt gesproken over ‘bodemdaling’ en over ‘slappe grond’. Onder slappe grond
worden die grondsoorten verstaan die – bij belasting en/of het onttrekken van water – een
volumevermindering ondergaan. In het algemeen kunnen kleien en veensoorten onder de
slappe gronden worden gerekend. Onder bodemdaling wordt het verschijnsel verstaan dat
het niveau van het maaiveld daalt onder invloed van geologische of door de mens
veroorzaakte processen.
Bodemdaling kan worden veroorzaakt door het belasten (bv. het ophogen) van slappe grond
of door verlaging van de grondwaterstand of -stijghoogte, waardoor water uit de poriën van
de slappe lagen wordt afgestaan aan het watervoerende pakket. Dit is een grotendeels
onomkeerbaar proces. Ook kan in specifieke gevallen bodemdaling optreden als het gevolg
van het rijpingsproces van klei of de oxidatie van veen. In de hiervoor genoemde gevallen is
er een samenhang met het voorkomen van slappe grond. Het mechanisme van het
onttrekken van vaste, vloeibare of gasvormige delfstoffen aan de – soms diepe – ondergrond
kan eveneens tot bodemdaling leiden. Hier is niet per definitie een samenhang met slappe
grond noodzakelijk (bv. steenkolenwinning in Limburg)

2.1

Generieke en specifieke kenmerken
In Almere speelt bodemdaling een belangrijke rol [ref.1]. De hoofdoorzaken daarvan zijn:
rijping, waterpeilverlaging en ophoging. Dit komt onder meer tot uiting door het feit dat wijken
die in de zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn gebouwd nu al voor de tweede maal een
reconstructie moeten ondergaan om achteruitgang van de kwaliteit van de openbare ruimte te
voorkomen.
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Fig.2.1.1

Prognose bodemdaling 2000 – 2050

Uit fig. 2.1.1 blijkt dat Almere en omgeving behoren tot de gebieden in Nederland waar tot
2050 de grootste bodemdaling wordt verwacht. Deze prognose is voor Almere overigens
inmiddels achterhaald. Meer recent is op basis van aanvullend grondonderzoek en metingen
een bijgestelde prognose opgesteld. Deze bijgestelde prognose duidt op aanzienlijk grotere
zakkingen dan oorspronkelijk gedacht (fig. 2.1.2)
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Fig. 2.1.2
2.1.1

Prognose bodemdaling 2011-2050

Geologische omstandigheden
In Almere bestaat de ondergrond (oorspronkelijke zeebodem) voornamelijk uit klei. Lokaal
komen er ook veenafzettingen voor. Deze veenafzettingen zijn sterker samendrukbaar dan
een kleilaag van vergelijkbare dikte. Als gevolg hiervan komen, specifiek in Almere,
aanzienlijke zetting verschillen op kleine onderlinge afstand voor.
Dit wil overigens niet zeggen dat Almere wat dat betreft uitzonderlijk is. Heterogeniteit van de
ondergrond (verschillen in bodemopbouw op korte afstand) komt bijvoorbeeld ook voor in
Delft, Den Haag (duinruggen en met veen opgevulde duinvalleien) en andere plaatsen.
Daarentegen is in het Groene Hart (met uitzondering van de zandruggen)sprake van
uitgebreide gebieden met een nagenoeg homogeen veendek.

2.1.2

Oorzaken van de bodemdaling
Zuidelijk Flevoland is een droogmakerij in de voormalige Zuiderzee, resp. IJsselmeer. De
polder is in 1968 drooggemalen. Door de relatieve gewichtstoename van de bodem en het
rijpingsproces is de bodem aan daling onderhevig. Compactie (samendrukking) van de
ondergrond speelt hierin een belangrijke rol, evenals rijping van de klei. Lokaal, waar in de
ondergrond veenlagen aanwezig zijn, kan ook oxidatie van veen een rol spelen. De
bodemdaling die bij de inpoldering is ingezet, treedt nog steeds op.[ref.10]
Ten behoeve van het bouwrijp maken zijn de bouwlocaties met zand opgehoogd. Dit draagt
bij aan de compactie van de ondergrond.
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De omstandigheid van een – met zand opgehoogde – recente droogmakerij is een specifiek
kenmerk voor Almere. In die zin hebben de drie IJsselmeer polders (en in mindere mate de
Wieringermeer polder) een specifieke, afwijkende oorzaak van bodemdaling.
Generiek is de problematiek die wordt veroorzaakt door het toepassen van ophoging ten
behoeve van bouwrijp maken. Deze techniek wordt in Nederland algemeen toegepast bij
stads uitbreiding.
2.1.3

Wijze van voorkomen
Als gevolg van de verschillen in oorzaken en verschillen in bodemopbouw kan Almere
worden gekarakteriseerd met een – voor Nederlandse begrippen – hoge daling snelheid met
grote verschillen over korte afstanden (zettingverschillen).

2.1.4

Effecten
Als gevolg van verschilzettingen over korte afstand wordt de berijdbaarheid van wegen in
Almere sterk beïnvloed.
Daarnaast is er een aantal aspecten die specifiek voor Almere gelden:
-

-

-

2.1.5

De grondwaterstand in Almere is laag ten opzichte van het maaiveld, dankzij goede
drooglegging en goed werkend drainagesysteem In tegenstelling tot Het Groene Hart,
speelt wateroverlast niet of nauwelijks een rol
In tegenstelling tot veel oudere steden en dorpen zijn alle woningen en gebouwen in
Almere onderheid. Daarbij is steeds gebruik gemaakt van betonnen palen. Effecten
zoals het verzakken van woningen en paalrot spelen in Almere geen rol.
Omdat de maaiveldzakking in Almere groot is, is het verschil tussen zakkingen die
onderheide en niet-onderheide objecten ondergaan, extreem. Dit leidt – bij zakkende
infrastructuur – tot extreme verschillen die voornamelijk tot uiting komen waar
onderheide en niet-onderheide elementen aan elkaar grenzen. Voorbeelden zijn:
aansluiting van onderheide (hoofd)rioleringen met niet onderheide (wijk) rioleringen,
aansluitingen van verhardingen op gebouwen (woningen, schuren, garages, winkels,
bedrijfspanden, kantoorpanden en andere gebouwen), overgangsconstructies bij
bruggen en viaducten en de aansluitingen van leidingen op woningen.

Governance
Specifiek voor Almere geldt dat de gemeente Almere pas ontstaan is, nadat een aantal
planologische en inrichting activiteiten al in gang waren gezet. In 1984 is het beheer
overgegaan van de Rijksdienst naar de Gemeente Almere.
Voor het overige is de gemeentelijke organisatie vergelijkbaar met die van andere
gemeenten. Dat wil zeggen dat de ruimtelijke ontwikkeling en planning zich afspelen in
andere diensten dan het beheer en onderhoud. Daarbij is voor Almere specifiek dat de
Gemeente een zeer snelle groei heeft meegemaakt. Deze ontwikkeling is vergelijkbaar met
de ontwikkelingen in VINEX-wijken en in eerdere groeikernen zoals de Bijlmermeer en
Zoetermeer.
Specifiek voor Almere is het grote aantal voorgenomen bouwprojecten dat in verband met de
economische crisis is uitgesteld.
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Als gevolg daarvan drukken rentelasten op de gemeentelijke begroting totdat de
bouwpercelen aan bewoners zijn uitgegeven. De druk om – wanneer de gelegenheid zich
voordoet – snel te gaan bouwen, is zodoende groot.
De ontwikkeling van de wijk Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de
Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is maar een eenvoudig raamwerk en een set van
spelregels die een veelheid van particuliere initiatieven mogelijk maakt. De ontwikkelstrategie
kiest voor een organische ontwikkeling, met de uitnodiging aan initiatiefnemers om het gebied
zelf in te richten met groen, water, landbouw en wegen.
Ondanks dat Almere een van de snelst dalende gemeenten in Nederland is, heeft dit niet
geleid tot een extra uitkering (herijking) uit het Gemeentefonds voor het onderhouden van de
gemeentelijke infrastructuur. De reden daarvoor is de wijze waarop het begrip ‘slappe bodem’
voor de herijking is gedefinieerd. Voor de onderliggende overwegingen voor toekenning van
de bijdragen uit het gemeentefonds wordt verwezen naar [ref.12]. Als gevolg hiervan is de
bijdrage uit het gemeentefonds aan Almere relatief laag.
2.2

Samenvatting bodemdaling en slappe grond
De prognose van de optredende bodemdaling tot 2050 in Almere behoort tot de hoogste van
het land. De oorzaken zijn bovenbelasting en ontwatering met als gevolg: rijping van klei,
compactie van klei en veen en oxidatie van veen
Specifieke kenmerken van de bodemdaling in Almere zijn:
-

Titel

Aanzienlijke zetting verschillen door heterogeniteit van de ondergrond
Aanzienlijke verschilzettingen tussen onderheid en niet-onderheid
Doordat panden en gebouwen deugdelijk onderheid zijn is er geen sprake van
schade aan onderheide panden en constructies; paalrot speelt geen rol
Wateroverlast als gevolg van bodemdaling treedt niet of nauwelijks op
Enkele – voor Almere – unieke zaken zijn: de overgang van de RIJP naar de
gemeentelijke organisatie en de voorgenomen aanleg van een wijk, waarin de
bewoners verantwoordelijk zijn voor de inrichting, het beheer en het onderhoud.
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3 Inventarisatie van de problematiek
3.1

Resultaten workshop
Tijdens de workshop van 26 november 2015 is aan de hand van een presentatie en een
poster de problematiek voor de Gemeente Almere geïnventariseerd en in kaart gebracht. De
poster die als ‘geheugensteuntje’ daarbij werd gebruikt is vervaardigd door Lena Niel
(Deltares) en toont schematisch de karakteristieken van de wijken en bouwvormen zoals die
sinds het ontstaan van Almere zijn toegepast. Dit met het doel om de problematiek niet alleen
op te splitsen naar het private en het publieke domein en naar boven- en ondergrond, maar
ook ontwikkelingen in de tijd in beeld te brengen. De – oningevulde – poster is weergegeven
als fig. 3.2. Verder zijn – ter illustratie – foto’s van een jaren 70, een jaren 80, een jaren 90 en
een recente wijk weergegeven in fig 3.3.
De discussie leverde een aantal technische knelpunten op:
Verzakkingen wegen en rioleringen
-

Belangrijkste gegeven is het optreden van grote zetting verschillen op korte
onderlinge afstand; redenen zijn: heterogeniteit van de ondergrond en onderheidniet-onderheid.
o Rioleringen verzakken ongelijkmatig. Hierdoor ontstaat schade en wordt de
afvoercapaciteit beperkt
o Verharding van de weg zakt ten opzichte van niet-onderheide elementen (bv.
tuinen)
o Verharding van de weg zakt ten opzichte van onderheide elementen (duikers,
bruggen, viaducten) en ten opzichte van woningen, schuren, garages en
andere panden

-

Verzakking van tuinen is voor de bewoners een terugkerend probleem; bij groot
onderhoud van wijken verstrekt de gemeente Almere via aannemers zand aan de
bewoners tegen gereduceerde tarieven.
In de zeventiger jaren werden hoofdriolen onderheid; hierdoor treedt schade op aan
de aansluitingen met de niet-onderheide gedeelten. Sindsdien worden riolen niet
meer onderheid; schade leidde in het verleden tot integrale vervanging van de
beschadigde buizen. Nu worden de buizen hergebruikt (sinds 2005). Het resultaat is
dat de rioleringen minder beschadigen, maar anderzijds is het riool zodanig gezakt
dat gepompt moet worden (sinds 1982). Het wordt niet helemaal duidelijk of dit nu
een verbetering is of niet. In ieder geval bleek dat na herstel op de oorspronkelijke
diepte, de rioleringen na 2 – 3 jaar weer waren gezakt tot het niveau van voor de
reparatie. De huidige wijze van onderhouden is in ieder geval (veel) goedkoper.

-

Discussie over de wijze van aanvullen van (riool)sleuven: hierbij worden twee
verschillende methoden toegepast, namelijk aanvullen met zand of met uitgegraven
grond (met een lager volumegewicht). Door Royal Haskoning DHV is onderzoek
uitgevoerd welke van deze methoden te verkiezen is [ref. 13]. Daarbij zijn geen
eenduidige conclusies getrokken. In Almere-Stad is voornamelijk zandaanvulling en in
Almere-Buiten aanvulling met uitkomende grond toegepast. In het kader van dit
rapport wordt geen uitspraak gedaan over de vraag welke van beide methoden te
verkiezen is.
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-

Meer recent worden momenteel ook al problemen met het verzakken van de
leidingen voor de stadsverwarming ondervonden; dit speelt in Almere-Stad en
Almere-Poort

Ophoging
Met uitzondering van Almere Hout is ter plaatse van de stadsuitbreidingen nagenoeg
integraal opgehoogd met 1 m zand. Dit ongeacht de samenstelling van de ondergrond ter
plaatse of het toekomstig landgebruik. Aangezien de dikte van de Holocene (samendrukbare
lagen) varieert van ca. 1 tot meer dan 8 meter (ongeacht klei of veen), heeft dit geleid tot
aanzienlijke verschilzettingen. Almere Hout en Overgooi zijn partieel-, veelal via de
cunettenmethode, opgehoogd. Er zijn indertijd prognoses gemaakt van de te bereiken
eindzettingen. In de praktijk bleken de opgetreden zettingen (en verschilzettingen) veel groter
dan de prognoses. Daarbij is niet alleen de omvang van de eindzettingen, maar ook de
tijdsduur waarin deze optreden indertijd sterk onderschat. Het verdient aanbeveling om nader
te analyseren waar deze afwijkingen aan te wijten zijn. Daarnaast is het nuttig om de
betrouwbaarheid grenzen van de huidige prognose te verkennen.
In gebieden met bodemdaling is de restzettingseis (= de toegestane zakking binnen een
periode van x jaar) sterk bepalend voor de kosten van onderhoud. Mogelijke maatregelen om
restzettingen te beperken zijn: het langduriger handhaven van de ophoging voordat wegen en
infrastructuur wordt aangebracht (zie fig. 3.1) het – tijdelijk – aanbrengen van een extra
ophoging of het toepassen van verticale drainage in de zettingsgevoelige lagen (zandpalen,
kunststof strips, vacuumsysteem) tijdens ophoging. Bij het inrichten van locaties wordt
geoptimaliseerd op stichtingskosten. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de invloed
van deze keuze op de kosten van onderhoud.

Fig. 3.1
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Voorbeeld (de getallen zijn fictief) van de ontwikkeling van investeringskosten
en beheerkosten bij verschillende restzettingseisen voor een wijk
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Bovenstaande figuur is ontleend aan een niet-gepubliceerde studie van 3BW (Beter Bouwen
en Wonen, Delft Cluster, 2010) en is bedoeld als voorbeeld maar is onvoldoende
onderbouwd om te komen tot een optimale strategie voor het bouwrijpmaken in Almere.
Hiervoor zou een aparte analyse nodig zijn, bijvoorbeeld met behulp van een SWOT analyse
en nadere economische onderbouwing.

Fig. 3.2

Poster, gebruikt om de opgave in kaart te brengen (de ingevulde poster is
toegevoegd als Bijlage B)

Fig. 3.3

Voorbeelden van wijken uit de 70er (linksboven), 80er (rechtsboven), 90er
(linksonder) en recente (rechtsoder) jaren [Google]
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-

-

-

-

De door de ophoging veroorzaakte (additionele) zettingen zijn veel groter dan
verwacht, veroorzaken dus ook grotere verschilzettingen en de tijd waarover
significante zetting optreedt is eveneens (veel) langduriger.
Waar op de ‘kartelranden’ (de randen van het voorbelaste gebied) is gebouwd, leidt
dit tot extra problematiek ten aanzien van verschilzettingen
Op die plaatsen waar een tijdelijke overhoogte (d.w.z. een zanddikte van meer dan
1,00 m, zoals in de tijdelijke gronddepots) is aangebracht, zijn de zakkingsproblemen
minder. Daar waar kort na het ophogen is gebouwd, zijn de problemen in het
algemeen groter.
Er is een tendens gaande om op steeds kortere termijn na het ophogen te beginnen
met bouwen. Die wens komt voort uit het gegeven dat Almere veel bouwgrond bezit
die pas begint op te brengen wanneer daadwerkelijk bebouwd wordt. Opgemerkt
wordt dat er in die zin een keerpunt is opgetreden door het overgaan van het beheer
door de RIJP naar de gemeente. Onder beheer van de RIJP werd de ophoging
langduriger in stand gehouden voorafgaand aan het bouwrijp maken.
In Almere is weinig of geen gebruik gemaakt van verticale drainage om het zetting
proces te versnellen
In Almere was het beleid voorheen om de belasting ca. 4 jaar aan te brengen voordat
werd begonnen met bouwen en aanleg van infrastructuur; het beleid is nu om die
periode te verkorten tot 3 jaar. Wanneer dit niet gepaard gaat met zetting
versnellende maatregelen, zal dit leiden tot hogere kosten voor onderhoud.

In Bijlage D is een overzicht gegeven van toepasbare methoden voor het ophogen met zand
(bouwrijp maken). Hierin zijn ook al een aantal voor- en nadelen genoemd.
Waterbeheer
In het algemeen is de grondwaterstand voldoende diep om wateroverlast te voorkomen. Het
beleid is er eerder op gericht het polderpeil te verhogen dan om het te verlagen.
-

Aan de Paradijsvogelweg (Oosterwold) zijn al aanzienlijke zettingen opgetreden.
Desondanks handhaaft het Waterschap het streefpeil op NAP – 6,20 m, terwijl de
bodemhoogte van de aanwezige watergangen NAP – 5,50 m is.

Er is in dit geval sprake van tegenstrijdige belangen. Er zijn ook andere dan alleen bewonersen gemeentebelangen; het Waterschap behartigt bijvoorbeeld ook het belang voor de
landbouw.
Sinds 2010 is het beleid van de Gemeente Almere er op gericht om een zodanige
grondwaterstand in te stellen dat de natuurlijke veenlagen ‘nat’ blijven. Dit zal een gunstig
effect hebben op de zakking snelheid aangezien hierdoor oxidatie wordt voorkomen.
Reconstructie
Bij reconstructie wordt veelal het maaiveld (en/of wegdek) terug op niveau gebracht. Daarbij
wordt geconstateerd dat het openbaar groen over het algemeen niet goed bestand is tegen
deze ophogingen.
In de Nota Opgave beheer Openbare ruimte Almere [ref.1], wordt de problematiek van de
toenemende behoefte aan (groot) onderhoud voor de Gemeente Almere duidelijk gemaakt:
Almere telt ongeveer 40 wijken. Vooral als gevolg van ongelijkmatige bodemdaling is groot
onderhoud van deze wijken elke 25 – 30 jaar noodzakelijk.
Titel

Versienummer

Datum

12

De gemeentelijke kosten van dergelijk groot onderhoud liggen in de orde van 5 miljoen €
(voorbeeld Bloemenbuurt). De dreven (25 grotere verbindingswegen) vergen onderhoud met
een frequentie van ongeveer 15 – 30 jaar, de kosten voor reconstructie van de dreven
variëren. Als voorbeeld worden de kosten voor reconstructie van de Veluwedreef (1,3 miljoen
€) genoemd. Daarbij komen nog vervangingskosten voor houten bruggen, speeltoestellen en
bomen.
Het optreden van (ongelijke) zakkingen leidt tot een hogere onderhoud frequentie dan
wanneer bodemdaling geen rol speelt. Een en ander wordt in figuur 3.4 verduidelijkt. De
noodzaak tot wegonderhoud, en daarmee de frequentie waarmee dat moet gebeuren wordt
voornamelijk bepaald door de mate van (verschil)zakking en daarmee de veiligheid waaraan
deze weg onderhevig is, waarbij de noodzaak tot weg- en rioolreconstructie veelal wordt
aangegrepen tot een algehele aanpak van de betreffende wijk.

Fig. 3.4 Verloop van de wegkwaliteit in de tijd met onderhoud- en vervanging opgave
Het is van belang om in het oog te houden dat – bij ongelijkmatig optredende zakkingen –
zaken als veiligheid (wegen), functioneren (rioleringen) en beleving een rol spelen. De door
de Gemeente Almere gevolgde aanpak, waarbij groot onderhoud van wegen en straten wordt
aangegrepen om dit te combineren met een aanpak voor de hele buurt lijkt – zonder dit met
cijfers te onderbouwen, een logische en efficiënte keus. Dit aangezien het optreden van
zakkingen er toe heeft geleid dat de betreffende wijk een rommelig uitzicht biedt en dus
visueel een opknapbeurt nodig is. Gezien het kosten aandeel dat wordt gevormd door de
vervanging investering voor wegen en rioleringen én het feit dat bij ophoging in ieder geval
ook in het openbaar groen moet worden geïnvesteerd leiden tot deze conclusie.
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In de periode 2010 – 2014 daalde het budget voor beheer openbare ruimte. Sinds 2015
vertoont het een stijging als gevolg van bestuurlijke besluitvorming over de nota Opgave
Beheer (2014) [ref 1]. Daarbij geldt specifiek voor Almere dat bodemdaling een belangrijke rol
speelt bij het bepalen van het tijdstip waarop groot onderhoud en vervanging uit
veiligheidsoverwegingen noodzakelijk zijn, de relatief korte onderhoud cyclus én het feit dat –
gezien de bouwgeschiedenis – groot onderhoud en vervanging in meerdere wijken
tegelijkertijd aan de orde zijn.
Relatie met Ruimtelijke Ordening en Inrichting
De noodzaak tot onderhoud, de frequentie waarmee dit moet gebeuren en de kosten er van
worden voor een belangrijk deel al bepaald voordat Stadsbeheer het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte krijgt overgedragen. Door in de ruimtelijke ordening en bij het
inrichten rekening te houden met de ondergrond kunnen naar verwachting aanzienlijke
besparingen in het onderhoud worden bereikt.
-

Titel

Over het algemeen (in Nederland) wordt in de afwegingen ten aanzien van de de
Ruimtelijke Ordening, de ondergrond in beperkte mate als inrichtingscriterium
meegenomen. In Almere wordt de ondergrond formeel wel meegenomen; echter in
het ruimtelijke ontwikkelproces kunnen argumenten sneuvelen. In Almere-Oost is
bijvoorbeeld een Geocheck [ref. 2] uitgevoerd. Daarin worden - op basis van
ondergrond gegevens – aanbevelingen gedaan met het oog op het toekomstig
landgebruik. In hoeverre deze GeoCheck ook inderdaad bij de ruimtelijke planning en
inrichting wordt meegenomen is nog niet bekend. Ter illustratie van de resultaten van
een Geocheck is figuur 3.5 opgenomen waarop de geschiktheid van voor de functie
water en groen – op basis van de opbouw van de ondergrond – is weergegeven.
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Fig. 3.5

-

3.2

Geschiktheidskaart voor de functie water en groen (1 = zeer slecht, 2 = slecht,
3 = matig, 4 = goed, 5 = zeer goed)
Door het creëren van vrije ruimte tussen onderheide en niet onderheide constructies
kunnen schade en onderhoud worden beperkt
In tegenstelling tot de watertoets, is er geen beoordelingsinstrument voor de
ondergrond.

Visualisatie van de problematiek
Door Deltares is de problematiek van Almere in beeld gebracht op basis van de voorgaande
inventarisatie tijdens de gehouden workshop. Deze visualisatie is als bijlage B toegevoegd.
Deze visualisatie moet worden beschouwd als een illustratie van de ontwikkeling en de
samenhang tussen de verschillende effecten die samenhangen met de problematiek van
bodemdaling
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4 Beschikbare tools en technieken
Een van de doelstellingen van het onderzoek is het bieden van een overzicht van
beschikbare tools en technieken die toepasbaar zijn bij optredende bodemdaling
problematiek. Tijdens de workshop op 26 november 2015 zijn een aantal toegepaste
technieken en mogelijkheden gepresenteerd. De aandacht lag daarbij voornamelijk op het
gebied van het wegbeheer. De informatie is deels ontleend aan eerder onderzoek dat is
uitgevoerd in samenwerking met CROW [zie eindrapport ref.4] en uit een recent onderzoek
dat door Deltares is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Woerden. Dit laatste onderzoek
betreft een voorstudie naar toepasbare technieken voor de aanleg van een drietal
proefvakken in Kamerik.
Daarnaast wordt naar een aantal publicaties verwezen die de laatste jaren verschenen zijn
met betrekking tot ontwerp en/of onderhoud van infrastructuur in slappe bodemgebieden. Ook
is enige informatie ontleend aan de website van het Platform Slappe Bodem.
Specifiek wordt daarnaast kort ingegaan op de recente ontwikkelingen op het gebied van
monitoring, in het bijzonder op de toepassing van InSAR technieken.

4.1

Ophoogmethoden
Tijdens de workshop op 26 november 2015 is voornamelijk beperkt aandacht besteed aan de
verschillende ophoogmethoden. Hiervoor is in Bijlage D een overzicht gegeven van de meest
gangbare methoden die in Nederland worden toegepast.

4.2

Innovatieve funderingsmethoden in het wegbeheer
Gemeentelijke wegen zijn – in Almere, maar daarnaast ook op veel andere plaatsen –
gefundeerd op zand. Een fundering van de weg is noodzakelijk om de verkeersbelasting op
te kunnen nemen en deze te verdelen naar de ondergrond. Een fundering van de weg op een
sleuf, opgevuld met zand wordt zodoende als de ‘traditionele’ oplossing beschouwd.
In Almere worden de wegen op een zandfundering aangelegd; inclusief de verharding en de
kracht die het verkeer op de weg uitoefent betekent dit dat de belasting op de onderliggende
slappe lagen iets hoger is dan in de omgeving. Dat betekent dat de wegen wat sneller zullen
zakken dan openbaar groen en tuinen en uiteraard veel sneller dan onderheide panden,
De afgelopen jaren zijn een aantal alternatieve methoden ontwikkeld: deze zijn gebaseerd op
twee verschillende principes:
-

Het toepassen van lichtgewicht funderingsmaterialen

Wanneer het gewicht van de weg- + fundering constructie wordt gereduceerd leidt dit tot een
afname van de boven belasting en zodoende tot een geringere zetting snelheid. Dit leidt er
toe dat de onderhoud frequentie kan worden verlaagd en leidt zodoende tot een besparing in
het onderhoud.
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Binnen het scala van licht gewicht fundering materialen kan nog onderscheid worden
gemaakt tussen:
o

Granulaire materialen

Deze materialen bestaan uit korrelachtig materiaal; voorbeelden zijn onder meer bims,
vliegas, opgeschuimd glas.
In figuur 4.2.1 zijn enkele voorbeelden gegeven

Fig. 4.2.1 Voorbeelden van
opgeschuimd glas)
o

lichtgewicht

granulair

materiaal

(links:

Bims,

rechts:

Niet-granulaire materialen

Hier gaat het om vaste materialen, die bijvoorbeeld in plaatvorm worden aangemaakt.
Voorbeelden zijn: piepschuim (EPS), versterkte bagger en schuimbeton
In figuur 4.2.2 zijn enkele voorbeelden gegeven

Fig. 4.2.2
Voorbeelden van niet-granulaire materialen (links: het aanmaken van
versterkte bagger, rechts: aanleg van een weg met EPS-fundering)
-

Het toepassen van een zettingsvrije constructie

Het paalmatras systeem (constructie op palen, afgedekt met een geotextiel en granulair
materiaal, zie fig. 4.2.3.)
Hier bestaat de weg dus uit een onderheide constructie, waarbij de draagkracht van de weg
wordt verkregen door boogwerking
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Fig. 4.2.3

Principetekening van een paalmatras

Voor elk van de hiervoor genoemde oplossingen geldt dat zij in aanleg duurder zijn dan
toepassing van een zandcunet.

4.3

Mogelijke andere alternatieven
Ondanks dat de hier te noemen alternatieven geen ‘technische’ oplossingen zijn, kan het toch
de moeite waard zijn om deze oplossingsrichtingen in de overwegingen mee te nemen.
Het betreft hier alternatieven die in de workshop die ten grondslag lag aan [ref.4] zijn
aangedragen:
-

Differentiatie van wegen (en belastingen)

In principe mag elke weg door iedere verkeersklasse worden bereden (met uitzondering van
B-wegen en sporadische beperkingen); door meer differentiatie aan te brengen tussen de
toegelaten verkeersbelasting kunnen goedkopere (en lichtere) constructies worden toegepast
of kan worden volstaan met de traditionele oplossing, terwijl de wegen die voor het zware
verkeer zijn voorbehouden vaker gerenoveerd moeten worden, dan wel worden gefundeerd
op licht gewicht materiaal of op een paalmatras.
-

Alternatieve aanbestedingsmethoden (DCM)

Indien Design and Construct aanbestedingen worden uitgebreid met Maintenance dient bij
aanbesteding al rekening te worden gehouden met het gedrag in de toekomst. De aannemer
is dan in het ontwerp al gedwongen om met het zettingsgedrag rekening te houden (en
daarmee de levensduur kosten (LCC)..
-
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Naast het gewicht dat op de slappe lagen drukt, speelt de grondwaterstand eveneens een rol.
Een verlaging van de grondwaterstand (of –stijghoogte) leidt tot een toename van de zetting
snelheid. Een verhoging van de grondwaterstand of – stijghoogte leidt tot een afname van de
zetting snelheid.

4.4

Overgangsconstructies
Tijdens de workshop op 26 november 2015 is voornamelijk aandacht besteed aan
wegconstructies; overgangsconstructies, rioleringen en openbaar groen zijn wel genoemd en
in hoofdstuk 3 is er ook zijdelings aandacht aan besteed.
State-of-the-Art kennis van overgangsconstructies is samengevat in Bijlage C. Daarin wordt
onder meer ook verwezen naar [ref.7]

4.5

Rioleringen
Ten aanzien van rioleringen wordt verwezen naar [ref.3]

4.6

Toepasbaarheid van alternatieven in Almere
Naast de traditionele methoden heeft elk alternatief zijn voor- en nadelen. Het is dan ook niet
zo dat een bepaalde methode altijd de voorkeur verdient. Lichtgewicht materialen leiden tot
een geringere zakkingssnelheid en daarmee tot een afname van de onderhoud frequentie. Dit
geldt zowel voor de toepassing van granulaire als niet-granulaire technieken als voor het
paalmatrassysteem. Of deze technieken in Almere leiden tot een lange-termijn
kostenbesparing kan niet op voorhand worden gezegd.
In [ref.8] is een de ontwikkeling van een model [BALANS] beschreven waarmee verschillende
beschikbare technieken kunnen worden afgewogen voor de aanleg van wegen en rioleringen.
Dit gebeurt op basis van een bepaling van de Life Cycle Costs (LCC), de milieukosten (Life
Cycle Analysis LCA) en een waardering van overige aspecten (bijvoorbeeld geluidhinder,
invloed op kabels en leidingen, uitvoeringsduur enz.). De milieukosten zijn gestandaardiseerd
en worden door Rijkswaterstaat via DuboCalc ter beschikking gesteld. Kosten kunnen – op
basis van een door de gebruiker op te geven rentepercentage – worden teruggerekend naar
de Netto Contante Waarde.
De gebruiker kan tevens een waardering aangeven (in percentages) van de waarde die wordt
gehecht aan de LCC kosten, de milieukosten en de overige aspecten.
In de handleiding van BALANS én in [ref.6] zijn voor elk van de behandelde alternatieven de
voor- en nadelen evenals een aantal aandachtpunten duidelijk omschreven. De
bovenstaande principes kunnen in Almere worden toegepast voor het maken van een
afweging hierin.
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4.7

Voorbeelden van alternatieve funderingsconstructies
In deze paragraaf worden een aantal voorbeelden van toegepaste constructies én een
afweging, ontleend aan de Leidraad Balans, gepresenteerd.
In de Gemeente Woerden zullen in 2016 drie proefvakken worden aangelegd in de kern
Kamerik. De keuze van de toe te passen technieken [zie ref.9] is uitgevoerd op basis van een
uitgevoerde analyse voor 6 verschillende toepassingen. De betreffende proefvakken zullen
tijdens en gedurende een aantal jaren na de aanleg uitvoerig worden gemonitord, zodat een
objectieve onderlinge vergelijking daarna mogelijk zal zijn. Uiteindelijk zullen in het werk de
volgende technieken worden toegepast:
-

Bims (als algemene toepassing) en de proefvakken:
Zand
Paalmatras
Opgeschuimd glas

Aan de website van het Platform Slappe Bodem kunnen nog een aantal praktijktoepassingen
worden ontleend; deels zijn hier ook innovatieve oplossingen bij die niet in het eerdere
overzicht zijn genoemd:
-

In de voormalige gemeente Boskoop zijn de volgende technieken toegepast:
combinatie van schuimbeton met puin en klinkerbestrating; EPS in een kistdam;
combinatie van EPS, schuimbeton, puin en een asfaltdeklaag; onderheide rotonde,
aansluitend op een onderheide weg en een weg op EPS; In het algemeen wordt een
DCM-contract afgesloten.

In Gouda is de Burgemeester Jamessingel aangelegd op een paalmatras. In de Spoorbuurt is
een tijdelijke overhoogte toegepast. Aan de Voorwillenseweg is het asfalt dat in vele lagen
was aangebracht, verwijderd en vervangen door Granulight materiaal met daarop Easypath
elementen; in de Emmastraat is het Aquaflow-systeem toegepast. Het Aquaflow-systeem
kenmerkt zich doordat onder de waterdoorlatende wegverharding, zich holle ruimte bevindt
waardoor regenwater kan worden afgevoerd. Door de holle ruimte is de weg lichter.
In de Gemeente Kaag en Braassem is ervaring opgedaan met het vervangen van het
oorspronkelijke ophoogmateriaal door Bims. Dit is ook het geval in de gemeente
Krimpenerwaard.
In de gemeente Zuidplas is er voor gekozen om bij de aanleg van een weg nagenoeg de
volledige veenlaag weggegraven (ca. 6 meter) en is vervolgens een zandlichaam
aangebracht dat het overblijvende veen (ca. 0,50 m) verdringt. Hierdoor is een zettingvrije
weg ontstaan. Volgens mededeling heeft dit ook plaatsgehad bij de aanleg van de spoorlijn in
en nabij Almere.
De ervaringen van deze gemeenten kunnen uitgebreid worden geraadpleegd op de website
van het Platform Slappe Bodem: http://www.slappebodem.nl/Home/

Titel

Versienummer

Datum

20

4.8

Monitoring
Omdat zakking prognoses slechts een beperkte betrouwbaarheid hebben en bovendien de
zakkingsnelheid door externe invloeden (zoals waterstand) wordt bepaald, is het aan te
bevelen om door middel van metingen het werkelijke zetting verloop vast te stellen. De
daarvoor meest geschikte methode(n), meetfrequentie en na te streven nauwkeurigheid zijn
afhankelijk van een doelstelling die nader geformuleerd moet worden.
Er zijn verschillende monitoringstechnieken beschikbaar. Hierna wordt een overzicht gegeven
van de meest gangbare technieken.
De keuze in monitoringstechniek is afhankelijk van de situatie, toepassing en doelstelling van
het meetprogramma en zal per situatie bepaald moeten worden. In veel gevallen kan het
beste een combinatie van meettechnieken worden toegepast.

4.8.1

Traditionele technieken
Waterpassen is de traditionele techniek waarmee zakkingen kunnen worden vastgesteld. Bij
het waterpassen wordt uitgegaan van een referentiepunt waarvan wordt aangenomen dat het
niet aan zakking onderhevig is. Doorgaans wordt een rondgaande waterpassing uitgevoerd,
waarbij het beginpunt ook weer het eindpunt van de meting is. De eventuele sluitfout wordt
over alle tussenliggende meetpunten gemiddeld. De meetpunten waarvan de zakking wordt
gemeten zijn vaak meetbouten, putdeksels of zakbaken.

4.8.2

InSAR
Sedert ca. 1992 bestaat de mogelijkheid om redelijk nauwkeurig de bodembeweging of van
objecten vanuit satellieten te meten. De aangewezen methode daarvoor is de InSAR
(Interferometric Synthetic Aperture Radar) techniek. Deze is gebaseerd op het uitzenden van
elektromagnetische golven van een satelliet en het meten van het op het aardoppervlak
weerkaatste signaal. De golflengte van de straling bedraagt in de orde van 0,03 m. Door het
meten van de verschuiving van het weerkaatste beeld ten opzichte van de vorige passage
van de satelliet kunnen veranderingen tot in de orde van 0,015 m worden gemeten en
aangezien de satelliet eenmaal per ca. 11 dagen passeert is het goed mogelijk om
bewegingen in de orde van 1 mm/jaar te detecteren.
Voorwaarden daarbij zijn wel dat voor een goed te detecteren signaal de terugkaatsing via
een ‘hard oppervlak’ moet gebeuren. Daarnaast is er enige discrepantie mogelijk tussen het
signaal van de ascending en de descending satelliet (vliegrichting). Slechts in uitzonderlijke
gevallen is het beeld zodanig slecht dat het onbruikbaar blijkt, bijvoorbeeld tijdens hevige
sneeuwval.
In toenemende mate wordt InSAR ingezet om bodembeweging te detecteren en te monitoren.
Daarbij gaat het dus altijd over een hard oppervlak, zodat de maaivelddaling op zich niet
wordt waargenomen. Bovendien is men afhankelijk van de beschikbaarheid van goed
reflecterende punten. Deze kunnen eventueel speciaal worden geïnstalleerd, anders is men
afhankelijk van wat wordt waargenomen.
Bij de interpretatie van de beiden moet er goed rekening mee worden gehouden wat de
meting voorstelt: een goed gefundeerd object (dat dus niet zakt) of een meetpunt
representatief voor een straatoppervlak.
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Naar verwachting kan InSAR een goed hulpmiddel vormen bij het monitoren van de
beweging van het oppervlak van het wegdek en daarmee meehelpen met et meerdere jaren
vooruit plannen van het wegonderhoud.
Ook kan InSAR worden toegepast bij het monitoren van het zetting gedrag van ophogingen.
In figuur 4.8.1 is een voorbeeld van een InSAR scan gegeven; verschillen tussen de wijken
worden hierdoor zichtbaar. De gegevens worden on-line beschikbaar gesteld, waarbij – door
het aanklikken van een meetpunt – tevens de meetreeks en een daardoor geconstrueerde
lineaire regressielijn worden getoond. (Figuur 4.8.2).

Fig. 4.8.1 Overlay zakkingsnelheid (InSAR) en veendiktekaart (grijs) Almere [ref.10]
In figuur 4.8.1 zijn in rood zakkingsnelheden tot in de orde van 8 à 10 mm/jaar weergegeven,
de groene stippen duiden op geringe (< 0.2 mm/jaar) zakking.

Fig. 4.8.2
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InSAR is – na interpretatie – een goed instrument om een beeld van het langjarige zakking
gedrag in bv. een gemeente of een wijk te evalueren. Voor het – in detail – vaststellen van
verschilzakkingen aan één object en daarmee bijvoorbeeld schade aan een pand vast te
stellen is deze techniek (nog) minder geschikt.
4.8.3

Total Station
Een Total Station is in principe een combinatie van een theodoliet en een afstandmeter. De
term wordt momenteel ook gebruikt voor een semi-permanente vaste meetopstelling van
waar uit de x,y,z coördinaten van een aantal omringende reflecterende meetpunten
geautomatiseerd kunnen worden gemeten. Het systeem is overigens nogal gevoelig voor
trillingen en meteorologische omstandigheden. Daarom zijn er hoge eisen te stellen aan de
plaats waar het vaste punt wordt opgesteld. Een Total Station wordt in het algemeen op
kleinere bouwlocaties toegepast.
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5 Analyse mogelijke handelingsperspectieven
Tijdens de workshop is aandacht besteed aan het analyseren van mogelijke
handelingsperspectieven Het doel hiervan is om los van het ‘hier en nu’ de uitersten te
verkennen voor keuzes in de mogelijkheden om te gaan met bodemdaling en om een beter
beeld te krijgen over de mogelijke rollen die de overheid kan aannemen en hoe specifieke
maatregelen daarin passen. Bij deze workshop was het minder gewenst om de betreffende
handelingsperspectieven daadwerkelijk tot in detail uit te werken en te prioriteren aangezien
slechts de dienst beheer in de workshop vertegenwoordigd waren. Een dergelijke brede
vertegenwoordiging was wel aanwezig bij een eerder gehouden workshop in Gouda. Daarom
zal een aantal malen naar de resultaten van die betreffende workshop worden verwezen.
Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar [ref.11].
In eerste instantie zal in paragraaf 5.1 de methodiek voor het opstellen van governance
handelingsperspectieven worden toegelicht. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op de resultaten
van de analyse met dien verstande dat deze resultaten moeten worden gezien als het
resultaat van een vingeroefening
5.1

Methodiek
Bij het opstellen van governance handelingsperspectieven wordt gebruik gemaakt van de
scenarioplanning-methodiek. Bij het opstellen van dergelijke handelingsperspectieven staan
factoren centraal waar overheden invloed op hebben. Daarmee worden de onzekerheden
waarop de betreffende overheden géén invloed hebben (klimaatverandering, economische
groei, bevolkingsgroei op landelijk niveau) uitgesloten. Hierdoor zijn de governance
handelingsperspectieven geen traditionele vorm van scenario’s.
Een governance handelingsperspectief voor bodemdaling bestaat grofweg uit twee
onderdelen: de perspectieven (een al dan niet wenselijk toekomstbeeld) en de maatregelen,
die passen binnen het perspectief en die dienen om het betreffende toekomstbeeld te
bereiken.
Stap 1: De Centrale Vraag opstellen
De eerste stap die wordt doorlopen bij het opstellen van dergelijke handelingsperspectieven
is het opstellen van een centrale vraag. Deze vraag brengt focus aan in het proces. Voor
Gouda was die centrale vraag:
Hoe kan Gouda de leefbaarheid op de lange termijn (2050-2060) handhaven door (de
gevolgen van) bodemdaling aan te pakken?
In de workshop kwam naar voren dat de leefbaarheid van Almere niet in het geding is. Deze
term zou dan ook beter vervangen kunnen worden door de kwaliteit (van de openbare
ruimte). Een kanttekening hierbij is dat het niet alleen om de kwaliteit van de openbare ruimte
gaat, tenslotte heeft bodemdaling ook invloed op private gronden, zoals tuinen. Voor de
dienst beheer van de gemeente Almere is dit echter wel de belangrijkste uitgavenpost.
Voor Almere kan die vraag bijvoorbeeld worden vertaald naar:
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Hoe kan Almere de kosten voor onderhoud van de openbare ruimte op de middellange
en lange termijn beheersbaar houden?
Deze vraag is als zodanig overigens tijdens de workshop NIET geformuleerd.
Stap 2: Opstellen randvoorwaarden
De randvoorwaarden zijn – voor Almere – tijdens de workshop wel geformuleerd.
Deze luiden:
1

Er is bestuurlijk draagvlak vereist.
Oplossingen moeten voldoen aan de Almere principles 1
Oplossingen moeten voldoen aan duurzaamheid principes.
Er moet zo veel mogelijk eigen initiatief bij de burgers worden gelegd.
Een meer faciliterende, dan participerende gemeente.
De Almere principles zijn zeven door de Gemeente Almere geformuleerde
uitgangspunten
voor
duurzame
stedelijke
ontwikkeling,
zie:
https://www.almere.nl/bestuur/almere-principles/
De principles zijn achtereenvolgens:

-

Koester diversiteit.
Verbind plaats en context.
Combineer stad en natuur.
Anticipeer op verandering.
Blijf innoveren.
Ontwerp gezonde systemen.
Mensen make de stad.

Op de website van de Gemeente Almere zijn deze begrippen nader toegelicht.
Stap 3: Het vaststellen van de twee belangrijkste dimensies
De volgende stap in het proces is het vaststellen van de twee belangrijkste dimensies om de
handelingsperspectieven vorm te geven. De twee belangrijkste dimensies zijn overgenomen
uit de eerder gehouden workshop in Gouda. De eerste dimensie gaat over de
rolverdeling/positiekeuze van de overheid. De twee uitersten zijn enerzijds een grote
verantwoordelijkheid voor het publieke domein en anderzijds een grote verantwoordelijkheid
voor het private domein. Een kanttekening hierbij is dat beide domeinen zijn uit te splitsen in
verschillende partijen. De publieke sector is onder te verdelen in de verschillende
overheidslagen: nationaal, regionaal en lokaal. Onder de private sector verstaan we onder
andere burgers en marktpartijen. De tweede dimensie gaat over de handelingsstijl. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen een proactieve en een reactieve stijl. Bij een reactieve stijl
worden problemen aangepast pas als zij zich aandienen. Een proactieve stijl handelt
vooruitlopend op dergelijke problemen.
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Fig. 5.1.1

Kapstok handelingsperspectieven

De genoemde dimensies kunnen tegen elkaar worden uitgezet op een assenkruis, zoals
weergegeven in figuur 5.1.1. Dit assenkruis dient als handvat of kapstok waaraan de
verschillende handelingsperspectieven kunnen worden ‘opgehangen’, waarbij het
handelingsperspectief een plaats krijgt langs de verticale as van reactief naar proactief en
langs de horizontale as van publiek naar privaat.
Een ingevulde ‘kapstok’ is – als voorbeeld, zoals die voor Almere zou kunnen zijn –
weergegeven in figuur 5.1.2

Fig. 5.1.2

Voorbeeld voor de invulling van ‘de kapstok, zoals die voor Almere zou
kunnen zijn

De vier handelingsperspectieven die uit figuur 5.1.2 voortkomen worden hierna kort
toegelicht.
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Het handelingsperspectief publiek – proactief gaat uit van de verantwoordelijkheid van de
publieke sector om (de gevolgen van) bodemdaling aan te pakken en te minimaliseren. De
overheid voelt zich in dit handelingsperspectief verantwoordelijk en voelt de urgentie om de
problematiek aan te pakken, zodat de kwaliteit (van de openbare ruimte) kan worden
gewaarborgd. Zij zoeken de spreekwoordelijke kraan op en proberen deze dicht te draaien.
Er wordt getracht de oorzaken van bodemdaling aan te pakken.
Binnen het handelingsperspectief publiek – reactief ligt de verantwoordelijkheid ook bij de
overheid om de problematiek van bodemdaling aan te pakken. Zij voelt echter niet de
urgentie om de bodemdaling te minimaliseren. De overheid handelt voornamelijk reactief door
de symptomen te bestrijden op het moment waarop deze optreden. Hierbij kan gedacht
worden aan het ophogen van de infrastructuur.
Het handelingsperspectief privaat – proactief gaat uit van de verantwoordelijkheid van de
private sector om de problematiek rondom bodemdaling aan te pakken. De rol van de
overheid ligt in dit perspectief op het gebied van voorlichting en risicobeheersing.
Particulieren zien in dat de gevolgen van bodemdaling op de lange termijn hoge kosten met
zich mee zullen brengen. Daarom kunnen zij nu al maatregelen treffen om de schade voor te
zijn, door bijvoorbeeld lichte materialen te gebruiken bij de aanleg van een tuinhuisje. Binnen
de private sector kunnen daarnaast marktpartijen producten en/of diensten aanbieden die
bodemdaling en/of de gevolgen daarvan verminderen. Zoals het aanbieden van lichte bouwen/of funderingsmaterialen.
Binnen het handelingsperspectief privaat – reactief ligt de verantwoordelijkheid eveneens bij
de private sector. Echter, wordt in dit handelingsperspectief niet actief gehandeld om (de
gevolgen van) bodemdaling te verminderen. De burger voelt de urgentie niet om de
problematiek nu al aan te pakken. Bodemdaling wordt niet als een probleem ervaren doordat
het op de korte termijn weinig overlast geeft. De markt kan inspelen op de reagerende
houding van de burger door onderhoudscontracten aan te bieden voor het ophogen van
tuinen.
Stap 4: Definiëren handelingsperspectieven
De in figuur 5.1.2 weergegeven handelingsperspectieven geven vooralsnog enkele uitersten
in keuzes weer. Bij elk van de perspectieven kunnen maatregelen worden bedacht.
Daarbij is in Gouda gekeken naar de effecten op de categorieën: Bouwkundig,
Watersysteem, Governance en Financiering, Erfgoed en Kennis.
Stap 5: Beoordelen van de handelingsperspectieven
Bij de workshop in Gouda werden de handelingsperspectieven beoordeeld op basis van de
volgende criteria:
o Draagvlak bij het (gemeente)bestuur.
o Gevolgen voor relaties met andere overheden en maatschappelijke partijen.
o Gevolgen voor de verantwoordelijkheden in de gemeentelijke organisatie
t.o.v. de huidige situatie.
o Kosten en baten voor de gemeente.
o Snelheid waarmee dit perspectief realiteit kan worden.
o Behoefte aan nieuwe kennis om het perspectief te verwezenlijken.
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Het werd in Gouda als moeilijk ervaren dat noch van de kosten als de baten een duidelijk
beeld kan worden gegeven, terwijl die voor een keuze uitermate belangrijk zijn. Daarnaast is
het bij elk van de perspectieven niet bij voorbaat duidelijk welke consequenties het heeft
wanneer de maatregel niet wordt genomen. Daardoor wordt ook het scoren van de
verschillende perspectieven erg lastig. Daardoor konden ook in Gouda de voorkeurs
perspectieven niet goed worden gedefinieerd. Er is dan ook geen prioritering uit naar voren
gekomen.
Ditzelfde was ook het geval voor Almere. Om toch de handelingsperspectieven te kunnen
beoordelen is meer inzicht nodig in de kosten en baten van de verschillende perspectieven
5.2

Discussie Almere
In de workshop zijn maatregelen gepositioneerd binnen de vier handelingsperspectieven,
zoals weergegeven in figuur 5.1.2. De uitkomsten van de positionering van de maatregelen in
de governance handelingsperspectieven worden hier per perspectief behandeld.
Tijdens de discussie in Almere is meermaals teruggekomen op de beleving dat Dienst
StadsOntwikkeling (DSO) en Dienst StadsBeheer (Sb) geen gezamenlijk beleid voeren ten
aanzien van bodemdaling. Voor het formuleren van de maatregelen binnen de
handelingsperspectieven is echter een breed gedragen, gezamenlijk beleid noodzakelijk.
Publiek – proactief
Binnen dit handelingsperspectief wordt ingezet op het aanpakken en mitigeren van (de
gevolgen van) bodemdaling. Het voorbelasten van de grond is een maatregel die binnen dit
perspectief past. Op deze manier wordt ingespeeld op toekomstige bodemdaling. Op het
moment dat er daadwerkelijk gebouwd wordt is de kans op bodemdaling verminderd. Een
belemmering is echter dat dit enige tijd duurt en dat er op dat moment geen geld aan de
grond kan worden verdiend. Dit heeft er in het verleden voor gezorgd dat het voorbelastende
materiaal te snel is weggehaald. Een andere maatregel binnen dit perspectief is het
gebruiken van lichte bouw- en funderingsmaterialen om de druk op de bodem af te nemen en
de bodemdaling te vertragen. Door het eerder betrekken van de dienst Sb bij de ontwikkeling
en het gebruik van de LCC en/of LCA methode zou dit kunnen worden bevorderd. De
(financiële) voordelen van het gebruik van lichte/innovatieve materialen zouden dan kunnen
worden aangetoond. Een belemmering is echter de gescheiden cultuur/ financiën van de
diensten DSO en Sb binnen de gemeente Almere. Een andere maatregel binnen dit
handelingsperspectief is het uitvoeren van een Geocheck. Op basis van de ondergrond
gegevens vindt de ruimtelijke indeling van functies plaats. Waar bijvoorbeeld de prognose is
dat de bodem sterk zal dalen, wordt gekozen voor de minst belastende functie, zoals natuur.
Ten slotte kan groen op terpen worden geplaatst, zoals al op enkele plekken in Almere wordt
toegepast. Door dit los te koppelen van de rest van de straat kan dit groen worden behouden
als er groot onderhoud plaatsvindt en de infrastructuur wordt opgehoogd. In dit perspectief
gaat het om lange termijn kosten.
Publiek – reactief
Dit handelingsperspectief gaat uit van business als usual. Op dit moment ligt de nadruk van
het beheer van de openbare ruimte op het bestrijden van symptomen ten gevolge van
bodemdaling. Een maatregel binnen dit perspectief is het ophogen van niet onderheiden
infrastructuur. Het gaat hier om korte termijn kosten.
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Privaat – proactief
De maatregelen binnen dit perspectief komen overeen met de maatregelen binnen het
governance handelingsperspectief publiek – proactief. Het verschil is echter dat de
maatregelen worden uitgevoerd door de private sector.
Privaat – reactief
De maatregelen binnen dit handelingsperspectief sluiten aan bij de maatregelen binnen het
publiek – reactief perspectief. Een verschil is echter dat de maatregelen worden uitgevoerd
door de private sector. Het ophogen van tuinen is hier een voorbeeld van.
Ondanks dat in Almere de handelingsperspectieven niet zijn beoordeeld is er een levendige
discussie over mogelijke maatregelen, met voor- en nadelen, gehouden. Een aantal van de
discussiepunten wordt hier gerapporteerd:
Er is uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijkheden en consequenties van het
uitbreidingsplan Oosterwold, als voorbeeld waar de burger een groot aandeel zal hebben in
het (zelf) inrichten van de wijk. Daarbij komen echter ook verantwoordelijkheden aan de orde,
ten opzichte van de bewoner zelf, zijn medebewoners en het ‘algemeen belang’. Zo zal de
burger bij de ontwikkeling van de wijk, zelf verantwoordelijk zijn voor het bouwrijp maken van
de grond. De gemeente zou hier een faciliterende rol in kunnen aannemen door informatie
over de ‘do’s en don’ts’ te verschaffen.
In de Gemeente Almere wordt groot belang gehecht aan een strategisch beheer van de
openbare ruimte. Dat wil zeggen dat de Gemeente Almere er naar streeft om – ten aanzien
van het beheer van die openbare ruimte – een coherent eigen beleid te voeren dat er op
gericht is om in staat te zijn zowel qua budget als qua inspanning te kunnen opereren op
basis van meerjarenplanningen.
Er wordt aangegeven dat veel van de activiteiten die met het beheer te maken hebben
worden uitgevoerd door gecontracteerde private partijen. Bij de gunning wordt een
economische afweging gemaakt.
De Gemeente Almere heeft veel gronden in haar beheer waar voorlopig geen gebruik van zal
worden gemaakt als gevolg van de ecnomoische crisis. Deze worden voor een belangrijk
deel gewaardeerd als bouwgrond en zijn daarom kostbaar; de rentelasten zijn hoog.
De deelnemers aan de workshop geven aan dat men er naar streeft om vanuit het reactieve
beheer meer te willen ontwikkelen richting pro-actief beheer. Daarvoor is – zoals ook in
Gouda is aangegeven – meer inzicht in de kosten en batenkant strikt noodzakelijk.
In het geval van privaat beheer zal door de gemeente veel aandacht moeten worden besteed
aan het opstellen van een concreet Programma van Eisen waarmee het beheer en
onderhoud op een kwalitatief voldoende hoog niveau te waarborgen is. De gemeente staat
positief tegenover de overname van (het beheer van) gronden. In het verleden heeft het
stellen van hoge eisen er namelijk toe geleid dat de gemeente voor een zeer lage prijs slecht
onderhouden gronden terug heeft moeten kopen, waarbij de beheerkosten hoog waren.
De deelnemers aan de workshop geven aan dat men er naar streeft om vanuit het reactieve
beheer meer te willen ontwikkelen richting proactief beheer. Daarvoor is – zoals ook in Gouda
is aangegeven – beter inzicht in de kosten en baten vereist. Strategisch investeren op de
lange termijn wordt hierbij als gewenst ervaren.
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Op
dit
moment wordt
gefragmenteerde
bestuurlijke
urgentie
rondom
de
bodemdalingsproblematiek ervaren door de workshopdeelnemers. Verschillende bestuurders
hebben een andere perceptie over ingrijpen op de korte en lange termijn.
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6 Samenvatting, Conclusies en Aanbevelingen
6.1

Samenvatting
Binnen het project Circular Cities is, als deelproject, een studie uitgevoerd naar
mogelijkheden om – binnen de contouren van de opgave van Almere (the Almere principles)
– optimaal om te gaan met de negatieve effecten van bodemdaling.
Deze studie beslaat drie onderdelen die door literatuurstudie, gesprekken met betrokkenen
en vervolgens een workshop zijn onderzocht en uitgediept.
-

-

-

6.2

Inventarisatie problematiek en ontwikkeling daarvan in de tijd. Hierbij werd
onderscheid gemaakt tussen ondergrondse en bovengrondse problematiek en tussen
problematiek van de openbare en de private ruimte én is onderzocht in welke
aspecten de problematiek in Almere specifiek dan wel generiek is.
Inventarisatie en bespreking van beschikbare technieken zoals die in andere slappe
bodemgebieden worden toegepast. Daarbij is de bruikbaarheid van de verschillende
technieken voor Almere nader belicht in paragraaf 4.6
Identificering van mogelijke handelingsperspectieven voor het beheer in de toekomst,
waarbij aandacht is besteed aan een publieke dan wel een private aanpak van de
problematiek. Hierbij zijn tevens verschillende stakeholders aan de orde gekomen.

Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een verbeterd inzicht in de problemen die worden veroorzaakt
door bodemdaling en in de mechanismen die kunnen leiden tot besparingen.
Daarbij is naar voren gekomen dat de behoefte aan het beperken van de effecten van de
zakkingen in het openbare domein groot is; verschilzakkingen spelen daarbij een
overheersende rol. Zij ontstaan waar onderheide en niet-onderheide constructies op elkaar
aansluiten en ontstaan daarnaast als gevolg van een heterogene bodemopbouw. Bovendien
wordt geconstateerd dat de werkelijk optredende zakkingen (veel) groter zijn en langduriger
optreden dan uit eerdere prognoses werd opgemaakt.
Aanbeveling:

nagaan binnen welke grenzen nog zettingen in de toekomst te verwachten
zijn en in hoeverre alternatieve beheer- en onderhoudstechnieken en
strategieën kunnen bijdragen tot een verhoging van de efficiëntie van het
onderhoud.

Gunstige omstandigheden voor Almere zijn de kwalitatief goede funderingen (betonnen
palen) en gericht grondwaterbeheer waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd om de
zettingsgevoelige veenlagen nat te houden.
Ongunstig voor Almere is het grote areaal aan bouwlocaties dat al in het bezit van de
gemeente is, maar nog niet kan worden bebouwd. Dit legt een grote financiële belasting op
de gemeente. Ook ongunstig is de verandering in het beleid dat de duur van voorbelasting
van 4 jaar naar 3 jaar is aangepast.

Titel

Versienummer

Datum

31

Bij het bouwrijp maken en inrichten is een aantal verbeteringen mogelijk, die leiden tot
toekomstige besparingen bij het onderhoud zoals:
-

Het minimalisering van de restzetting en deze bewaken door monitoring bij het
bouwrijp maken.
Het versneld laten inklinken van de bodem. Hierbij moeten een aantal maatregelen
worden overwogen zoals:
o Het verwijderen van veenvoorkomens en mogelijk ook kleilagen voorafgaand
aan ophoging.
o Het langer voorbelasten.
o Het toepassen van tijdelijke overhoogte bij voorbelasten.
o Het toepassen van verticale drainage om het consolidatieproces te versnellen.
o Het meenemen van de bodemopbouw bij het plannen van de inrichting van de
uitbreiding.

Aanbeveling:

door middel van een analyse (bijvoorbeeld SWOT) de voor Almere meest
efficiënte ophoging strategie selecteren; vooralsnog zal verkorting van de
periode van voorbelasten van 4 tot 3 jaar leiden tot hogere kosten voor
onderhoud in de toekomst, wanneer geen zetting versnellende maatregelen
worden genomen.

Daarnaast kunnen maatregelen worden genomen om - bijvoorbeeld bij herstel- en
reconstructie – het zetting proces te vertragen, zoals door het toepassen van lichtgewicht
materialen en door gebruik te maken van innovatieve technieken bij overgangsconstructies.
Door gebruik te maken van de resultaten van monitoring kunnen zakking verschillen worden
opgemerkt en wellicht verklaard, zodat bij herinrichting en/of onderhoud hiermee rekening
kan worden gehouden. Tevens kan monitoring een bijdrage leveren om onderhoud en
reconstructie beter te kunnen plannen.
Dit soort maatregelen kan slechts worden genomen in samenhang tussen de verschillende
diensten binnen de Gemeente Almere. Uit dit onderzoek blijkt op dit moment vooral op dienst
niveau wordt geoptimaliseerd. Dit staat een optimaal resultaat voor het geheel in de weg.
Door in de afweging bredere belangen zoals die van bewoners en bedrijven, het waterschap,
de provincie en leidingbeheerders mee te laten wegen, wordt gestreefd naar het optimale
maatschappelijke belang.
Aanbevelingen:

Verkrijgen van een meer gedetailleerd inzicht in de kosten die
samenhangen met bodemdaling
Streven naar een beleid (handelingsperspectief) dat is gebaseerd op
optimalisatie van maatschappelijke kosten en baten

Om dit laatste te bereiken wordt aanbevolen om te komen tot een betere afstemming met – in
eerste instantie – alle betrokken gemeentelijke diensten en – in een later stadium – met alle
betrokken stakeholders.
Indien wordt overwogen om de private sector meer te betrekken bij het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte stelt dit eisen aan het formuleren van eisen waaraan dient te worden
voldaan. Op dit gebied is nog weinig ervaring beschikbaar.
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Aanbeveling:

Indien wordt overwogen om de private sector meer verantwoordelijkheden
toe te delen op het gebied van beheer en onderhoud zal intensief aandacht
moeten worden gegeven aan het formuleren van de eisen en
randvoorwaarden.

Een meerjaren planning voor onderhoud en beheer maakt deel uit van een onderhoud
strategie. Deze planning wordt gebaseerd op prognoses. Prognoses zijn slechts binnen een
bepaalde bandbreedte exact. Bovendien treden afwijkingen op als gevolg van externe
veranderingen, zoals grondwaterstanden, veranderend klimaat en dergelijke. Het is daarom
van belang om de meerjaren prognose regelmatig te toetsen met metingen.
Aanbeveling:

Het ontwerpen van een meetstrategie op basis van nader te formuleren
doelstellingen

De problematiek die samenhangt met het voorkomen van slappe grond en bodemdaling komt
voor in een groot aantal gemeenten in Nederland. Een aantal van die gemeenten werkt
samen en wisselt onderling kennis en ervaringen uit. Hoewel in Almere een aantal specifieke
kenmerken heeft, zijn er ook een aantal zaken die vergelijkbaar zijn met de problematiek van
de slappe bodemgemeenten.
Aanbeveling:

Titel
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technicus wegen
projectmanager
beleidsadviseur
adviseur water en riolering
beleidsadviseur

Van de zijde van Deltares is dit project vormgegeven door:
John Lambert, Mike Woning, Ger de Lange, Lena Niel, Suzanne Stoorvogel en Esther
Verheijen.
Achter de schermen hebben Marco Hoogvliet, Hans van Meerten, Willem Bruggeman en
Chris Seijger belangrijke bijdragen geleverd.
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Methoden van ophogen
Voor het verbeteren van de grond van een bouwterrein, zodat een goede begaanbaarheid,
draagkracht, drooglegging en ontwateringsdiepte verkregen wordt, zijn drie methoden van
ophogen mogelijk: integraal ophogen, ophogen volgens de cunettenmethode en partieel
ophogen.
Naast het gebruik van zand, kan daarbij kan ook nog een variatie in het gebruik van
bouwmaterialen worden onderscheiden. Qua materiaalgebruik spelen ook nog twee aspecten
een rol, te weten recycling van materialen en het hanteren van een gesloten grondbalans.
Integraal ophogen
Het hele gebied wordt bouwrijp gemaakt door een hoeveelheid zand op te brengen. Deze
methode wordt meestal gebruikt wanneer het stedenbouwkundig plan nog niet bekend is.
Bij integraal ophogen wordt een laag zand aangebracht over het gehele terrein. Deze
maatregel wordt getroffen om een goed begaanbaar, draagkrachtig en droog bouwterrein te
realiseren. Uit theoretisch oogpunt is een laagdikte van 0,50 m zand voldoende
draagkrachtig, mits deze laag voldoende ontwaterd is. Door spoorvorming tijdens de
bouwfase zal het vrijwel onmogelijk zijn om deze laagdikte te handhaven en daarom zal uit
praktisch oogpunt de minimale laagdikte 0,70 m moeten bedragen. Om aan de
droogleggingsnorm te voldoen zal bij deze minimale ophoging het terrein intensief moeten
worden gedraineerd.
De minimum laagdikte van 0,70 m kan slechts dan worden toegepast:
1. Indien de zettingen die optreden ten gevolge van de ophoging beperkt blijven en de
ontwateringdiepte al groot is, dat na zetting de ontwateringdiepte nog aan de gestelde eis
voldoet. De vereiste ontwateringdiepte is veelal 1,20 m of groter.
2. Indien het polderpeil vrij kan worden vastgesteld. Het nieuwe peil moet dan voldoende
diep zijn ingesteld beneden het door ophoging overhoogte en door zetting verlaagde
maaiveld.
Om aan de droogleggingseis voor het bouwterrein te kunnen voldoen spelen twee factoren
een rol:
·
·

een dikke laag zand, waarbij een grote opbolling van het grondwater wordt toegelaten om
de vereiste drooglegging a te krijgen. De drains kunnen relatief ver van elkaar liggen
Een dunne laag zand, waarbij een kleine opbolling wordt toegelaten om de vereiste
drooglegging te krijgen. De drains moeten dicht bij elkaar worden gelegd.

Waar het optimum ligt, hangt af van de kosten die verbonden zijn aan elk van de
maatregelen.

Figuur 0-1 Integraal ophogen1

1

Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw, Nationaal Dubo Centrum, 1999
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Cunettenmethode
Alleen de locaties van de wegen worden bouwrijp gemaakt door cunetten en op te vullen met
zand. Dit is alleen mogelijk wanneer in detail het stedenbouwkundige plan bekend is en de
naastliggende bouwkavels voldoende draagkrachtig zijn.
Bij de cunettenmethode wordt zand aangebracht onder de verhardingen en in de
kruipruimtes. De rioleringssleuf wordt vaak (gedeeltelijk) gevuld met een lichter
ophoogmateriaal, zoals bijvoorbeeld flugsand, om ongelijke zetting te voorkomen. De tuinen
en het openbaar groen worden opgehoogd met ‘zwarte grond’. Deze grond wordt ontgraven
uit de wegcunetten, uit de kruipruimten en uit de singels of wordt van buiten het gebied
aangevoerd.

Figuur 0-2 Cunettenmethode2

Partieel ophogen
Wanneer het stedenbouwkundige plan bekend is worden alleen die locaties bouwrijp
gemaakt die dat ook nodig hebben, zoals de bouwkavels en de wegen. Waterpartijen en
parken blijven open.

Figuur 0-3 Partieel ophogen3

Lichte ophoogmaterialen4
Met lichte ophoogmaterialen kan een gewichtsneutrale constructie worden aangelegd, die
zettingsarm is. Het is wel belangrijk om dan te kijken of er al dan niet opdrijven kan optreden.
Bij de aanleg van wegen kunnen verschillende ophoogmaatregelen worden onderscheiden
Deze ophoogmaatregelen zijn:
·
·
·

Traditioneel (granulaire opbouw);
Lichtgewicht en evenwichtsconstructies met granulair materiaal;
EPS;

2

Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw, Nationaal Dubo Centrum, 1999

3

Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw, Nationaal Dubo Centrum, 1999

4

Delft Cluster, Ophoogmaatregelen en ophoogmaterialen, “Voor voorzieningen op slappe bodem”, DC2-3.13-01 versie
4
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·
·
·
·

Schuimbeton;
Zelfdragende constructies;
Gewapende grondconstructies;
Grondverbeteringtechnieken.

Het onderscheid tussen traditionele ophoogmaatregelen en lichtgewicht en
evenwichtconstructies is gebaseerd op de waarde van de (proctor-)dichtheid van materialen
die worden toegepast en het bestaande label van: “licht gewicht ophoogmateriaal” dat
sommige materialen reeds hebben verkregen. Indien een materiaal een lagere
proctordichtheid heeft dan 1600 kg/m³ dan is het een materiaal dat als licht gewicht materiaal
beschouwd wordt. Materialen met een proctordichtheid hoger dan 1600 kg/m³ worden als
materialen met een normale dichtheid beschouwd. Een ophoging met dergelijke materialen
wordt ook wel een traditionele ophoging genoemd. De grens van 1600 kg/m³ is gebaseerd op
dichtheden van materialen die gekenmerkt zijn als lichtgewicht ophoogmateriaal.
De voor- en nadelen van de ophoogmaatregel met lichtgewicht materiaal
Hierbij wordt er een vergelijking gemaakt tussen de toepassing van lichte ophoogmateriaal en
de referentie constructie. De referentie constructie is een ophoging met een granulair
materiaal met een dichtheid hoger dan 1600 kg/m³.
Voordelen:
· Er zullen minder restzettingen optreden;
· Het risico aan schade van belendingen is beperkt;
· Er is veel ervaring met het toepassen van lichte ophoogmaterialen.
Nadelen:
· De aanlegkosten zijn hoger;
· De constructie kan gevoelig blijven voor zettingen waardoor schade gaat optreden;
· Bij het toepassen van lichte ophoogmaterialen moet er dieper ontgraven worden en moet
in de meeste gevallen in gebieden met een slappe bodem bemaling toegepast worden;
· Mogelijk afwijkend gedrag lichte ophoogmaatregelen door verandering eigenschappen in
de loop der tijd;
· De levensduur van de ophoogmaterialen in de constructie is onbekend;
· De contactdruk van grote korrels heeft een negatieve invloed op de levensduur van
kabels en leidingen.
Consolidatieversnellende technieken
Er zijn ook technieken beschikbaar met als doel dat de optredende zettingen versneld
worden.
Een reeds bekende en beproefde techniek is verticale drainage. Verticale drainage wordt met
name toegepast om de consolidatietijd te verkorten. Voor reconstructie van binnenstedelijke
infrastructuur zal de vereiste consolidatietijd met verticale drainage doorgaans nog steeds te
lang zijn.
Andere technieken die hieraan beter kunnen voldoen zijn IFCO en BeauDrain. De technieken
berusten op hetzelfde principe en bestaan uit het aanbrengen van verticale zandschermen of
kunststof drains in de slappe lagen, onderin verbonden met horizontale drains. Het water in
de slappe grondlagen stroomt sneller uit en er treedt versnelde consolidatie op. Door het
aansluiten van pompen op de drains en het afdekken van de slappe lagen met folie kan
middels onderdruk een nog snellere consolidatie worden verkregen.
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Consolidatieversnellende methoden worden veelal toegepast bij nieuwbouwprojecten en zijn
pas economisch verantwoord bij projecten waaraan grote oppervlakten grondwerk verbonden
zijn. De methoden zijn niet altijd toepasbaar bij het ophogen van wegen in een bebouwde
omgeving.
Een belangrijk voordeel van consolidatieversnellende technieken is derhalve dat er minder
tijd nodig is voor het bouw- en woonrijp maken van een terrein. Een nadeel is dat de directe
kosten beduidend hoger zijn dan bij traditioneel ophogen.

Grondverbetering
Dit is het verbeteren van geroerde of ongeroerde grond om de draagkracht of draagvermogen
van de grond te vergroten. Ook kan bij de aanleg van ondergrondse constructies de
omgevingseffecten worden beperkt door lokaal de grond te verbeteren. Hierbij zijn twee
grondverbeteringstechnieken te onderscheiden, te weten grondbevriezing en compensation
grouting.
Grondverbetering kan door:
· het verdichten van de slechte lagen of door injecteren daarvan met grout of
vergelijkbare stoffen;
· het vervangen van niet-draagkrachtige grond (klei,veen) door zand, soms tot op de
daaronder gelegen zandlaag, mits die voldoende draagkracht geeft en niet te diep
ligt; meestal bij fundering op staal; na het storten van het zand zal dit verdicht moeten
worden;
· het toevoegen van kalk aan klei of leem; dit kan een stabiliserend effect hebben;
· het plaatsen van Vibro-palen; voor speciale toepassingen.
Tijdelijke grondverbetering kan bestaan uit het bevriezen van de grond door injectie van
bijvoorbeeld vloeibare stikstof.
In de afgelopen jaren is onderzoek verricht of de effecten van kunstmatig grondbevriezing
beter voorspeld en beheerst kan worden.
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