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Voorwoord 

Oit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en vormt het eindrapport van het afstudeertraject. Aan de hand van gesignaleerde knelpunten uit een 
analysefase bij het gastbedrijf Van Wijnen is in het afstudeerplan het probleem gedefinieerd en 
onderzocht. Het probleem is dat niet altijd de optimale uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van 
grond- en waterkeringsconstructies wordt gekozen. De kernoorzaken die hieruit voortkwamen zijn het 
gebrek aan kennis, ervaring en tijd en kunnen worden opgelost door het opstelien van een 
beslissi ngsondersteu nendmodel. 
Aan de hand van een onderzoeksfase en een ontwerpfase is er een hulpmiddel ontwikkeld om in korte 
tijd de optimale uitvoeringsmethode te bepalen. Oit rapport omschrijft de probleemdefiniering, het 
onderzoeksgedeelte van het afstudeertraject en het ontwikkelde hulpmiddel. 

Gedurende de onderzoeksfase van het afstudeeronderwerp ben ik begeleid door: 

de heer J.P.H. Glazenborg (Van Wijnen Eindhoven) 
de heer F.J.M. Scheublin (TU/e) 
de heer EW. Vastert (TU/e) 
de heer M.M.J. Vissers (TU/e) 

Ik wil dan ook van deze mogelijkheid gebruik maken hen te bedanken voor hun steun en bijdrage 
tijdens het afstuderen. Tevens ben ik dank verschuldigd aan mijn ouders en broer voor hun steun en 
adviezen gedurende mijn gehele studie. Ais laatste wil ik de medewerkers het gastbedrijf h-artelijk 
danken voor de prettige samenwerking, hun gastvrijheid en de genomen moeite met het begeleiden 
en het beantwoorden van mijn vragen. 

Oit rapport is bestemd voor iedereen met een bouwkundige achtergrond en specifiek voor de 
Technische Universiteit Eindhoven en Van Wijnen Zuid B.V. 

rUle A.J. Schoffelen (0547434) 

Arno Schoffelen 
Eindhoven, november 2008 
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Samenvatting 

Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven 
en vormt het eindrapport van het afstudeertraject. Aan de hand van een analysefase bij het gastbedrijf 
Van Wijnen Zuid is een probleem gesignaleerd en onderzocht. Het geconstateerde probleem is dat 
niet altijd de optimale uitvoeringsmethode v~~r het vervaardigen van grond en 
waterkeringsconstructies wordt gekozen door de aannemer. Uit analyse blijkt dat de kernoorzaken van 
het probleem zijn dat er een gebrek aan ervaring en kennis is binnen het bedrijf met betrekking tot de 
mogelijke uitvoeringsmethoden en de uitvoeringsvarianten voor het aanbrengen van grond
waterkeringsconstructies. Daarnaast bleek dat er vaak te weinig tijd is in de voorbereiding om goed te 
onderzoeken welke uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van de keringsconstructie gekozen 
moet worden . Vaak is ook het geval dat er onvoldoende tijd is om onderzoeken of wijzigingen in het 
ontwerp gevolgen hebben v~~r de keuze van de keringsconstructie. 
Het aanpakken van de problemen heeft plaats gevonden door het opstellen van een 
beslissingsondersteunend model. De doelstelling van het project is als voigt geformuleerd: 

Doelstelling: 
'het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model om in korte tijd de optimale 
uitvoeringsmethode te bepalen voor het vervaardigen van de constructie ten behoeve van de grand
en waterkering. ' 

In het beslissingsondersteunend model moeten de mogelijke uitvoeringsmethoden en varianten zijn 
opgenomen en het model moet voor de gebruiker de gegevens en factoren die een rol spelen in het 
keuzeproces aanleveren. Het model moet het mogelijk maken dat de gebruiker, zonder dat hij over 
aile kennis en ervaring met betrekking tot grond- en waterkeringsconstructies beschikt, in korte tijd 
een onderbouwd advies verkrijgt met betrekking tot welke uitvoeringsmethode het beste toegepast 
kan worden. 

Onderzoeksfase 
Het afstudeertraject is opgedeeld in een onderzoeksfase en een ontwerpfase. Ais eerste is de 
onderzoeksfase uitgevoerd en heeft als basis gediend ontwerpfase. Het onderzoek is opgebouwd uit 
drie gedeelten, namelijk : 

Prableemstelling 1: Het omschrijven van de huidige uitvoeringsmethoden voor het vervaardigen van 
grand- en waterkeringsconstructies. 

Het eerste gedeelte van het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van aile mogelijke 
uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies. Voor het maken 
van een keuze zal bekend moeten zijn waaruit gekozen kan worden. De mogelijke 
uitvoeringsmethoden zijn bestudeerd aan de hand van een literatuuronderzoek en het 
referentieprojecten en zijn beschreven aan de hand van de kenmerken, de toepassingen, de voor- en 
nadelen, de uitvoeringsvolgorde, de uitvoeringsvarianten, de invloed op de omgeving en het 
benodigde materieel, materiaal en arbeid. 
Naast de uitvoeringsmethoden v~~r de keringsconstructies zijn ook de verscheidene mogelijkheden 
aan verankering behandeld. Bouwkuipen worden verankerd of gestempeld om buigende momenten , 
vervormingen en zettingen te beperken. 
Het bemalen van een bouwput of bouwkuip vindt plaats om het verlagen van de grondwaterstand of 
om het verlagen van de stijghoogte van spanningswater om het openbarsten van de bouwkuipbodem 
te voorkomen. Om de gevolgen van bemaling te beperken kan retourbemaling worden toegepast. 

Prableemstelling 2: Het onderzoeken van welke factoren en gegevens een ral spelen in de keuze van 
de optima Ie uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van grand- en waterkeringsconstructies. 

Bij de tweede probleemstelling is ingegaan op gegevens en factoren die een rol spelen bij de keuze 
van de optimale uitvoeringsmethode voor grond- en waterkeringsconstructies. In feite zijn dit de 
gegevens waarop de keuze gebaseerd wordt. De factoren die een rol spelen zijn onderverdeeld in de 
categorieen ontwerpfactoren, situatiefactoren, kennisfactoren en uitvoeringsmiddelen. 
Ontwerpfactoren hebben betrekking op de afmetingen, esthetische eisen, de duurzaamheid, 
toekomstplannen en constructieve eisen van het ontwerp. Bij de situatie dient gekeken te worden naar 
de geotechnische en geohydrologische situatie en welke streefwaarden en grenswaarden er tijdens 
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de uitvoering gesteld moeten worden in verband met omliggende belendingen. De kennisfactoren 
hebben betrekking op welke normen en regelgevingen van toepassing zijn en welke aspecten en rol 
spelen bij het beheersen van het uitvoeringsproces. 

Prob/eemstelling 3: Het bepa/en van de re/aties en verhoudingen tussen de keuzefactoren. 

De derde probleemsteliing beschrijft de relaties tussen de keuzefactoren onderling en de relaties 
tussen de keuzefactoren en de mogelijke uitvoeringsmethoden. Bij de relatie tussen de 
uitvoeringsmethoden en de keuzefactoren is onderzocht welke eisen er aan de keuzefactoren gesteld 
kunnen worden die ertoe leiden dat bepaalde bouwmethoden niet meer toegestaan of mogelijk zijn. 
Naast de relaties is de prioriteitsteliing onderzocht om te bepalen wat nu wordt verstaan onder de 
optimale uitvoeringsmethode. De conclusie hieruit is dat de optimale uitvoeringsmethode die 
uitvoeringsmethode is die in eerste instantie voldoet aan zowel de projectonafhankelijke als de 
projectafhankelijke eisen met betrekking tot het ontwerp, constructieve eisen en de huidige normen en 
regelgevingen en die vervolgens op basis van de bouwkosten het goedkoopste is om toe te passen. 

Ontwerpfase 
Voor het ontwerpen van het beslissingsondersteunend model is er een programma van eisen 
opgesteld en is de gewenste structuur in beeld gebracht. Aan de hand hiervan is op basis van de 
gegevens uit het onderzoek het model ontwikkeld. Het model is opgedeeld in een introductieblad, 
invoerbladen, de resultaten van de variantenanalyse waarin wordt gepresenteerd welke 
uitvoeringsmethoden niet nodig zijn of niet toegepast mogen worden op basis van welke keuzefactor 
en de bouwkostenvergelijking. Voor de bouwkostenvergelijking is de mogelijkheid ingebouwd om de 
variabele bouwprijzen aan te kunnen passen aan de op dat moment geldende prijzen. De gegevens 
v~~r het bepalen van de bouwkosten zijn verzameld uit bestaande literatuur, gegevens van de 
afdeling calculatie en middels interviews en gegevens van adviesbureaus en bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in een of meerde technieken. V~~r aile uitvoeringsmethoden zijn de 
kostenkengetalien verzameld bij meerdere, verscheidene bronnen. Door de verkregen informatie met 
elkaar te vergelijken is gecontroleerd of het realistische waarden zijn, opdat er een betrouwbare 
kostenindicatie wordt berekend. 

Nadat het beslissingsondersteunend model ontwikkeld was, is het getoetst of het ook voldoet. 
Meerdere personen hebben het model ingevuld. Aan de hand van hun ervaringen bleek dat het model 
voldoet aan het opgestelde programma van eisen. Daarnaast zijn enkele verscheidene 
referentieprojecten ingevoerd om te controleren of de uitvoer overeenkomt met de daadwerkelijke 
vervaardigde bouwkuip. De uitvoergegevens die het model genereert bij de ingevulde 
referentieprojecten kwam overeen met de daadwerkelijk toegepaste uitvoeringsmethoden. Tevens 
heeft er een extra controle plaats gevonden aan de hand van een expertpanel. Interviews met de 
leden van het expertpanel bevestigden de correcte werking van het model. Wei dient de opmerking te 
worden geplaatst dat uit de gesprekken met het expertpanel naar voren kwam dat bij een 
referentieproject aanbevolen werd om verticale keringswand op te bouwen uit twee verschiliende 
uitvoeringsmethoden. Het model onderzoekt niet bij het bepalen van de optimale uitvoeringsmethode 
of een combinatie van verschillende uitvoeringstechnieken beter is, maar gaat uit van het toepassen 
van een specifieke keringsconstructie. 

Het model maakt het mogelijk dat de gebruiker, zonder dat hij over aile kennis en ervaring met 
betrekking tot grond- en waterkeringsconstructies beschikt, in korte tijd een onderbouwd advies 
verkrijgt met betrekking tot welke uitvoeringsmethode het beste toegepast kan worden. Het model 
bevat de mogelijke uitvoeringsmethoden en varianten, de keuzefactoren die een rol spelen en de 
keuze voor de beste uitvoeringsmethode wordt gemaakt op basis van de relaties en de 
prioriteitstelli ng. 

Bij het toetsen van het model bleek dat het model ervan uit gaat dat de omstandigheden v~~r de 
gehele bouwkuip hetzelfde zijn en adviseert daarom voor het vervaardigen van een keringsconstructie 
maar een uitvoeringstechniek voor het geheel toe te passen. Indien meerdere technieken mogelijk zijn 
en de ontwerpfactoren en situatiefactoren niet overal bij het betreffende project hetzelfde zijn, kan een 
combinatie van twee of misschien wei meerdere technieken toegepast worden . Aanbevolen wordt om 
in een vervolgonderzoek de combinaties en aansluitingen van meerdere grond- en 
waterkeringsconstructies te onderzoeken en te bekijken hoe dit in het model ge·implementeerd kan 
worden. 
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Inleiding 3-11-2008 

In het kader van het afstuderen aan de capaciteitsgroep Uitvoeringstechniek, Faculteit Bouwkunde 
aan de Technische Universiteit van Eindhoven, dient er een afstudeerproject gedaan te worden. In het 
afstudeerproject wordt er van de studenten verwacht dat ze een probleem kunnen signaleren en 
oplossen. Het afstuderen be staat dan ook uit twee gedeeltes: een onderzoeksfase (kennis vergaren) 
en een ontwerpfase (iets nieuws maken). Oit eindverslag bevat een beschrijving van het gehele 
afstudeerproject. Naast de analyse van het probleem, de onderzoeksopzet en de resultaten, wordt 
ook het ontwerp en de toetsing ervan besproken. Het verslag eindigt met suggesties en 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Het gastbedrijf voor het afstuderen is Van Wijnen Eindhoven BV. Uit een analyse en enkele interviews 
bleek dat er niet altijd de optimale uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van grond- en 
waterkeringsconstructies wordt gekozen. Door dit probleem kwalitatief te analyseren met behulp van 
de analysemethode van J.I. Porras, zijn de kernoorzaken van het probleem aan het licht gebracht. Op 
basis van deze bevindingen is het afstudeerplan opgesteld aan de hand van een doelstelling, 
probleemstellingen en het onderzoeksplan opgesteld. 

Aan de hand van het onderzoeksplan en het plan van aanpak is het onderzoek uitgevoerd. Oit 
bestond uit een literatuuronderzoek, het houden van diepte interviews met verscheidene personen, 
het bestuderen en analyseren van referentieprojecten en het bestuderen van de huidige normen en 
regelgevingen. Na het analyseren en verwerken van deze data zijn er conclusies getrokken voor de 
onderzoeksfase. 

De onderzoeksfase heef1 als basis gediend voor de ontwerpfase. Aan de hand van het onderzoek is 
er een ontwerpplan opgesteld met een programma van eisen dat als basis heef1 gediend voor het 
ontwerp van de oplossing. De oplossing be staat uit een beslissingsondersteunend hulpmiddel 
waarmee het mogelijk is om in korte tijd de optimale uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van de 
grond- en waterkeringsconstructie te kunnen bepalen. Afsluitend is het ontwerp getoetst aan de hand 
van referentieprojecten. 

Ais eerste zal in hoofdstuk twee het afstudeerplan uitgewerkt worden. Aan de hand van de 
probleemdefiniering en de kwalitatieve analyse wordt de doelstelling geformuleerd en zal deze 
uitgewerkt worden in probleemstellingen en bijbehorende onderzoeksvragen. Ook zal er een 
afbakening van het onderwerp worden gegeven en zal de relevantie worden toegelicht. 
In hoofdstuk drie zal de onderzoeksfase toegelicht worden. Hier zal worden ingegaan op de aanpak, 
de uitvoering en de resultaten van het onderzoek. Oit vormt een kernachtige weergave van het eerder 
opgestelde onderzoeksrapport. In hoofdstuk vier zullen het ontwerpplan met het programma van eisen 
en het ontworpen hulpmiddel behandeld worden. De toetsing van het ontwikkelde model zal in 
hoofdstuk vijf aan de orde komen. Afs faatste zaf er een evaluatie worden gegeven van het 
afstudeerproject en zullen er nog aanbevelingen en suggesties geopperd worden. 
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2. Afstudeerplan 

In het afstudeerplan zal het geconstateerde probleem middels het opstellen van een stroomanalyse 
van J.I.Porras geanalyseerd worden. Aan de hand van de probleemdefiniering wordt de doelstelling 
geformuleerd en ZUlien de probleemstellingen en bijbehorende onderzoeksvragen opgesteld om de 
doelstelling te realiseren. Tevens zal in dit hoofdstuk de afbakening en de relevantie van het 
afstudeerproject behandeld worden. 

2.1 Probleemanalyse 

Eind 2008 zal er in het plangebied Suytkade te Helmond door Van Wijnen gestart worden met het 
realiseren van drie 'Waterblokken' . De drie waterburchten zijn mede bijzonder door hun ligging. Het 
kanaal wordt verbreed tot een waterzone waarin een aantal groene eilandjes en wooncomplexen 
zullen verrijzen . Het worden wooncomplexen waarbij men komt te wonen aan, op en in het water. 

Albee/ding 2. 1. 1: /mpressie van de drie waterburchten die in het p/angebied Suytkade zullen verrijzen. [1] 

Voor het bouwen van de waterburchten moet er een grondkering en een waterkering gemaakt 
worden. Een grondkering is een constructie die gebouwd is om een hoogteverschil tussen het 
maaiveld aan beide zijden te overwinnen om het bouwwerk te vervaardigen . Vaak moet de 
grondkering ook een waterkerende functie vervullen. 
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Grond- en waterkeringsconstructies kunnen middels verschillende uitvoeringsmethoden vervaardigd 
worden, die niet aliemaal bij iedereen bekend zijn. Bij de keuze voor de grond- en 
waterkeringsconstructie spelen veel aspecten een rol. Het bedrijf zelf heeft weinig ervaring en 
expertise met het vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies. Uit gesprekken met 
medewerkers van het bouwbedrijf bleek dat er vaak niet goed onderzocht wordt welke 
uitvoeringsmethode nu het beste toegepast kan worden. Dit heeft een aantal oorzaken, namelijk: 

Geen deelname aan het ontwerp; 
Doordat de aannemer pas in de aanbestedingsfase na het ontwerp door de architect en de 
opdrachtgever erbij wordt gehaald, kan de aannemer geen invloed uitoefenen op het ontwerp. 
De specifieke kennis van een aannemer kan het ontwerp en de opdrachtgever ten goede 
komen. 

Veranderende eisen van de opdrachtgever; 
Doordat de eisen en wensen van een opdrachtgever gedurende het ontwerpproces kunnen 
veranderen, bestaat de kans dat de werktekeningen aangepast dienen te worden. Tekeningen 
dienen dan aangepast te worden en de uitvoeringsmethoden kunnen veranderen . 

Het ontwerp en de tekeningen zijn te laat definitief; 
Zolang het ontwerp en de tekeningen nog niet definitief zijn, kunnen er nog wijzigingen 
plaatsvinden. De aannemer kan dan wei al starten met het voorbereiden van het 
uitvoeringsproces en het uitdenken van de beste bouwmethode, maar als er toch nog 
veranderingen optreden kan dit werk voor niets zijn geweest. Tevens als niet aile informatie 
die nodig is om tot een goede keuze te komen beschikbaar is, kan de keuze nog niet gemaakt 
worden. Besluit de aannemer te wachten totdat aile tekeningen definitief zijn, dan be staat de 
kans dat de tijd om het proces voor te bereiden te kort is. 

Te weinig tijd voor werkvoorbereiding ; 
Besluit de aannemer te wachten totdat aile tekeningen definitief zijn, dan be staat de kans dat 
de tijd om het proces voor te bereiden te kort is. De aannemer is hiermee ook afhankelijk van 
de startdatum en de opleverdatum van het project. 

Verschillend beleid per gemeente; 
Per gemeente zijn er verschillen in beleid op te merken. Voordat er een keuze gemaakt wordt, 
dient bij de gemeente ge"informeerd te worden naar de voorschriften en eisen die er gelden. 
Indien niet aan deze eisen voldaan wordt, zal de gemeente geen goedkeuring geven. 

Omstandigheden locatie per project verschillend ; 
Doordat de omstandigheden per project anders zijn, is het vaak niet mogelijk om op die kennis 
voort te borduren. De bodemopbouw is anders, de draagkrachtige laag, het grondwaterniveau 
en de minimale en maximale waterstand zullen op een ander niveau liggen en ten opzichte 
van elkaar verschillen. Tevens kunnen er per project ook nog eens bijzondere 
omstandigheden optreden, zoals vervuilde grond. 

Onvoldoende technische kennis met betrekking tot grond- en waterkeringconstructies ; 
Door een gebrek aan ervaring met dit probleem, onvoldoende opleiding en onvoldoende 
kennis van de huidige mogelijkheden kan er zonder externe hulp niet de optimale keuze 
gemaakt worden. 

Onvoldoende kennis van de huidige uitvoeringsvarianten; 
Niet aile mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van grond- en 
waterkeringconstructies zijn bekend bij het personeel. Uit de interviews bleek dat de 
medewerkers van een groot aantal technieken en uitvoeringsvarianten nog nooit gehoord 
hebben. 

Eenvoudigste, maar dure oplossing wordt gekozen ; 
Door een gebrek aan voorbereidingstijd, de tijdsdruk met betrekking tot aanvang van het werk, 
technische kennis en kennis van verschillende varianten wordt vaak gekozen voor een 
oplossing die eenvoudig uit te voeren is en bekend is binnen het personeel, ondanks dit 
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meestal niet de goedkoopste oplossing hoeft te zijn. Eenvoudig betekend in dit geval dan ook 
dat er ervaring is met de gekozen uitvoeringsmethode. 

Nieuwe mogelijkheden worden niet onderzocht; 
Door het gebrek aan technische kennis, de ervaring met de toegepaste constructiesystemen 
voor grond- en waterkering en het niet op de hoogte zijn van aile varianten wordt niet 
onderzocht of er nieuwe methoden mogelijk en beter zijn. Vaak heeft de tijdsdruk er ook mee 
te maken dat nieuwe mogelijkheden niet onderzocht worden . 

Relaties met andere bouwdelen worden niet onderzocht; 
Doordat er vaak in de voorbereiding en de uitvoering een gebrek aan tijd is, wordt niet 
onderzocht welke voordelen in relatie met andere bouwdelen met de grond- en 
waterkeringconstructie te halen zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inzetten van 
de keringconstructie als bekisting of dat de keringconstructie de dragende functie van de 
funderingspalen onder de gevel geheel of gedeeltelijk overneemt. De keringconstructie zal 
dan misschien duurder uitvallen, maar dat wordt dan gecompenseerd door minder kosten of 
tijdwinst bij andere bouwdelen. 

Onvoldoende ervaring met het uitvoeren constructies ten behoeve van grond- en waterkering; 
Niet aileen in het voorbereidingsproces waar de uitvoeringsmethode bedacht en ontworpen 
wordt, maar ook bij de uitvoering zelf blijkt dat er weinig ervaring met dit probleem is. Er wordt 
tijdens de uitvoering blindelings uitgegaan van de expertise van een onderaannemer. 

Aanvangsdatum werkzaamheden komt vaak te snel; 
De aanvangsdatum bepaald wanneer er gestart moet worden met bouwen. Aangezien het 
maken van de grond- en waterkering een van de eerste activiteiten in het uitvoeringsproces is, 
dient de keuze vaak te snel gemaakt te worden. 

Bouwtijd vaak bepalend in verband met boeteclausules ; 
Door de tijdsdruk moet er vaak snel een keuze gemaakt worden. Er is geen tijd om te 
onderzoeken wat de meest optimale keuze zal zijn, of dat er nog nieuwe mogelijkheden zijn. 

Deze oorzaken zijn geanalyseerd en in beeld gebracht via de stroomanalyse van J.I. Porras [2] . Met 
behulp van de stroomanalyse wordt op een eenvoudige wijze een complex probleem duidelijk 
gemaakt door onderzoek te doen naar de belangrijkste problemen en de onderlinge relaties tussen 
deze problemen. Door de aanpak van grate basale oorzaken, zullen vele (ultieme) gevolgen worden 
opgelost. Het is dus van be lang de basale oorzaken op te sporen. 

Ais eerste zijn de opgesomde problemen en oorzaken onderverdeeld in vier categorieen, namelijk: 
'Ontwerp' 
Het ontwerp van het betreffende gebouw en het ontwerp van het uitvoeringsproces. Hierbij 
dient ook gedacht te worden aan de aspecten duurzaamheid, gewenste kwaliteit en 
onderhoud. 
'Situatie' 
De omstandigheden die specifiek v~~r de locatie gelden. 
'Kennis ' 
De benodigde kennis die nodig is v~~r het onderzoeken van de verscheidene mogelijkheden, 
als de beschikbare kennis van de huidige varianten. Tevens ook de ervaring met dergelijke 
projecten. 
'Uitvoering' 
Het uitvoeringsproces van een gebouw kent 'Iastige' activiteiten die uitgevoerd moeten 
worden. 

Deze vier categorieen dekken aile stappen en informatie die onderzocht en bekeken moeten worden 
om te komen tot een goede oplossing voor het uitvoeren van de grond- en waterkeringconstructie. 
Er worden relaties gelegd tussen de problemen en oorzaken die zijn gesignaleerd. Aan de hand van 
de relaties kan onderzocht worden waar de kernproblemen zich bevinden. In het stroomanalyse 
diagram (figuur 2.1.2) zijn de relaties tussen de verschillende problemen weergegeven . Tevens is te 
zien hoe de problem en onderverdeeld zijn in de vier categorieen. 
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Flguur 2. 1.2: stroomanalyse diagram volgens J.I. Porras van de oorzaken waardoor met de optlmale wtvoermgsmethode voor 
de grond- en waterkeringsconstructie word! onderzocht. 
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Uit het diagram van de stroomanalyse kan worden opgemerkt waar de kernproblemen zich bevinden. 
Getracht moet worden om de kernproblemen aan te pakken en op te lossen. Ais kernproblemen 
kunnen worden aangeduid dat er te weinig technische kennis en te weinig ervaring is om tot een 
goede keuze voor het vervaardigen van de grand- en waterkeringconstructie te komen. De twee 
kernprablemen zijn in het schema (figuur 2.1 .2) raze gekleurd. Het gebrek aan technische kennis en 
ervaring uit zich er met name in dat er maar enkele technieken of uitvoeringsvarianten voor het 
vervaardigen van grand- en waterkeringsconstructies bekend zijn en men niet op de hoogte is van aile 
mogelijke uitvoeringsvarianten. Jetgrauten is bijvoorbeeld een techniek waar nog niemand van de 
ge"interviewden van gehoord had. Een ander voorbeeld is dat men wei heeft gehoord van het heien, 
trillen of indrukken van damwandelementen, maar van een combinatie van trillen met flu"ideren om de 
grondweerstand te verlagen, is onbekend. 
Aangezien niet aile uitvoeringsmethoden voor grond- en waterkeringsconstructies bekend zijn, is het 
ook moeilijk om een goede keuze te maken. Er wordt vaak een methode gekozen waar men in het 
verleden al een keer ervaring mee heeft opgedaan. Maar aangezien het ontwerp en de situatie per 
project verschillen, worden op basis van verkeerde aannames een keuze gemaakt. Per project is het 
van belang om de specifieke kenmerken die voor dat project een rol spelen in de keuze van de 
keringsconstructie goed in kaart te brengen. 
l\Jaast een gebrek aan de benodigde kennis is er nog een belangrijk aspect op te merken waardoor 
niet beste keuze wordt gemaakt, namelijk dat er te weinig tijd is in de voorbereidingsfase om alles 
goed te onderzoeken en uit te werken. Vaak wordt de keuze voor de grand- en 
waterkeringsconstructie neergelegd bij onderaannemers, die hun eigen product proberen te verkopen. 
Zij houden aileen rekening met hun eigen technieken en kijken niet welke gevolgen de keuze voor de 
keringsconstructie heeft voor het vervaardigen van andere bouwdelen. Oit moet de werkvoorbereider 
onderzoeken, maar door een gebrek aan tijd gebeurt dit vaak niet. Ook is het zo dat als er op het 
laatste moment een wijziging optreedt, niet meer opnieuw onderzocht kan worden of dit gevolgen 
heeft voor de keuze van de keringsconstructie. 

Voor het bedrijf zou het handig zijn om een hulpmiddel te hebben voor het bepalen van de optimale 
uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van de constructie ten behoeve van de grond- en 
waterkering. Het hulpmiddel moet inspelen op gebrek aan kennis, ervaring met betrekking tot grond
en waterkeringsconstructies en het moet het mogelijk maken om in korte tijd een advies te geven. Oit 
hulpmiddel kan gezien worden als een beslissingsondersteunend model. Het model zal aan de 
volgende eisen moeten voldoen : 

Eenvoudige invoer van de gegevens; 
Veranderingen/wijzigingen moeten door te voeren zijn; 
De uitvoer moet de optimale methode presenteren; 
In de uitvoer moet een vergelijking te zien zijn tot de andere methoden; 
In de uitvoer moet te zien zijn waarom bepaalde methoden niet geschikt zijn; 

Hulpmiddel voor het bepalen van de optimale uitvoeringsmethode voor het vervaardigen 
van de constructie ten behoeve van grond- en waterkering 

Beslissingsondersteunend 
model 

t 
Project onafhankelijke -+ Het bepalen van de optimale 
uitvoeringsmelhoden uitvoeringsmethode ten Optimale uitvoeringsmethode 

behoeve van het vervaardigen .. voor de grond- en 
water1<eringsconstructie 

Projectafhankelijke -+ van de grond- en waterkering 
gegevens 

r 
Wer1<voorbereider 

Figuur 2.2 . 1: Schematische weergave van he! model 

rule A.J Schoftelen (0547434) Afstudeerverslag 6 



VANWUNIEN ......... A fs tudeerpian 3·1 1-2008 

Bij de invoer gaat het om het ingeven van de gegevens uit het ontwerp en de situatie. Het model moet 
de benodigde kennis aanleveren met betrekking tot de mogelijke projectonafhankelijke 
uitvoeringsmethoden voor het vervaardigen van de keringsconstructie. Bij de uitvoer moet de optimale 
keuze van de uitvoeringsmethode aan de hand van een vergelijking naar voren komen die wordt 
toegelicht ten opzichte van andere varianten. Om aan de hand van de invoergegevens tot de juiste 
uitvoer te komen dient er aan de hand van de invoergegevens een vergelijking gemaakt te worden. 
Middels berekeningen, toetsingen en ervaringen (= de kennis) en de beschikbare middelen (arbeid en 
materieel) dient bepaald te worden wat nu de optimale uitvoeringsmethode is. 

2.3 Doelstelling 
Aan de hand van de conclusies van de probleemdefiniering kan de doelstelling van dit afstudeerplan 
kan als voigt geformuleerd worden: 

'het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend model om in korte tijd de optimale 
uitvoeringsmethode te bepalen voor het vervaardigen van de constructie ten behoeve van de grond
en waterkering. ' 

Toelichting 00 doelstelling: 
De uitkomst uit het model zal een advies geven over welke uitvoeringsmethode het beste toegepast 
kan worden. De uitkomst is niet bindend voor de aannemer, maar zal een ondersteuning zijn voor de 
uiteindelijke keuze en onderbouwing. Het model zal voor de gebruiker de benodigde kennis over de 
mogelijke uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van de grond- en waterkeringsconstructie 
bevatten. Daarnaast zal het model de factoren die een rol spelen bij het kiezen van de 
uitvoeringsmethode voor een bepaald project moeten aangeven. 
In de doelstelling staat geformuleerd dat de optimale uitvoeringsmethode in korte tijd bepaald moet 
kunnen worden. Voor het invullen van het model wordt ervan uitgegaan dat het bestek, de tekeningen, 
de situatie en het bodemonderzoek bestudeerd zijn. Na bestudering van deze documenten moet het 
mogelijk zijn om binnen een halve werkdag het model in te vullen en een advies v~~r de optimale 
uitvoeringsmethode te verkrijgen. Verder moet het model de mogelijkheid bieden om wijzigingen, die 
kunnen plaatsvinden, eenvoudig en snel door te kunnen voeren . 

.----------------------------------------------------------------, 

Oplevl!ring 

I Inlliatief !==;l oriiWerp-l ;{Voort>erei~ Reallsatie { Gebruik I Onderhoud 1 

Figuur 2.3. 1: Schematische weergave van wanneer het beslissingsmode/ toegepast kan worden. 

2.4 Probleemstelling & bijbehorende onderzoeksvragen 
1. Welke mogelijke uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van constructies ten behoeve 

van grond- en waterkering bestaan er? 
1.1 Welke mogelijke uitvoeringsmethoden voor het vervaardigen van grond- en 

waterkeringsconstructies bestaan er? 
1.2 Welke mogelijke uitvoeringsmethoden voor het verankeren van de keringsconstructie 

bestaan er? 
2. Welke gegevens/factoren spelen een rol bij het bepalen van de beste uitvoeringsmethode 

v~~r het vervaardigen van de constructie ten behoeve van grond- en waterkering? 
2.1 Welke kwalitatieve eisen worden er gesteld aan de constructie ten behoeve van de 

grond- en waterkering? (invoer, ontwerp) 
2.2 Welke invloed heeft de locatie op de keuze van de uitvoeringsmethode? (invoer, 

situatie) 
2.3 Welke normen en regelgevingen hebben invloed op de keuze? (kennis) 
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2.4 Wat is de invloed van de procesbeheersmiddelen (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie 
en Kwaliteit) op de keuze? (kennis) 

2.5 Welke factoren met betrekking tot de uitvoeringsmiddelen spelen een rol? (materieel 
en arbeid) 

3. Hoe be"invloeden deze factoren elkaar? 
3.1 Welke relaties zijn er tussen de verschillende invloedsfactoren onderling met 

betrekking tot de keuze aan te merken? 
3.2 Welke relaties zijn er tussen de verschillende invloedsfactoren en de mogelijke 

uitvoeringsmethoden met betrekking tot de keuze aan te merken? 
3.3 Welke prioriteitstelling met betrekking tot de keuze wordt er gegeven aan de 

verschillende invloedsfactoren? 
4. Hoe ziet een methode eruit voor het bepalen van de beste constructie ten behoeve van grond

en waterkering? 
4.1 Aan welke eisen moet het beslissingsmodel voldoen? (programma van eisen) 
4.2 Hoe moet het beslissingsmodel opgebouwd zijn? (structuur) 
4.3 Welke invoergegevens zijn er nodig? (invoer) 
4.4 Waaraan dient de uitvoer te voldoen? (uitvoer) 

5. Voldoet het ontwikkelde hulpmiddel? 
5.1 Voldoet het ontwikkelde hulpmiddel? 
5.2 Welke aanpassingen dienen er gemaakt te worden om het model te verbeteren? 

Hulpmlddel voor het bepalen van de opthnale ultvoerlngsmethode voor het vervaardlgen 
van de constructie ten behoeve van grond- en waterkering 

I Beslissingsondersleunend IPS 4 
model 

PSI ~ PS3 
I PS5 

Het bepalen van de optimale ~~ject onafhanketijke 
uilvoeringsmethode I uitvoeringsmethode ten Opfimale uilvoeringsmethode 

behoeve van het vervaardigen 
voor de grond- en 

~ I waterkeringsconstruclie 
Projeclafhankelijke van de grond- en waterkering 

gegevens J 
PS2 

~ 

Wert<. voorbereider 

Figuur 2.4. 1: Probleemstellingen (PS) gekoppeld aan de conclusies die volgden uit de analyse. 

2.5 Afbakening 
Uit de analyse bleek dat grond- en waterkeringconstructies bij het bouwen op het water niet nodig zijn, 
aangezien er boven het openwaterniveau wordt gebouwd. Een voorbeeld van een dergelijk 
bouwproject is een olieboorplatform. Hierdoor wordt in het afstudeeronderzoek niet gekeken naar 
bouwen op het water. Wei wordt er gekeken naar bouwen in en aan het water. 
De term ondergronds bouwen heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van de context. In dit 
rapport betekent ondergronds bouwen: het planmatig creeren van of aanpassen van ondergrondse of 
in de grondse constructies. Hierbij is een ondergrondse constructie een constructie die geheel onder 
het maaiveld ligt en met grond bedekt is. In de grondse constructies kunnen worden omschreven als 
constructies die zich voor een deel onder het maaiveld bevinden en niet of gedeeltelijk met grond 
bedekt zijn. Ondergrondse constructies sluiten aan op de richting civiele techniek. In de grondse 
constructies kunnen gezien worden als het bouwen vanaf het maaiveld. Van een aannemer wordt 
verwacht dat hij deze constructies kan vervaardigen en sluit dus aan op de richting 
uitvoeringstechniek. Ondergrondse constructies worden niet meegenomen, aangezien deze vallen 
onder de richting civiele techniek. 
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Het beslissingsmodel is bedoeld voor de aannemer, opdat deze in korte tijd kan bepalen wat de 
optimale uitvoeringsmethode is voor het vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies. Bij een 
traditioneel aanbestedingsmodel wordt een ontwerp besteksgereed aangeboden bij een aantal 
aannemers om hun prijsaanbiedingen te doen. Er geldt een strenge scheiding tussen ontwerp en 
uitvoering . Aangezien de aannemer pas in de uitvoeringsfase wordt ingeschakeld, is het onmogelijk 
om bij het ontwerpen gebruik te maken van zijn uitvoeringsdeskundigheid. De grond- en 
waterkeringsconstructie is in besteksfase al omschreven en de aannemer dient zich hier aan te 
houden. In dit geval kan de aannemer niet zelf beslissen welke uitvoeringsmethode het beste is, 
waardoor het beslissingsmodel geen nut heeft. Het model zal daarom zich toespitsen op projecten die 
van eigen ontwikkeling zijn of bij de contractvormen Turn-key, Bouwteam en Design And Build . Bij een 
turnkey-project besteedt de opdrachtgever het ontwerp en de realisatie van het bouwwerk volledig uit. 
De opdrachtgever stelt veelal slechts een globaal programma van eisen op. Een turnkey-organisatie is 
een verzameling van disciplines die in het bouwproces werkzaam zijn. Veelal be staat zo'n organisatie 
uit een hoofdaannemer, een interne architect en eventueel adviseurs en/of financiers. 

2.6 Relevantie 

Relevantie met uitvoeringstechniek: 
Aannemers krijgen steeds meer te maken met bouwprojecten aan, in of op het water. Dit geldt niet 
aileen in Nederland, maar ook in andere landen . Aannemers hebben vaak nog geen of te weinig 
ervaring met het bouwen van woningen of utiliteitsgebouwen onder deze bijzondere omstandigheden. 
Aan de hand van het hulpmiddel, het beslissingsmodel , moet het mogelijk zijn om in korte tijd de 
optimale uitvoeringsmethode te bepalen v~~r het vervaardigen van de constructie tegen de grond- en 
waterkering. Tevens dienen aal1passingen eenvoudig doorgevoerd te kunnen worden. Aangezien 
aannemers problemen hebben met het bepalen van de ideale methode door een gebrek aan kennis, 
ervaring en gebrek aan tijd zal het hulpmiddel handig zijn om op eenvoudige en snelle manier te 
bepalen welke optie het beste zal zijn . 

Wetenschappelijke relevantie : 
Aan de hand van kwalitatief onderzoek worden aile bestaande technieken in beeld gebracht en met 
elkaar vergeleken . Op dit moment zijn er maar enkele personen die over de kennis en ervaring van 
een aantal uitvoeringsmethoden beschikken om tot een optimale keuze v~~r de uitvoering van de 
keringconstructie te komen, maar er bestaat nog geen hulpmiddel v~~r die aile kennis bundelt. In het 
beslissingsondersteunend model worden de onderzochte relaties tussen de onderzoeksfactoren 
onderling en de uitvoeringsmethoden vastgelegd. Met deze nieuwe wetenschappelijke kennis die het 
hulpmiddel biedt, wordt het voor bouwkundigen eenvoudiger om in een korte tijd, zonder zelf over aile 
kennis te beschikken, mogelijk om tot een goede en onderbouwde keuze te komen. 

Maatschappeli jke relevantie: 
Doordat het mogelijk wordt om met behulp van het hulpmiddel eenvoudig en snel tot een goede keuze 
te komen, zal dit tijdens de uitvoering ten goede komen. Het proces zal met minder problemen 
verlopen. Dit zal de samenwerking tussen de opdrachtgever, de omgeving en de aannemer ten goede 
komen. 

Persoonlijke relevantie : 
In mijn portfolioplan heb ik drie competenties omschreven die ik wil ontwikkelen. Hier heb ik 
gedurende mijn opleiding aan gewerkt om deze verder te ontwikkelen. Het gaat om de competenties: 

plannen en organiseren; 
kwalitatief onderzoek; 
brede kennis uitvoering en bouwtechniek. 

Het afstudeeronderwerp zal me helpen om mijn tweede en derde competentie verder te ontwikkelen. 
Doordat het afstuderen begint met het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek kan ik hier mijn 
opgedane vaardigheden toepassen, verder ontwikkelen en toetsen . Gedurende mjjn opleiding heb ik 
al veel kennis opgedaan over uitvoering en bouwtechniek, maar niet al te veel aandacht is er besteed 
aan grond- en waterkeringconstructies. Door dit afstudeeronderwerp kan ik hier vee I kennis over 
opdoen en dus mijn kennis met betrekking tot uitvoering en bouwtechniek vergroten. 
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3.0nderzoeksresultaten 

3.1 Inleiding 

Onderzoek resultaten 3-11-2008 

In dit hoofdstuk wordt de verantwoording van het onderzoek, op basis van de geformuleerde 
doelsteliing en probleemsteliingen besproken. In de daarop volgende paragrafen zullen de 
onderzoeksresultaten per probleemstelling behandeld worden. Oit hoofdstuk vormt een beknopte, 
maar kernachtige weergave van het eerder opgestelde onderzoeksverslag. Bij de uitkomsten die 
volgen uit model dat wordt behandeld in het volgende hoofdstuk, kan het complete onderzoeksverslag 
als naslagwerk dienen. Het onderzoeksrapport is als aparte bijlage toegevoegd. 

3.2 Verantwoording van het onderzoek 

3.2.1 Inleiding 
Het onderzoek is erop gericht de benodigde informatie te verzamelen die van belang is voor het 
opstellen van het beslissingsondersteunend model, opdat de optimale uitvoeringsmethode in korte 
bepaald kan worden . Het onderzoek verschaft de nodige kennis en informatie, waardoor het model 
opgesteld kan worden en de doelstelling gerealiseerd kan worden. 

Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van de probleemstellingen en de onderzoeksvragen. Van 
te voren is er een onderzoeksplan opgesteld, waarin per probleemstelling en onderzoeksvraag het 
type antwoord op deze vragen, de bronnen ervan en de dataverzamelingsmethode aangegeven. In 
paragraaf 3.2.2 op de volgende pagina wordt het volledige onderzoeksplan afgebeeld. 
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3.2.2 Onderzoek 

Probleemdefiniering 

OnderzoeksrtJ ultaten 

'Va;i<. wordl niE'C de qJ4imaJe uilvoeringsmelhode voor hE'C vervaardigen van de conslruclia len behoove van de grand- en walerl<ering gekozen.' 

Kernproblemen 
- Onvoldoende lechnische kennes mel belrel<klng 101 grand- en w31crkoringscooslruclies 
- OnvoldoendG' crvaring met hel uitvoeren van grand- en WJlerkoringscOl1slrllClies 
- Onvoldoende lijd In de voorbereldingstaso om aIIes good Ie anderzoel<en 

Doelstelling 
-Hel an~"iikkelen van sen beslissingsondersleunend mcdel om in korle lijd de oplimaie uitvoeringsmelhcde Ie bepalen voar hel vervaarcigen van de conslruclie len behoeve van de grand- en walerkerng-' 

- Probleemstelhng t welke mogelllkll u,lvoenngsmelhO<len-voor hel vervaardigen van conslrUCIies len benoeve van grond- en waterkeringabeslaan en 

Ondcorzoeksvraag U Welke lllOgIiijl<J3 \hCldeo voor he! ver>!1IM!i!IEr1 vew, grond- en WalE{~ering~Iruc;,"'" beslaan 811 
A Wal zijn de kenmeri<en van de uilvoeringsmelhode? 
B Wanneer wordl de uilvoeringsme'hode loegepasl? 
C Wat zijn de voordelen en de nadelen van de uilVoerngsmethode? 
D Wal is de uilVoeringsvolgorde de uitvoeringsmelhode? 
E Welke uilVoeringsvarianlen zijn er bij d~ze uitvoeringsmelhode mogelijk? 
F Welk maerieel is nodig bij de uitvoeringsmelhode? 
G Welke malerialen zijn er nodig bij de uitvoeringsmelhode? 
H Hoe moot de boowplaals ilgedeeld wOfden bij de uitvoeringsmelhode? 
I Wat Iijn de invloeden op de ootgelling van de uitvoeringsrnethode? 
J Welke risico 's zin er aan Ie marken b, deze uilvoerngslllethode en welke maatregelen wOfden hlerlegen gelrolfen? 

Ondeaea.svraa<! 1.2 Welke moQ&Iiike uilVoeril1Qsmelhodan voor he! v..-~keren van de kerinQSConstrucll8 buslaao er? 
A Wal zijn de kenmeri<en van de v-eral~el-ingsmethode? 

B W anneer \Yordl de ver~eringsmelhode loegepasl? 
C Wal zijn de voordelen en de nadelen V<V1 de verank-.ingsme'hode'? 
D W", is de uilVoeringsvolgorde de verankeringsmethode? 
E Welke uilvoeringsvarianlen zijn er bij deze verankeringsmelhode 1ll00]eI,k? 
F Welk malerieel is ncdig bij de veral,keringsmalhode'l 
G Welke maleo-ialen zijn €I nodig bij de verankeringsmelhode? 

ProbleemsleUl1lII 2 W.lklI gaga .... noIl.cloren ",",/an lien rol bij hel bepa/an van de besle uitvoeringsmelhode voor hel vervaardlgan van de cOnftruc:tie lIn 
be'-va van Qron~ en waterkerln!l? 

III Ondermeksvrang 2,1 WilIKa kwallal,8V8 elSal wordlin !If aan de Q<nIlrucblll81 beIlOllVe vm de Wood- en walarllering geslekl? 
0 A Welke onlwerpaspeclen spelen sen rol in de keuze? S B Welke funclioneie eisen worden -. gesleid aan hel antwerp? 

! C Welke eslhetische aisen kunnen III gesleld worden aal het antwerp? 
D Welke eisen mel betrel<king 101 duurzaamheid kunnen aan he! an~.verp warden gesleld? 
E Welke conslruclieve eisen kunnen aan he! antwerp gesleld worden 
F Welke loekamsljqe piannen en eisen kumen aan hel anlwerp gesleid worden? 

lJnderzoeksvra.'I!I 2_2 Weli@ inIoloud 118&1' de tocatle op de keuze v~ de uitv 
A Welka geotechnische aspecten speten een rol in de kettze van de uilvoeringsmelhode? 
B Welke geohydrologische aspeclen spaten een rol in de keuza van de uitvoeringsmelhode? 
C Welke invloedsaspeclen OJ) de omqevilQ en betendinQen spelen een rol? 

Onderzoeksvraag 2,3 Welke kemisfacloren hebben invloed op de keuze van de ulvoeringsmelhode? I 
A Welke regelgevingen, nOfmen, aanbeveijngsrapporten en richllijnen zljn van invoed op de uilVoerngsmelhcden? 
B Wat is de invloed van procesbeheersmiddelen (geld, organisatie, lijd, informalie en kwaliteit) op de keuza van de uitvoeringsmethode? 

OnderzoeksvraaQ 2.4 Welke facloren mel betrel<killQ 101 de ulv09llrmmiddelen soaten een rof in de keuze van de uitvoerinClsmattJodfi' 
A Welke aspeclen mel belrekkng 101 hel middel malerieel spelen een rol in de keuze van de uilvoeringsmalhode? 
B Welke aspeclen mel belrekkng 101 hel middel arbeid spelen een rol in de keuze van de uilvoeringsmelhode? 

IProbleemslelli~ 3 Hoe beinvloeden de keuzefacloren elc8!lr? I 
Onderzoeksvraag 3,1 Welke relaties zi'n er lussen de va'sd1t1ende keuzelacloren onderling mel beirekkng 101 de keuze aan Ie m8fken? I 

A Welke relalies zi'n €I ondering aan Ie duiden? I 
Onderzoeksvraaa 3,2 Welke relaties zi' n €I lussen de veo-schilenda keuzelacloren en de_~ke uilvoer!igsmethoden met betrekkina 101 de keuze aan Ie merken? I 

A Walke relalies zijn er Ius sen de facloren en de uitvoeringsmelhoden aan Ie duiden? 
B Walke relalies kunnen arlee ietden dal een uitvoeringsmelhade nie! maar loepasbaar is? 

Ond8l2oeksvraaa 3,3 Welke IlriorileilslellnQ mel belrekkillQ 101 de keuze wordt er Ql!Cl8llen san de veo-schilende invloedsfacloren? 
A Aan welle eisen moot len aile lijden voldaan worden als deze wordlen gesleld? 

~ 
B Walke priorileilslelirx.LwOfdi er Q9Qeven aan de aisen die niet verplichl zijn? 

Tabe/3.2.2, 1: Overzichtstabe/ van het onderzoeksp/an met de doe/stelling, prob/eemstelling, het type antwoord, de bronnen en de dataverzame/ingsmethode, 
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~ ____ ~T~y~pe~an~lwoo~~rd~ ____ ~1 L� ____________________ -=~~an~ ____________________ ~1 I 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Kenlll9lken 
T oepassingen 
Voordelen en nadelen 
ValgOfde 
Varianlen 
Malerieel 
Maleriaien 
Bouwpiaalsinrichling 

I Omgevlngsinvloeden 
J 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

Rlsico's 

Kenmerken 
T oepassingen 
Voordelen en nadelen 
VoIgOfde 
Vari<vllen 
Malerieet 
Malerialen 

Onlwerp'acloren 
Fundlonefe eisen 
ESlhelische eisen 
Duurzaamheidsaspeclen 
Conslruclieve lootsngscrileria 
T oekomslige aspeclen 

A Gealechnische aspeclen 
B Geahydr%gische aspeclen 
C OIerzichl invloedsas 

AI6PsOmming, procedure 
B Omschrij'ling 

AjOmsChrijVing 
B OmSChlllving 

AIIRetaliescherna's ' J:t>eI 

Uleraluur (produclbladlen, NEN, SBA. CUR) & ref~Ienlieprqeclen 
Lileraluur (prcduclbladen, NEN. SBR, CUR) & referenlieprojeclen 
Lileraluur (produclblaClen, NIoN, ::;I:!H, (jUH) & referenlieprojeclen 
Lileraluur (produclbladen, NEN, SBR, CUR) & referenlieprojeclen 
Literaluur (prcduclbladen, NEN, SBR CUR) & referenlieprojeclen 
Lileraluur (produclbladen, NEN, SBR, CURl & rel£renlieprojeclen 
Literaluur (prcduclbladen. NEN, SBR, CUR) & ref€renlieprojeclen 
Lileraluur (prcduclbladen. NEN, SBR, CUR) & refel enl;eprojeclen 
Lileraluur (prcduclbladen, NEN, SBA. CUR) & relerenl~rqi3Clen 
Lileraluur fprcduclbladen, NEN, SBA. CUR) & ralerenlieprqeclen 

Lileraluur Iproduclbladen, NEN, SBR, CUR) & referenliep,rcrjeclen 
Literaluur Iprcduclbladlen, NEN, SBR, CUR) & referen~eclen 

Lileraluur (produclbladen, NEN_ SBA. CUR) & refele~eclen 
Lilerailiur Iprcduclbladen, NEN, SBA. CUR) & referel~qeclen 
Lilerailiur fproduclbladen_ NEN, SBA. CUR) & referen~eclen 
Lileralliur fproduclbladen. NEN, SBA. CUR) & referenlieprqeclen 
Lileraluur Iproduclbladen, NEN, SBA. CUH) & relerenlieprqeclen 

L~eraluur, referenlieprojeclen_ arch~ecl , conslrucleur 
L~e,alUur, referenlieprojeclen_ arch~ecl . conslrucle-ur 
Lileraluur , referenlieprtieclen, archilecl 
Lileraluur, referenlieprtioclen 
Lileraluur, relerenlieprojeclen_ cOllslrucleur W ijcori 
Lrteraluur, reJeren[ieprO/eclen 

Lileraluur, adviesbureaus, sanderingsbedlijven 
Lrteraluur, walerschap 
Lileraluur, SBA. Adviesbureau, walersch 

, emeenle, Walerscl1ap, CU , SBR 

Lileraluur. adviesbureaus, cnderaannemers 
Lileraluur, adviesbureaus, cll<k>raannenl€rs 

ILileraluur. inlerviews, relerentieprojeclen. adviesbureaos 

Lileraluur. inlerviews, relerenlieprojeclen, adviesbureaus 
Lileraluur, inlelviews, referentiepr 'aclen, adviesbureals 

Lilerdtllur. inlelviews , relerenlieprojeclen, adviesbweals 
Lileraluur, inlerviews, relerenr- r 'tclen, adviesbut~aus 

D.laverzamelinQsmethode 

Observalie Interviews 8€slaande informatie 
x x x 
x .X x 
x x x 
x x X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

x 

x 
x 



VANWUNIN ...... 
3.2.4 Aanpak van het onderzoek 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

In deze paragraaf staat beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hier wordt in beschreven welke 
stappen er doorlopen zijn om het onderzoek uit te voeren. Het grootste gedeelte van het onderzoek 
be staat uit literatuuronderzoek, interviews met ervaringsdeskundigen en adviseurs en het bestuderen 
van referentieprojecten . 

Ais eerste is er gestart met het in kaart brengen van de huidige uitvoeringsmethoden voor het 
vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies. Hierbij is niet aileen gekeken naar grond- en 
waterkeringsconstructies, maar ook naar de aspecten bemaling en verankeringstechnieken . De data 
zijn verzameld door het bestuderen van bestaande literatuur op internet, productbladen van bedrijven, 
vaktijdschriften, boeken uit de bouwkundebibliotheek van de TU/e en boeken van de bibliotheek van 
de faculteit Civiele Techniek van de TU te Delft. Ook zijn de huidige normen, regelgevingen en 
aanbevelingsrapporten die van betrekking zijn bestudeerd. Naast literatuuronderzoek zijn er diepte 
interviews gehouden met ervaringsdeskundigen van bouwbedrijven en adviesbureaus en zijn 
verscheidene referentieprojecten bezichtigd en onderzocht. 

De gevonden data zijn geanalyseerd en vervolgens gereduceerd. Per uitvoeringsmethode zijn de 
gevonden data gepresenteerd volgens een vaste structuur. De data van een uitvoeringsmethode is 
onderverdeeld in de categorieen: 

Omschrijving; een korte, kernachtige omschrijving van de uitvoeringsmethode. 
Kenmerken; het aangeven of met de uitvoeringsmethode een grondkerende, waterkerende of 
dragende functie verkregen kan worden. 
Toepassing; het aangeven in welke situaties de betreffende uitvoeringsmethode toegepast 
kan worden. 
Voor- en nadelen; het aangeven van voordelen en nadelen van de uitvoeringsmethode ten 
opzichte van andere uitvoeringsmethoden of andere uitvoeringsvarianten. 
Uitvoeringsvolgorde; het weergeven van de volgorde van de uitvoeringsmethode om de 
bouwput of bouwkuip te vervaardigen. 
Uitvoerings va ria nten; het beschrijven van aile verschillende uitvoeringsvarianten per 
uitvoeringsmethode. 
Materieel; aangeven welk materieel er nodig is voor de uitvoeringsmethode en welk 
plaatsgebruik er nodig is. 
Materiaal; aangeven welke materialen er worden toegepast en wat de functie van deze 
materialen zijn . 
Bouwplaatsinrichting; het beschrijven van hoe de bouwplaats ingericht dient te worden met 
betrekking tot het benodigde materieel en de benodigde aanvoer, afvoer en opslag van 
materialen. 
Invloed op de omgeving; de consequenties voor de omgeving. 
Uitvoeringsrisico's; het aangeven van de uitvoeringsrisico's die zich kunnen voordoen en op 
welke manieren die van te voren worden erkend en getracht te voorkomen. 

Nadat de mogelijke uitvoeringsmethoden in kaart zijn gebracht, is in beeld gebracht welke factoren nu 
een rol spelen in de keuze van de uitvoeringsmethode. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
ontwerpfactoren, situatiefactoren, kennisfactoren en de middelen die een rol spelen in de keuze . Het 
bestuderen en onderzoeken welke aspecten nu een rol spelen in de keuze van de uitvoeringsmethode 
voor de grond- en waterkeringsconstructie heeft plaats gevonden door literatuuronderzoek, het 
bestuderen van referentieprojecten en het houden van diepte interviews bij gerelateerde bedrijven, de 
gemeente, het waterschap en adviesbureaus. 
V~~r de interviews zijn vragenlijsten opgesteld. De vragen waren uitsluitend open van aard om de 
respondenten niet in hun antwoord te sturen. De interviews waren steeds opgebouwd uit een korte 
inleiding, de doelstelling van het interview en de vragen zelf. Middels telefonisch contact of per e-mail 
zijn er afspraken gemaakt. In samenspraak met mijn stagebegeleider zijn personen bepaald die ik 
v~~r mijn afstuderen kon benaderen . De respons van de gevraagde personen was groot. Bijna 
iedereen was bereid om mee te werken aan het afstudeerproject. 

De resultaten van de eerste en de tweede probleemstelling vormden de basis v~~r het onderzoeken 
van de relaties tussen de keuzefactoren onderling, de relaties tussen de keuzefactoren en de 
uitvoeringsmethode en welke prioriteitstelling er aan de keuzefactoren wordt gegeven. De relaties zijn 
bepaald aan de hand van de verkregen gegevens uit de eerste twee probleemstellingen. V~~r het 
onderzoeken van de prioriteitstelling die aan de keuzefactoren wordt gegeven, is een extra onderzoek 
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uitgevoerd. Tijdens het bezichtigen van referentieprojecten is aan de geTnterviewden een vragenlijst 
voorgelegd. Dezelfde lijst is ook voorgelegd aan een aantal personeelsleden van Van Wijnen Zuid. De 
ge"interviewden hebben een verschillende functie binnen het bouwproces. Dit is gedaan om te 
onderzoeken of er tussen de functies nog verschillende antwoorden naar voren komen. 
In de vragenlijst werd gevraagd naar welke factoren nu een rol spelen bij de keuze van de optimale 
uitvoeringsmethode. De keuzefactoren zijn bij dit onderzoek ter verduidelijking omschreven en 
gedefinieerd. 

rule A J Schoffelcn (0547434) Afstudeerverslag 13 



O YAN YnLNIN Onderzoeksresultaten 3-11 -2008 

3.3 Uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van grond- en 
waterkeri ngsconstructies 

3.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden de resultaten van het uitgevoerde onderzoek ten behoeve van de eerste 
probleemstelling beknopt besproken, namelijk de uitvoeringsmethoden die toegepast kunnen worden 
voor het vervaardigen van een grond· en waterkeringsconstructie. De resultaten van het onderzoek 
zijn verkregen door het uitvoeren van het onderzoeksplan. 

De mogelijke uitvoeringsmethoden zijn ieder in beeld gebracht aan de hand van hun kenmerken, 
toepassingen, de voordelen en nadelen, de uitvoeringsvolgorde, de uitvoeringsvarianten, het 
benodigde materieel, de benodigde materialen, de bouwplaatsinrichting, de invloed op de omgeving 
en de risico's die kunnen optreden. Dit heeft geleid tot een heel naslagwerk. De uitvoeringsmethoden 
zullen in dit eindrapport aileen kernachtig worden omschreven en niet aan de hand van aile aspecten 
behandeld worden. Hiervoor wordt verwezen naar het onderzoeksrapport dat als bijlagenbundel aan 
het verslag is toegevoegd. 

Bij de omschrijving van de mogelijke uitvoeringsmethoden wordt er onderscheidt gemaakt tussen de 
horizontale en verticale keringsconstructies, methoden om de keringen te verankeren of te stempelen 
en als laatste het aspect bemaling. 

3.3.2 Grond- en waterkeringsconstructies 
Bij bouwen vanaf het maaiveld dienen maatregelen getroffen te worden om de grondkering te 
waarborgen en eventueel moet er ook een waterkerende constructie worden aangebracht. Deze 
constructies kunnen tijdelijk of definitief zijn. In het geval dat ze definitief zijn dan blijven de 
constructies ook aanwezig tijdens de gebruiksfase. Tijdelijke constructies worden aileen gebruikt 
tijdens de uitvoering en vervolgens verwijderd. 
"Om ondergrondse bouwwerken vanaf het maaiveld te kunnen maken staan verschillende 
bouwmethoden ter beschikking. Ongeacht de keuze die gemaakt wordt, komt het bouwwerk in aile 
gevallen tot stand in een bouwput of een bouwkuip. Tussen beide bestaat een verschil. Bouwputten 
zijn ontgravingen tussen taluds en bouwkuipen worden begrensd door wanden. Het nadeel van 
bouwputten is dat deze veel ruimte vereisen." [3] 
"Naast het onderscheid tussen bouwputten en bouwkuipen kan er een onderscheid worden gemaakt 
tussen een open en een gesloten bouwput of bouwkuip. Bij een open bouwput of bouwkuip is geen 
sprake van een waterdichte afsluiting, noch horizontaal , noch verticaal. Een bemaling om de 
grondwaterstand binnen het werkterrein te verlagen zal tot op grote afstand van de bouwput merkbaar 
zijn. Gesloten bouwputten of bouwkuipen worden gekenmerkt door waterdichte verticale begrenzingen 
die aansluiten op een horizontale onderafsluiting . Vrijwel nooit is de afsluitende laag vo/ledig 
waterdicht waardoor het beter is om te spreken van waterremmende lagen. In principe is aileen 
bemaling binnen de bouwput of bouwkuip nodig." [4] 
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GESLOTEN BOU'WPUT OPEN BOU\JPUT 

~u~..rtan _ _ _ _ _ ~ f *= =~ t = 
""T N'IY'N'N'N'T "" VN'N'N'NN'N'N'N'l'YX' 

~1u>d_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

GESLOTEN BOU'WKUIP OPEN BOU\JKUIP 
I 

Gcondfttorwad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

~ = \Jo. terkerlng ~ Grondker Ing 

Albee/ding 3.3.2. 1: Albee/ding waar waterkering 01 grondkering benodigd is bij bouwkuipen en bouwpuNen indien er geen 
natuurlijk waterkerende /aag aanwezig is en ver/aging van de grondwaterstand niet gewenst is. 

De mogelijke uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van een bouwput of bouwkuip, al dan niet 
open of gesloten, zullen in dit eindrapport aileen kernachtig worden omschreven. Voor een uitgebreide 
beschrijving aan de hand van aile uitvoeringstechnische aspecten en kenmerken wordt verwezen naar 
het onderzoeksrapport dat als bijlagenbundel aan het verslag is toegevoegd. 

Talud 
Een talud is een voorbeeld van een open bouwput. Open bouwputten worden meestal toegepast bij 
ondiepe bouwputten, bij voldoende ruimte en als verlaging van de grondwaterstand in de omgeving 
niet bezwaarlijk is. Er is geen sprake van een horizontale bouwputbegrenzing. 
Het talud is het schuine vlak langs een weg, watergang of van een dijk. De helling van een talud wordt 
weergegeven als de verhouding hoogte : aanleg. De maximale helling is afhankelijk van de 
grondsoort. ledere grondsoort heeft, afhankelijk van de cohesie en hoek van inwendige wrijving, een 
natuurlijk talud waarbij de grondsoort niet gaat schuiven. 

Albee/ding 3.3.2.2: bouwput waar een ta/ud Is taegepast. 
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VANWUNIN ....... 
Folieconstructies 
Een folie kan gedefinieerd worden als een 
dun doek dat geen vloeistof doorlaat en 
geen buigstijfheid bezit. Onder een 
folieconstructie wordt een constructie 
verstaan waarbij een folie als 
waterafsluitende laag wordt gebruikt. De 
folie bevindt zich in een dieper gelegen 
ontgraving waar ten behoeve van het 
verticale evenwicht een aanaarding op de 
folie moet plaatsvinden. Het vlies wordt zo 
diep aangebracht dat het gewicht van het 
zand en het water erboven voorkomt dat het 
vlies door de natuurlijke grondwaterdruk 
eronder opgetild wordt. De tijdelijke 
ontgraving die nodig is voor het aanbrengen 
van de folie is groter dan het profiel van het 
talud dat nodig is tijdens de bouwfase. Het 
horizontale ruimtebeslag is hierdoor groot. 

Berliner wanden 

Onderzoeksresu/taten 3-11-2008 

Afbeelding 3.3 .2.3: Bouwput waar een waterkerend folie is aangebracht. 
(bran: www.fo/iebouw.nl) 

Berliner wanden bestaan uit in de grond geplaatste stalen H-profielen (stijlen), waartussen tijdens het 
ontgraven houten of betonnen planken of schonen worden geplaatst. Dit type keringsconstructie is 
geschikt voor plaatsen waar de ruimte voor een talud ontbreekt. De wanden kunnen eventueel worden 
verankerd of gestempeld. De onderste regel zit ongeveer ter hoogte van de putbodem. Dit betekend 
dat als de bodem zandig is, er grondwater onder de wand kan doorlopen waardoor bemaling 
noodzakelijk is. De stijlen zorgen in combinatie met eventuele verankering voor de stabiliteit. De hart 
op hart afstanden van de stijlen bedraagt meestal 1,5 tot 3 meter. 

Afbeelding 3.3.2.4: MI'I.~rlRn!':klini·~ !k te Nijmegen 

Stalen damwanden 
Een stalen damwandconstructie bestaat uit naast elkaar in de grond geplaatste slanke constructie
elementen, die verticaal of onder een kleine hoek in de grond worden gezet. De stalen 
damwandplanken grijpen in elkaar via de zogenaamde sloten. Stalen damwandprofielen zijn er in 
verschillende vormen en staalkwaliteiten. De meest voorkomende profielen zijn het U-profiel en het z
profiel. Damwanden kunnen een permanente functie hebben, maar ze kunnen ook aileen tijdens de 
bouwfase worden gebruikt. Na voltooiing van de definitieve constructie worden ze dan getrokken. 
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YANWUNIN -'--

Spanwanden 

Onderzoeksresu/taten 3-11-2008 

"Een nieuwe ontwikkeling is de prefab voorgespannen betonnen damwand. Deze betonnen 
damwanden worden ook wei spanwanden genoemd. Een damwand van voorgespannen beton is in 
een aantal gevallen een alternatief v~~r een stalen damwand, indien een combinatie van grote 
horizontale en verticale belastingen moeten worden opgevangen en de eis van duurzaamheid een 
grote rol speelt. Betonnen damwanden hebben een messing en een groef. Om te zorgen voor een 
waterdichte constructie wordt er een rubber profiel tussen de elementen aangebracht." [6] 

TyOO H max. A I ¥oJ 
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Afbeelding 3.3.2,6: prefab betonnen damwandelementen 

Combiwand 
"Een stalen combiwand is opgebouwd uit afwisselend damwandplanken, buispalen en/of H-profielen. 
De buispalen of de H-profielen fungeren hierbij als hoofdelement van de wand terwijl de 
damwandprofielen hiertussen als overbrugging dienen. Door de profielen is dit type damwand een 
zeer stijve wandconstructie die een grote stempelvrije hoogte mogelijk maakt. 
Ter beperking van het buigend moment en de uitbuiging van de wand kan een ondersteuning in 
horizontale richting worden aangebracht. Een stalen combiwand kan ook verticale belastingen op de 
ondergrond overdragen" [7] 
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VANWUNIN ..... 

Palenwand 

Onderzoeksresultalen 3-11-2008 

Een palenwand bestaat uit een rij in de grond gevormde palen van beton, cementgrout, 
bentonietcement of ge'injecteerde grond, die enigszins overlappend naast elkaar zijn geplaatst. Indien 
de wand slechts een grondkerende functie moet vervullen, kan worden overwogen om de palen met 
tussenruimten uit te voeren in plaat van overlappingen. Om buigende momenten te kunnen opnemen 
moeten de palen gewapend zijn . Voor dit type wand worden avegaarpalen en buisschroefpalen 
toegepast. Bij niet-grondverdringende palen wordt de grond verwijderd door te schroeven of boren, 
waarna het boorgat met betonmortel, cementgrout of bentonietcement wordt gevuld. Palenwanden 
hebben als voordeel ten opzichte van damwanden dat ze niet aileen een gronderende functie 
vervullen, maar ook grotere verticale belastingen kunnen afdragen. 

Afbee/ding 3.3.2.8: Bouwkuip met een pa/enwand [9) 
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YANWUNIN ......... 
Diepwand 

Onderzoeksresultalen 3-11-2008 

Diepwanden zijn in de grond gevormde betonnen elementen en afhankelijk van hun functie al dan niet 
voorzien van wapening. Door meerdere elementen in elkaars verlengde te plaatsen is het mogelijk om 
een doorgaande wand te formeren. 8ij de diepwandtechniek wordt met behulp van een grijper een 
verticale rechthoekige sleuf gegraven. Om instorten van de sleuf te voorkomen wordt deze tijdens het 
ontgraven voortdurend bijgevuld met een bentonietsuspensie. Is de sleuf eenmaal op diepte, dan kan 
de bentonietsuspensie worden gereinigd en de wapeningskorf worden geplaatst. Door het via een 
stortbuis inbrengen van vloeibaar beton wordt van onderuit de bentoniet in het paneel verdrongen 
door het zwaardere beton. 

,;,;";;:0..,,,. __ :;: • 
Afbee/ding van het vervaardigen van een diepwand en een principe doorsnede van een diepwand. [10] 

Combinatiescherm 
Combinatieschermen kunnen als grondkering en als waterkering fungeren, maar ook als verticaal 
dragende elementen. Ze worden uitgevoerd als prefab diepwandpanelen. De gegraven sleuven 
worden aileen niet met plastisch beton gevuld, maar met een complete geprefabriceerde wandsectie . 
Combinatieschermen fungeren als definitieve grond- en waterkerende constructies, die worden 
toegepast in binnenstedelijke gebieden vanwege de trillingsvrije en geluidsarme werkmethode. 

Afbee/ding 3.3.2. 10: Afbee/ding van 
spanwande/ementen.[ll] 
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YANWUNIN .......... 
Cementbentonietwanden 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

"Cementbentonietwanden worden ook wei afdichtingswanden genoemd. Het zijn in de grond 
gevormde wanden met een zeer lage doorlatendheid. Ze worden gebruikt om horizontale 
grondwaterstromen te onderbreken of af te schermen. Tijdens het graven van de dichtingswand wordt 
de sleuf constant gevuld gehouden met een steunvloeistof, meestal een cementbentonietsuspensie. 
Deze zorgt voor de stabiliteit van de sleuf. In een latere fase verhardt de suspensie, zodat een vaste 
substantie wordt gevormd met een lage volumieke massa en een geringe sterkte. Hierdoor hebben 
deze wanden geen momentcapaciteit. De afdichtingswanden zijn vloeistofkerend, maar niet 
grondkerend. Indien er toch een momentcapaciteit moet worden geleverd of als er extra eisen worden 
gesteld aan de doorlatendheid of de erosiebestendigheid, dan kunnen er stalen damplanken of HDPE
platen in de verse cementbentoniet worden gedrukt." [12] 
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VANWUNIN ........... 
Mix-In-Place 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

MIP (Mix-In-Place) is de verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan technieken, waarbij de 
grond ter plaatse wordt gemengd met een bindmiddel waardoor de grondeigenschappen verbeteren. 
Het wordt ook wei deep mixing genoemd. Meestal worden bij deze techniek kalk toegepast als 
bindmiddel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen natte en droge methoden. Bij de droge methoden 
wordt het bindmiddel zonder toevoeging van water door de grond gemengd. Het droge bindmiddel 
komt pas met grondwater in contact op de plaats zelf. Bij de natte methoden is het bindmiddel vooraf 
met water gemengd. 
Bij MIP kunnen kolommen geformeerd worden door de grond kolomsgewijs met behulp van een 
roerwerk aan een boorstang met een bindmiddel te mengen. De schuifsterkte en het draagvermogen 
van de grond worden verhoogd en de samendrukbaarheid wordt verlaagd. 

Frees Meng Injectie 
FMI staat v~~r Frees Meng Injectie. Bij deze techniek wordt de ondergrond ter plekke gestabiliseerd 
met gebruikmaking van bindmiddelen. Voor het FMI-procede zijn twee voorzieningen nodig. Ais eerste 
een veldvoertuig dat de bodem opensnijdt, homogeniseert en met een cementsuspensie injecteert. 
Daarnaast is een stationaire eenheid nodig, bestaande uit een tankwagen, silo's, mengreservoirs, 
pompen en buis- en slangverbindingen. 
Uit veld- en laboratoriumonderzoek is aangetoond dat door bodemstabilisatie het FMI-procede de 
cohesie, de druksterkte en de elasticiteitsmodulus tot een veelvoud verhoogd worden. Tevens neemt 
de waterdoorlatendheid sterk af. [13] 

Afbeelding 3.3.2.13: het veldvoertuig en de ondersteunende apparatuur voor 
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VANWUNIN .... ~ Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Cutter Soil Mix 
De techniek Cutter Soil Mix (CSM) kan gezien worden als een combinatie van frees meng injectie en 
cementbentoniet wanden . Het is een recent ontwikkeld proces v~~r het creeren van grondkerende en 
dragende wanden. Met behulp van twee hydraulisch tegengesteld draaiende snijwielen wordt de 
grond gemixt met een groutmengsel, waardoor er een keringswand wordt verkregen. Het resultaat kan 
vergeleken worden met een cementbentonietwand. Evenals deze wand heeft een wand verkregen 
door de techniek CSM geen momentcapaciteit. Door het aanbrengen van wapening in de vorm van 
stalen HE-profielen, kan de wand ook dragende en grondkerende fUl1cties vervullen . Het voordeel van 
een CSM wand ten opzichte van bijvoorbeeld een palenwand, is dat er een vlak oppervlakte 
verkregen wordt, dat niet meer afgewerkt hoeft te worden . 

Afhpp/t'iinn 3.3.2. 14: een bouwkuip met een vervaardigde c.;::;~V7-w.ana 

tegengesteld draaiende snijwielen. 

Jetgrouten 
De techniek Jetgrouten berust op he1 onder hoge druk injecteren van de grond door middel van 
stralen van onder meer cement en water (grout). Jetgrouten is ook bekend als hogedrukinjectie (HOI). 
De grond wordt hierbij losgesneden en vermengd met de ge'injecteerde vloeistof. De porien van de 
grond worden gepenetreerd met een na enig tijd uithardende vloeistof of suspensie. Na uitharding 
ontstaan vaste grond-cementelementen die voor verschillende doeleinden gebruikt kunnen worden. 
Jetgrouten is gebaseerd op het eroderen van de grondstructuur. 
Door middel van jetgrouten kan in nagenoeg iedere grondsoort een grond- en waterkerende wand 
geformeerd worden. De wand is opgebouwd uit overlappende groutkolommen die om en om worden 
vervaardigd . Het resultaat van het jetgroutproces is afhankelijk van de grondgesteldheid. Cohesieve 
grondsoorten zijn moeilijker los te snijden dan loskorrelige gronden. De diameters in samenhangende 
gronden die gerealiseerd kunnen worden zijn dan ook kleiner. 

FASE1 

Boren: 
in de ~ richling 
101 de maximaaI 90-
-.stedieple 

Begin jetgrouIen: 
• instellen HDI pomp 
• insIeIIen InIkaneIbeid 
• instelllln dnIaiIIneIheid 

Afbeelding 3.3.2. 15: De drie uilvoeringsfasen bij jetgrouten. 

rUle A.J. Schoffelen (0547434) 
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FASE3 

Injecteeffatle: 
door de erodereIlde 
sllaal word! "" koIom 
QIMlf1llII. ~ IP'GIId 
mel grout wordt gemengd. 
Ovartollig mengl8l1Iboom1 _ heI oppeMak. 
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Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Bodeminjecties 
"Niet cohesieve grond, zoals zand en grind, kan ge·injecteerd worden met een mengsel. Dit gebeurt 
met een relatieve lage injectiedruk. Hiermee worden de korrels aan elkaar gekit of de ruimtes tussen 
de korrels gevuld. Het is dus een vereiste dat er een bepaalde hoeveelheid porien in de grond 
aanwezig is. Dit is bijvoorbeeld niet het geval bij klei of leem. Bij chemische bodeminjecties vindt 
tijdens het injecteren geen vervanging of mechanische menging plaats zoals bij jetgrouten of MIP, 
maar aileen opvulling . De chemische injecties worden uitgevoerd door met behulp van injectielansen 
stoffen in de bodem te brengen. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een hardgel en een softgel. De softgel heeft geen 
constructieve eigenschappen en wordt aileen toegepast v~~r waterremmende injecties. De hardgel 
geeft wei sterkte aan de grond. De keuze v~~r het injectiemiddel wordt bepaald door de 
doorlatendheid van de grond, de duurzaamheid, de constructieve eisen en de prijs." 

Kunstmatige bevriezingstechnieken 
"Bij grondbevriezing wordt het aanwezige grondwater bevroren. Het principe bij grondbevriezen is het 
onttrekken van warmte uit de grond totdat het grondwater bevroren is. Door het bevriezen wordt het 
bevroren grondmassief waterondoorlatend en neemt de sterkte toe. In vrijwel aile grondsoorten kan 
grondbevriezen worden toegepast, mits het grondmassief genoeg water bevat (minimaal 10%). 
Aangezien het vrieslichaam in stand moet worden gehouden en het proces voortdurend gecontroleerd 
dient te worden is het bevriezen van de grond een kostbaar proces. Daarom is het aileen geschikt 
v~~r tijdelijke toepassing." [16] 
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VANWUNIN .. ~ 
Onderwaterbetonvloer 

Onderzoeksresultaten 3-11 -2008 

Indien er geen sprake is van een natuurlijk aanwezige waterafsluitende laag of indien deze te diep in 
de grond ligt, kan er een kunstmatige waterafsluitende laag worden aangebracht in de vorm van een 
onderwaterbetonvloer. Na het aanbrengen van waterdichte wanden zal een bouwkuip ontgraven en 
gestempeld kunnen worden. De grondwaterstand tussen de wanden blijft hierbij gelijk aan die van de 
omgeving. De onderwaterbetonvloer is een techniek om een waterdichte bodemafsluiting te creeren. 
In de loop der jaren heeft de onderwaterbetonvloer met trekpalen zich ontwikkeld tot een veelvuldig 
toegepaste techniek voor bodemafsluiting wegens de economische ontwikkelingen en de wettelijke 
regelgeving om de tijdelijke en permanente onttrekking van grondwater zo veel mogelijk te beperken. 

! 

. r- (trek)palen 
i 

Afbeeldtng 3.3.2.18. Doorsnede van een bouwkwp met een onderwaterbetonvloer met trekpalen om de grondwaterspanning te 
kunnen opnemen. 
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VANWUNIN .......... 
3.3.3 Verankeringsmethoden 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Bouwkuipen worden toegepast indien er niet genoeg ruimte beschikbaar is v~~r het graven van een 
bouwput. Bij bouwkuipen worden de ontgravingen begrensd door verticale wanden, die dienen als 
grondkering en de toestroming van het grondwater verhinderen. Om buigende momenten en 
verplaatsingen van de verticale wanden te voorkomen worden bouwkuipen vaak gestempeld of 
verankerd. Bij verankeringen moet een horizontale trekkracht op de grond worden overbracht. 
Van de verschillende verankeringsystemen en het stempelen van een bouwkuip zullen nu korte, 
kernachtige omschrijvingen worden weergegeven. Voor verdere uitwerking wordt verwezen naar het 
onderzoeksrapport dat als bijlage is toegevoegd. 

Ankerschotten of ankerwanden 
Ankerschotten zjjn platen of wanden waaraan een ankerwand is bevestigd. Door middel van een 
ankerstaaf die is verbonden met een ankerwand wordt de bouwkuipwand verankerd. Ankerschotten 
kunnen van hout, beton of staal zijn. 
De ankerwand dient op ruime afstand van de bouwkuip te worden aangebracht. Getracht moet 
worden dat het actieve glijvlak achter de bouwkuipwand en het passieve glijvlak voor het ankerschot 
elkaar niet snijden. Indien de glijvlakken elkaar wei snijden, geldt dat er een reductie optreedt van de 
verankeringskracht. Het aangrijpingspunt van de kracht op het ankerschot hoort op het zwaartepunt 
van de spanningen te liggen. Bij damwanden in homogene grond die tot aan het maaiveld doorlopen, 
grijpt de op een derde van de hoogte aan. 

rotaliepunt van de damwand 

Albee/ding 3.3.3. 1: het aelieve en het passieve g/ijv/ak bij een ankersehot 

Schroefankers 
Schroefankers zijn ankerstaven met aan het einde een opgelast schroefblad. De diameter van het 
schroefblad ligt meestal tussen de 0,3 en 0,5 meter. De ankerstaaf heeft meestal een diameter van 
0,3 meter. Het schroefblad is een spoed lang en levert de horizontale weerstand. 

Schroefinjectieankers 
Schroefinjectieankers zijn dikwandige buizen met aan het eind een schroefblad over de lengte van 
ongeveer een meter. Schroefinjectieankers worden gebruikt voor zowel tijdelijke als definitieve 
toepassing om bouwkuipwanden te verankeren. 

Groutankers 
Een groutanker bestaat uit een in de grond gevormd cilindrisch lichaam van cementgrout. De 
ankerkracht wordt door middel van een stalen voorspanstaaf of voorspanstreng van de bouwkuipwand 
op het groutlichaam overgebracht. Het groutanker ontleent zijn uittrekkracht aan de schuifweerstand 
tussen het grondlichaam, dat onder hoge injectiedruk is gevormd, en de omringende grond. Bij de 
toepassing van een groutanker dient erop gelet te worden dat er voldoel1de gronddekking op het 
groutlichaam is en dat het groutlichaam in een voldoende draagkrachtige zandlaag wordt gemaakt. 
In het algemeen wordt de mantelbuis heiend ingebracht met behulp van een snelslaghamer. 
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YANWUNEN .... Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Nadat de mantelbuis op diepte gebracht is, wordt deze van binnen gereinigd en gevuld met grout. 
Daarna wordt de ankerstang in de mantelbuis geplaatst. Vervolgens wordt deze buis getrokken en de 
grout tegelijkertijd onder hoge druk ge·injecteerd. Dit wordt de primaire injectie genoemd. Ais de 
mantelbuis tot de ontwerplengte van het groutlichaam getrokken is, wordt de druk verlaagd. Over het 
traject van de vrije ankerlengte wordt grout met een geringe overdruk ge'injecteerd. Dit wordt 
secundaire injectie genoemd. 

Een voorbeeld van groutankers die vaak worden toegepast voor het verankeren van een 
onderwaterbetonvloer zijn GEWI-palen. "GEWI-palen zijn slanke funderingselementen die verticaal en 
schoor kunnen worden toegepast. Ze zijn in staat om zowel druk- als trekbelastingen naar de 
ondergrond over te brengen. De GEWI-paal be staat uit een hoogwaardige stalen staaf die aan de 
buitenzijde is voorzien van een grof gerolde draad. Over het gedeelte van de paal dat de belasting 
moet overdragen op de ondergrond wordt onder hoge druk een cirkelvormig cementgrout lichaam 
aangebracht." [17] 
De GEWI staven worden aangebracht in een mantelbuis die door middel van boren, heien of trillen op 
diepte wordt gebracht. De GEWI-staaf kan indien nodig voorzien worden van een 
corrosiebescherming en in de mantelbuis worden aangebracht. Nadat de groutomhulling voldoende is 
verhard, kan de kop van de GEWI-paal worden bevestigd met behulp van een ankerplaat met moer 
waarna de paal kan worden belast aan de constructie. 

Inbrengen 
mantelbuis 

Inbrengen 
GEWI-palen 

Trekken mantelbuis GEWI-paal 
en gelijktijdig geinstalleerd 

formeren 
groutlichaam 

GEWI-paal gereed 
na verharding en 
aanbrengen stoel 

Afbeelding 3.3.3.2: Uitvoeringsvolgorde voor hel aanbrengen van GEWI-palen [18] 

Ankerpalen 
Ankerpalen zijn gewone op trek belaste palen. Door ze schoor te zetten kunnen ze een horizontale 
kracht op een draagkrachtige grondlaag overbrengen. De palen ontlenen hun trekkracht aan de 
schachtwrijving over de effectieve lengte van de paal. De effectieve lengte is de afstand van de 
paalpunt tot het snijpunt met het actieve glijvlak. 
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YANWUNIN ....... 
Stempelconstructies 

Onderzoeksresu/lalen 3-11 -2008 

Met stempels kunnen bouwkuipwanden op elkaar worden afgestempeld. Deze methode kan 
aantrekkelijk zijn om economische redenen of indien er geen toestemming wordt verkregen om ankers 
of palen buiten de bouwkuipwand toe te passen. Stempelconstructies vormen economisch gezien een 
aantrekkelijke methode aangezien het staal na het verwijderen van de staalconstructie weer verkocht 
of opnieuw gebruikt kan worden. Nadelen van stempelconstructies zijn, dat deze aileen tijdelijk 
toepasbaar zijn en dat de stempelbalken gedurende andere bouwactiviteiten in de weg zitten. 

Afbee/ding 3.3.3.3: Bouwkuip met sla/en damwanden die onderling zijn gestempe/d. 
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YANWUNIN ...... 
3.3.4 Bemaling 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Ais het niveau, waarop een bouwwerk aangelegd moet worden beneden de grondwaterstand ligt, zijn 
geohydrologische maatregelen nodig. Geohydrologische maatregelen zijn maatregelen tegen het 
grondwater. 
Afhankelijk van de noodzakelijke grondwaterstandverlaging, de doorlatendheid van de grond en de 
grootte van de putbodem wordt er gekozen voor open bemaling, bronbemaling, spanningsbemaling of 
eventueel retourbemaling toe te passen. 

G ro ndwate rstandverlag i ng 
Het verlagen van de grondwaterstand kan geschieden door bemaling. "Open bemaling dient ter 
verlaging van de vrije waterspiegel dan wei ter verwijdering van neerslag en uittreden van grondwater 
(Iek- en kwelwater) met als doel het droog houden van de ontgraving. Open bemaling vindt vooral 
toepassing bij een bouwput in slecht doorlatende cohesieve grond, waar een geringe toestroming van 
water kan worden verwacht." [19] 
Een bronbemaling is een bemaling ter verlaging van de grondwaterstand door middel van 
aangebrachte horizontale of verticale filters . Het toestromende water wordt opgevangen voordat het 
de bouwput heeft bereikt. Hiertoe worden op verschillende plaatsen rond of in de bouwput putfilters of 
drainbuizen in de grond aangebracht, waaruit het grondwater wordt onttrokken. Bij bronbemaling kan 
weer onderscheid worden gemaakt tussen : 

zwaartekrachtbemaling ; 
vacuumbemaling; 
horizontale bemaling. 

Bij zwaartekrachtbemaling zijn de putten van boven open en staan de putfilters direct in contact met 
de atmosfeer, waardoor de toestroming van water uitsluitend kan plaatsvinden onder invloed van 
zwaartekracht. 
Bij een vacuumbemaling wordt met behulp van een vacuum pomp gezogen aan van de atmosfeer 
afgesloten putfilters, waardoor in het grondwater rond de filter een lagere druk dan de atmosferische 
druk kan ontstaan. Oit type bemaling is met name geschikt voor de bemaling in matig doorlatende 
fijnkorrelige gronden. In leemgronden bijvoorbeeld wordt het water door capillaire zuigkrachten 
vastgehouden, zodat een zwaartekrachtbemaling ongeschikt is en er beter voor vacuumbemaling kan 
worden gekozen. 
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Afbeelding 3.3.4. 1: Links een afbeelding en hel principe van zwaartekrachlbemaling, rechls van vacuumbemaling. [20] 
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Bij een horizontale bemaling worden in een of meerdere sleuven onder de bouwputbodem drains 
aangebracht. Het toestromende water wordt afgevoerd met behulp van een zuigpomp die direct op de 
drains is aangesloten. In een bouwput waar een fundering op staal wordt toegepast is een horizontale 
bemaling ongewenst vanwege de verstoring van de grondlagen. 

Spanningsbemaling 
Indien zich onder de putbodem een natuurlijk aanwezige afsluitende laag bevindt met daaronder zand , 
dan kan men te maken krijgen met het openbarsten van de grond. Er moet dan gecontroleerd worden 
of het gewicht, van de na ontgraving onder de putbodem resterende grond, groter is dan de opwaartse 
druk van het spanningswater juist onder de afsluitende laag. Is er geen evenwicht, dan moet de 
stijghoogte van het spanningswater met behulp van onderwaterpompen worden verlaagd tot een 
diepte waarbij wei aan de veiligheidseisen wordt voldaan . Voor het droog houden van de bouwput zelf 
kan een open bemaling of bronbemaling worden ge·installeerd. 

Bouwkulp 

Sctlematische weergave van opwaartse waterdruk op een natuur/ijk waferl<erende laag, waardoor de 

Retourbemaling 
Een manier om de negatieve effecten geheel of gedeeltelijk te voorkomen is de aanleg van een 
retourbemaling . Hiervoor worden de afvoerleidingen van de bemalingsbronnen aangesloten op putten 
met filters via welke het opgepompte water weer terugstroomt in de ondergrond op enige afstand van 
het werk. Ais de retourputten rondom de bouwput worden geplaatst, wordt de invloed van de bemaling 
in aile richtingen afgeschermd. Hierbij geldt wei dat het op te pompen debiet groter is , aangezien het 
benodigde debiet om een bepaalde verlaging te van de grondwaterstand te bereiken recht evenredig 
is met het verhang van de grondwaterspiegel. Een beperking is dat indien er sprake is van 
verontreinigd of zout bemalingswater dit wegens milieutechnische bezwaren niet terug mag stromen in 
de grond. 
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V~~r het vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies kan onderscheid worden gemaakt 
tussen bouwputten en bouwkuipen. Bij open bouwput1en of bouwkuipen is geen sprake van verticale 
of horizontale waterkering . Gesloten bouwputten of bouwkuipen worden gekenmerkt door waterdichte 
verticale begrenzingen die aansluiten op een horizontale onderafsluiting. 
De verschillende uitvoeringsmethoden kunnen worden onderverdeeld in een aantal kenmerken. 
Sommige kunnen worden toegepast voor het vervaardigen van een horizontale kering of een verticale 
kering, andere technieken kunnen zowel horizontaal als verticaal toegepast worden. Niet elke 
uitvoeringsmethode levert een grondkerende of waterkerende constructie op. In sommige gevallen 
kan de keringsconstructie de functie van de fundering gedeeltelijk of geheel overnemen. De 
keringsconstructie vervult dan een dragende functie . Daarnaast kan er ook nog een onderscheid 
worden gemaakt of de keringsconstructie tijdelijk dan wei definitief toegepast kan worden. Tijdelijke 
constructies worden aileen gedurende de bouwfase toegepast, definitieve constructies zowel tijdens 
de bouwfase als de gebruiksfase van het gebouw. In tabel 3.3.5.1 staan de kenmerken nog een keer 
samengevat v~~r de verschillende uitvoeringsmethoden. 

Uitvoeringsmethode Toepassing Toepassing Dragende functie Levensduur constructie 

Verticaal Horizontaal Grondkerend Waterkerend Ja Nee Bouw- & gebruiksfase 

Open bouwpuHen 

Taluds x x x 

Steunbermen x x x 

Open bouwkuip 

Berlinerwanden x x x 

Gesloten bouwput 

Folieconstructies icm talud x x x x 

Gesloten bouwkuipen 

Stalen damwanden x x x x 

Betonnen damwanden I spanwand x x x x 

Houten damwanden x x x x 

Diepwanden x x x x 

Palen wand en x x x x 

Combiwand x x x x 

Combinatiescherm x x x x 

Mix-In-Place x x x 

FMI (frees meng injectie) x x x 

Cutter Soil Mix (CSM) x x x x 

Cementbentonietwanden x x x 

Jetgrouten x x x x x 

Bodeminjecties x x x x x 

Folieconstructies x x x x 

Kunstmalige bevriezinQstechnieken x x x x x 

Onderwater betonvloer x x x 
TabeI3.3.5. 1. de kenmerken voor de verschillende Ultvoermgsmethoden voor het vervaardlgen van grond- en 
waterkeringsconstructies. 
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Verankeringsmethoden 

Onderzoeksresultaten 3-11-2008 

Bouwkuipen dienen vaak verankerd of gestempeld te worden om buigende momenten, vervormingen 
en zettingen te beperken. Verankeringen moeten horizontale trekkrachten kunnen overbrengen op de 
grond . Tevens worden verankeringsconstructies toegepast om het openbarsten van de grond te 
voorkomen wanneer de opwaartse druk van het spanningswater onder de afsluitende laag groter is 
het gewicht van de putbodem. Deze ankers moeten ook drukbelasting kunnen opnemen als ze 
onderdeel zijn van de funderingsconstructie . 
Stempelconstructies zijn altijd tijdelijk. Een nadeel van stempelconstructies is dat ze tijdens de 
uitvoering in de weg zetten en dus obstakels zijn. Dit probleem is niet het geval met verankeringen. 
Verankeringen zitten buiten de bouwkuip en kunnen bij toekomstige werkzaamheden in de weg zitten. 
Hierdoor wordt bij het verkrijgen van vergunningen vaak geeist dat deze na het vervaardigen van de 
bouwkuip weer verwijderd moeten worden. 

, '. .t • I 
~ 

Ankerschotten of ankerwanden x x x 
Schroefankers x x 
schroefin·ectieankers x x x 
Groutankers x x x 
GEWI- alen x x x x 

x x x 
x x 

TabeI3.3.5.2: Overzicht van de verschillende verankeringsmethoden bij grond- en waterkeringsconstructies. 

Bemaling 
Bij het bemalen van een bouwput of bouwkuip kan om twee redenen worden toegepast, namelijk: 

Het verlagen van de grondwaterstand middels bronbemaling; 
Het verlagen van de stijghoogte van spanningswater om het openbarsten van de 
bouwkuipbodem te voorkomen. 

Voor het verlagen van de grondwaterstand of de stijghoogte dient afhankelijk van het 
onttrekkingsdebiet en de tijdsduur een vergunning aangevraagd te worden of kan worden volstaan 
met een melding. Om de gevolgen van bemaling voor de omgeving te beperken, kan retourbemaling 
worden toegepast. 
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3.4 Keuzefactoren v~~r het kiezen van de optimale bouwmethode voor de 
grond- en waterkeringsconstructie 

3.4.1 Inleiding 
Nadat de huidige uitvoeringsmethoden voor het vervaardigen van grond- en waterkeringsconstructies 
in beeld zijn gebracht, zal er een keuze tussen de uitvoeringsmethoden gemaakt moeten worden. Uit 
de analyse bleek al dat bij ieder project het ontwerp en de situatie anders zijn. Daarnaast zijn er 
projectonafhankelijke factoren, zoals normen en regelgevingen en de factoren met betrekking tot het 
beheersen van het proces. De keuze wordt gebaseerd op een aantal verschillende gegevens en 
factoren. De keuzefactoren die een rol spelen zijn evenals de problemen gesignaleerd in de analyse 
(zie de stroomanalyse figuur 2.1.2) onderverdeeld in de categorieen : 

'Ontwerp' 
Het ontwerp van het betreffende gebouw en het ontwerp van het uitvoeringsproces. Hierbij 
dient ook gedacht te worden aan de aspecten duurzaamheid, gewenste kwaliteit en 
onderhoud. 
'Silualie' 
De omstandigheden die specifiek v~~r de locatie gelden, zoals de bodemopbouw, problemen 
met het grondwaterniveau en (omliggende) belendingen. 
'Kennis' 
De benodigde kennis die nodig is voor het onderzoeken van de verscheidene mogelijkheden, 
als de beschikbare kennis van de huidige varianten. Tevens ook de ervaring met dergelijke 
projecten. De benodigde kennis heeft betrekking op de normen en regelgevingen die gelden, 
alsmede op de beheersmiddelen die een rol spelen om het uitvoeringsproces te bewaken. 
'Uilvoeringsmiddelen' 
De benodigde inzet van arbeid en materieel bij het uitvoeringsproces. 

In het onderzoeksplan voor de tweede probleemstelling is per categorie aangegeven wat onderzocht 
is en welke gegevens het onderzoek moeten opleveren. De data zijn verkregen middels 
literatuuronderzoek, het bestuderen van referentieprojecten, normen en regelgevingen en diepte 
interviews met bedrijven, adviesbureaus, gemeenten en het waterschap. De keuzefactoren zullen nu 
kernachtig per categorie behandeld worden, zoals ze zijn omschreven in het onderzoeksrapport. 

3.4.2 Ontwerpaspecten die invloed hebben op de keuze van de uitvoeringsmethode voor 
grond- en waterkeringsconstructies. 

Het ontwerp van een gebouw stelt eisen aan het definitieve ontwerp. De ontwerpeisen hebben invloed 
op de keuze van de grond- en waterkeringsconstructie die toegepast moet worden . Te denken valt 
aan functionele eisen, esthetische eisen, eisen met betrekking tot de duurzaamheid van de 
constructie, constructieve eisen en eisen met betrekking tot toekomstige plannen. In deze paragraaf 
zullen de ontwerpeisen die van belang zijn voor de keuze toegelicht worden en zullen de mogelijke 
consequenties voor de keuze van de verschillende uitvoeringsmethoden. 

Ontwerpeisen 
Ais eerste kunnen de afmetingen van het te vervaardigen ontwerp een rol spelen in de keuze. De 
om trek van het gebouw, bepaald door de lengte en breedte, heeft geen directe invloed op de keuze 
van de uitvoeringsmethode. Indirect spelen deze afmetingen wei een rol spelen bij het opstellen van 
een vergelijking van de bouwkosten en of er een bouwput of bouwkuip toegepast zal worden. 
Belangrijker zijn de diepte van het ontwerp en de maximaal vrije hoogte. De diepte van de 
keringsconstructie is beperkt en verschilt per uitvoeringsmethode. Naast de afmetingen kan de 
architect aan de keringsconstructie eisen stellen aan de materialen die toegepast moeten worden als 
er geen sprake is van een tijdelijke keringsconstructie. De keringsconstructie kan dan in het zicht 
blijven. 

Functionele eisen 
Keringsconstructies hebben een aantal eisen waaraan voldaan moet worden . Afhankelijk van de 
grondwaterstand en de ontwerpdiepte moet de keringsconstructie waterkerend zijn. Indien de 
ontwerpdiepte beneden het grondwaterniveau ligt en de grondwaterstand niet verlaagd mag worden, 
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dan moet de keringsconstructie waterdicht zijn. Waterkerende wanden of vloeren dienen de 
toestroming van grondwater te voorkomen. 
Indien er niet voldoende ruimte is om een bouwput te graven, moet er een verticale begrenzing 
worden toegepast die grondkerend is. Onder een grondkerende constructie wordt verstaan dat deze 
constructie afschuiving van de grond voorkomt waardoor binnen de ontstane bouwkuip het ontwerp 
gebouwd kan worden. Daarnaast is het de vraag of het om een tijdelijke of een definitieve 
keringsconstructie gaat. Tijdelijke keringsconstructies worden na het vervaardigen van de bouw 
verwijderd. Niet aile keringswanden kunnen verwijderd worden . 

Esthetische eisen 
Meestal is er geen sprake van dat de keringsconstructie in het zicht blijft. De keringsconstructie is 
tijdelijk of bevindt zich onder de grond. Indien er sprake is van een definitieve keringsconstructie 
waarbij de binnenzijde wei in het zicht blijf1, kunnen er esthetische eisen gesteld worden aan de 
materialisatie of het oppervlakte . 

Duurzaamheid 
Bij definitieve keringsconstructies kunnen eisen gesteld worden met betrekking tot de duurzaamheid 
van de constructie. De duurzaamheid wordt bepaald door de levensduur van de constructie, de mate 
van onderhoud en de mogelijkheid tot onderhoud. Aspecten die een rol spelen in de duurzaamheid 
van een constructie zijn de gevoeligheid voor vocht, de gevoeligheid voor vorst, de 
vorstbestendigheid, de weerstand tegen slijtage, de weerstand tegen erosie en de chemische en 
fysische stabiliteit van de constructie. 

Constructieve eisen 
Keringsconstructies kunnen een dragende functie vervullen. Ais een keringsconstructie een dragende 
functie vervult, dan worden er via de keringsconstructie krachten afgedragen op een dieper gelegen 
draagkrachtige laag. Niet aile keringsconstructies kunnen een dragende functie vervullen. 
Naast een dragende functie moet ook berekend worden of de wand de afschuiving van de grond kan 
voorkomen en of deze wanden niet te veel uitbuigen. Door het aanbrengen van ankers of een 
stempelconstructie kunnen vervormingen beperkt worden en kan de afschuiving van de grond 
voorkomen worden. 

Toekomstige plannen en eisen 
Vaak komt het voor dat gebouwen erop ontworpen worden met de mogelijkheid dat deze na enkele 
jaren uitgebreid kunnen worden . Bij het toepassen van een definitieve keringsconstructie kan dit 
leiden tot problemen. Ook ankers die aangebracht moeten worden, blijven vaak in de grond zitten. 
Gemeenten kunnen hier bezwaar tegen maken en geen vergunning verlenen. 

3.4.3 Situatie van de bouwplaats 

Bouwprojecten zijn ieder op zich uniek. Doordat er steeds op een andere locatie wordt gebouwd, zijn 
er steeds andere omstandigheden die een rol spelen bij het ontwerpproces, het voorbereidingsproces 
en het uitvoeringsproces. De situatie van de bouwplaats is te omschrijven aan de hand van enkele 
gegevens die onder te verdelen zijn in: 

Geotechnische aspecten; 
Geohydrologische aspecten; 
Belendingen en omgeving. 

Geotechnische aspecten; bodemopbouw 
Bij het bouwen in Nederland heeft men te maken met de typische aard van de Nederlandse 
grondgesteldheid : meestal zeer slappe toplagen, een hoge grondwaterstand en een grote variatie in 
grondsoorten, zowel in verticale als horizontale richting. In de Nederlandse normeringen wordt een 
geotechnische constructie gedefinieerd als: "constructie waarbij de mechanische eigenschappen van 
de grond bepalend zijn voor de stabiliteit, de maximum draagkracht en de vervormingen ." 

Door het uitvoeren van grondonderzoek middels sonderingen kunnen geotechnische grondprofielen 
weergegeven worden. Bij sonderingen wordt de conusweerstand en de wrijvingsweerstand 
weergegeven in relatie van de diepte ten opzichte van het maaiveldniveau. Bij het tekenen van de 
grondprofielen is het dan wei van groot belang dat de maaiveldhoogten ter plaatse van de 
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sonderingen zijn gerelateerd aan NAP of aan een duidelijk vast peil. Aan de hand van de 
geotechnische grondprofielen, in meerdere richtingen, kan een ruimtelijk inzicht van de bodemopbouw 
verkregen worden. De profielen geven dan een indicatie van de ruimtelijke spreiding van dikte en 
ligging van de verschillende grondlagen. 

conusweerstand in MN/m2 .... Amsterdam ...... wriJvingsgetal W/C '00 
rO __ ~2~=4~~6~~8~T10~ ____________ ~20~ ____ ~ __ -r6~5~4~3~2~1, ~ 
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conu~typ": cylindrisch QI"ktrisch 

Afbeelding 3.4.3. 1: Voorbeeld van een sonderingsgrafiek en de bijbehorende bodemopbouw.{2 1} 

De conusweerstand kan invloed hebben op de keuze van de uitvoeringsmethode. Bij grondsoorten 
met een grote conusweerstand kunnen er problemen optreden met het heien of trillen van 
bijvoorbeeld damwanden. De maximaal toelaatbare trillingen kunnen dan overschreden worden of de 
damwanden kunnen niet diep genoeg in de grond worden aangebracht. 

Geotechnische aspecten; fysische eigenschappen 
Grondsoorten kunnen worden omschreven aan de hand van enkele fysische eigenschappen, Deze 
fysische eigenschappen kunnen invloed hebben op de keuze van de uitvoeringsmethode, De fysische 
eigenschappen zijn onder te verdelen in: 

De volumieke massa en het volumieke gewicht; 
De consistentie; 
De korrelgrootte; 
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Grond bestaat in hoofdzaak uit korrels, water en luch!. Samen vormen deze drie het totale volume van 
de grond. Het volumieke gewicht (kN/m3

) van verzadigde grond is te berekenen door het totale 
gewicht van de grond te delen door het totale volume van de grond. Ais de grond wordt gedroogd en 
daarna het gewicht van de korrels wordt bepaald, kan het volumieke gewicht van droge korrels 
bepaald worden. De volumieke massa is de massa van een bestanddeel gedeeld door het werkelijke 
volume van dat bestanddeel, dus zonder porien. Het poriengehalte n van de grond is gelijk aan het 
volume van de porien gedeeld door het totale volume. Het poriengetal is gedefinieerd als het volume 
van de porien gedeeld door het volume van de korrels. 

Orond800rt Porllngehalle [%] Porllngetal [ .. ] e Volumleke aewlchl ~1I1a:t 
n YfII Y ... 

I grind 20-40 0,25-0,67 21-16 23-20 
Lgrofzand 25-45 0,33-0,82 20-15 22-19 
zand 35-45 0,54-0,82 17-15 21-19 
zand, gegradeerd 25-35 0,33-0,54 20-17 22-20 
zand, zeer fiin 30-45 0,43-0,82 18-15 21-18 
zandige klei 35-45 0,54-1,00 17-14 21-18 
klei, slap 70-80 2,33-4,00 8-5 15-13 
klei , matig 50-70 1,00-2,33 13-8 18-15 
klei , vast 35-50 0,54-1,00 17-13 20-18 

veen 70-95 2,90-15,50 6-2 13-1 ° 
" TabeI3.4.3. 1: Portengehalte. portengetal en het volum/eke gew/cht voor de In Nederland veel voorkomende grondsoorten. (22) 

Het poriengehalte is van belang bjj enkele uitvoeringsmethoden. Bij het injecteren van grond worden 
de grondkorrels aan elkaar gekit of de ruimtes tussen de korrels, dus de porien gevuld. Het is dus een 
vereiste dat er een bepaalde hoeveelheid porien in de grond aanwezig is, waarbij sprake is van een 
niet cohesieve grondlaag. 

Onder de consistentie van de grond wordt verstaan de mate van vastheid van de grond. De 
consistentie zegt iets over de samenhang van de grond. Kleigronden hebben een zeer grote 
vastigheid, zand- en grindgronden juist niet. Daarnaast heeft de pakkingsdichtheid van de grond een 
relatie met de conusweerstand. Hoe groter de pakkingsdichtheid van de grond, hoe groter de 
conusweerstand . 

De korrelgroone geeft een indicatie van de doorlatendheid en is derhalve van belang bij het ontwerp 
van bemaling. Tevens geeft de korrelgroone een indicatie van de mogelijkheid tot verbetering van de 
grond door injecteren met cement of chemische middelen. De gemiddelde stroomsnelheid van het 
grondwater [m/s] is afhankelijk van de doorlatendheidscoefficient [m/s] van de grond en het verhang. 
Het verhang is het verschil in stijghoogte over een bepaalde afstand. 

_ Idei VOl .. n· zandige "een 
houdende klei 
klei 

klel- en sterk zeer 1ijn g/Cif 
ieemh()udend fijn zand Land 
zlnd zand 

grof gri ... d 
Zolnd 
met 
fijn 

k'I'Uilld,n in nv'ebl .5 
(1 nv'etm = 1.16. 10 nv's 

~~~~~-F~~-

Afbeelding 3.4.3.2: doorlatendheidscoefficienten van de in Nederland meest voorkomende bodemsoorten. [23) 

Naast de omschreven fysieke eigenschappen kunnen er ook bijzondere omstandigheden optreden. Te 
den ken valt aan obstakels of holle ruimten in de grond. Deze hoeven niet altijd bij het grondonderzoek 
gesignaleerd te worden. 
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Ais het niveau, waarop een bouwwerk aangelegd moet worden beneden de grondwaterstand ligt, zijn 
geohydrologische maatregelen nodig. Geohydrologische maatregelen zijn maatregelen tegen het 
grondwater. Ais de uitvoering in den droge plaats dient te vinden, zijn er drie mogelijkheden: 

Het verwijderen van het toestromend grondwater met bemaling om de bouwput of bouwkuip 
droog te houden; 
Het gebruik maken van waterkerende voorzieningen rond het bouwproject; 
Een combinatie van gedeeltelijke grondwaterkering en bemaling. 

Bij de beschouwing van de geohydrologische situatie wordt eerst onderscheid gemaakt tussen 
freatisch water en spanningswater. Bij freatisch water is sprake van een watervoerende laag waarin 
de grondwaterspiegel zich vrij kan bewegen. In het geval dat een watervoerende laag aan de 
bovenzijde is afgedekt door slecht doorlatende of ondoorlatende laag wordt gesproken van 
spanningswater. Bij bemaling kan onderscheid worden gemaakt tussen freatische bemaling en 
spanningsbemaling. Om de negatieve gevolgen van bemaling voor de omgeving te beperken kan 
retourbemaling toegepast worden. 
Bemaling kan worden toegepast om een droge bouwput of bouwkuip te creeren of om het opbarsten 
van de bouwputbodem te voorkomen. Dit kan leiden tot schade aan belendingen ten gevolge van 
zakkingen, verhoogde negatieve kleef op een paalfundering, een (versneld) rottingsproces van houten 
paalkoppen en schade aan beplanting en gewassen. Indien er sprake is van een open bouwput of 
open bouwkuip zal een bemaling leiden tot een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving. 
Door aanvullende maatregelen kan de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving beperkt 
worden . Aanvullende maatregelen zijn het toepassen van retourbemaling, het treffen van 
voorzieningen aan belendingen of door een gesloten bouwkuip te realiseren. 

Geohydrologische aspecten; wet- en regelgeving 
V~~r een bemaling en de lozing van het opgepompte water is toestemming nodig van de gemeente, 
de provincie en het waterschap. Voor een bemaling zijn er bepalingen uit de Grondwaterwet van 
toepassing, voor de lozing die uit de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO). In het algemeen is 
het beleid het ontrekken van grondwater zo veel mogelijk te ontmoedigen. 
Het is in principe verboden grondwater te onttrekken of water te retourneren, tenzij daarvoor door de 
Gedeputeerde Staten een vergunning is verleend. Er .bestaan uitzonderingen op deze 
vergunningsplicht. Wanneer een onttrekking niet vergunningsplichtig is, kan met een melding worden 
volstaan. Gegevens bij het melden van grondwateronttrekking zijn het doel, de plaats en de manier 
van onttrekking, de kwaliteit van het water, de te onttrekken hoeveelheden en de diepte waarop de 
onttrekking plaatsvindt. Eenieder die water uit de bodem haalt of in de bodem brengt, dient deze 
hoeveelheden te meten en te registreren . Bij het aanvragen van een vergunning dient rekening te 
worden gehouden met een proceduretijd van minimaal zes maanden. 
Voor de lozing van opgepompt water moet een vergunning worden aangevraagd bij de beherende 
instantie, dat wil zeggen het waterschap of de gemeente. Bij de vergunning v~~r het lozen van het 
opgepompt water speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol. 
"Provinciale Staten zijn bevoegd, bij wijze van provinciale belasting, voor het onttrekken van 
grondwater een hefting in te stellen . De grondwaterheffing dient om door de provincie gemaakte 
kosten van voor het grondwaterbeheer noodzakelijke onderzoeken te dekken. Ook worden de 
heffingsinkomsten gebruikt om eventuele schadevergoedingen uit te keren die in voorkomende 
gevallen niet toegeschreven kunnen worden aan vergunninghouders. Het heffingstarief wordt jaarlijks 
vastgesteld en verschild per provincie." [24] 

Belendingen en omgeving; schade en hinder 
Bij aanleg van constructies onder het maaiveld moet grond en vaak ook grondwater verwijderd 
worden, waardoor vervormingen in de ondergrond kunnen optreden. De aard van de problemen v~~r 
de omgeving, die door het ondergronds bouwen verwacht kunnen worden, zijn afhankelijk van de 
soort en de omvang van het werk, het bodemtype en de grondwaterproblematiek. Reeds bestaande 
constructies in de omgeving van de bouwplaats kunnen be'invloed worden door optredende 
vervormingen en spanningsveranderingen met als gevolg dat het draagvermogen van de omliggende 
grond kan veranderen. De problemen en de te verwachten schade dienen vooraf te worden 
geanalyseerd. 
Bouwwerkzaamheden hoeven niet altijd schade op te leveren. Het kan ook leiden tot hinder, zoals 
storingen aan apparatuur of geluidshinder. In dat geval komen partijen met verschtnende belangen 
tegenover elkaar te staan. Ook in die situaties is het zinvol om het probleem vast te stellen en criteria 
op te stellen die onacceptabel zijn . In het geval om schade te voorkomen wordt gesproken van 
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grenswaarden. Bij hinder gaat het om streetwaarden en niet om grenswaarden. Bij grenswaarden 
dient wei de opmerking geplaatst te worden dat bij overschrijding dit niet daadwerkelijk tot schade 
hoeft te leiden aangezien de grenswaarden een veiligheidsmarge bevatten. 

Belendingen en omgeving; oorzaken schade en hinder 
Schade en hinder ten gevolge van het uitvoeren van de grond- en waterkeringsconstructie kunnen 
optreden door trillingen, door geluidsoverlast, ten gevolge van de grondwaterstandverlaging, het 
optreden van zettingen of afschuiving van de grond. 

Onder het beg rip trillingen wordt verstaan : "een variatie van een grootheid (verplaatsing, snelheid, 
versnelling) als functie van de tijd, die de beweging of de positie van een systeem beschrijft waarbij de 
grootheid atwisselend groter en kleiner is dan een gemiddelde waarde." [25] 
Door trillingen kan schade optreden. Onder schade aan een bouwwerk wordt een verandering van de 
eigenschappen of van de positie van (een onderdeel van) een bouwwerk verstaan, met Mm of meer 
van de volgende gevolgen: 

een verlies van functie, zoals het bezwijken van dragende onderdelen; 
een vermindering van de integriteit van het onderdeel of van het bouwwerk, waarbij sprake is 
van een vermindering van de veiligheid op korte of lange termijn ; 
een vermindering van de economische waarde of van de gebruikswaarde, zoals bij 
scheurvorming in atwerklagen of betegeling. 

Bij trillingen is het van belang dat de grenswaarden niet overschreden worden. Aan de hand van 
aanbevelingsrapporten en richtlijnen of door het ter plaatse uitvoeren van een trillingsproef kan 
worden bepaald of de grenswaarden worden overschreden. Indien grenswaarden worden 
overschreden, kunnen er verzachtende maatregelen worden getroHen, zoals het verlagen van de 
weerstand van de bodem door het toepassen van fluTdatie. De uitvoeringskosten nemen toe naarmate 
meer voorzieningen moeten worden getroHen om de triJlinghinder te beperken. 

Geluid ontstaat door trillingen. Trillingen hoeven niet altijd schade op te leveren, maar kunnen wei 
leiden tot hinder. Geluidshinder kan de dagelijkse bezigheden van omliggende locaties of gebouwen 
storen. Ais zich bijvoorbeeld een school naast de bouwkuip bevindt, moet getracht worden dat de 
lessen niet verstoord worden. Er kunnen dan streefwaarden of zelfs grenswaarden opgesteld worden 
om geluidshinder te voorkomen of bepaalde bouwactiviteiten mogen enkel gedurende vastgelegde 
tijdstippen op een dag plaatsvinden. 

Bij het toepassen van bemaling wordt de grondwaterstand verlaagd worden. Door het verlagen van de 
grondwaterstand kunnen : 

houten paalfunderingen kunnen droog te komen staan; 
zettingen optreden in samendrukbare lagen, waardoor zakking optreedt bij op staal 
gefundeerde gebouwen en bij straten, kabels en leidingen; 
zakkingen optreden bij gebouwen op paalfunderingen met een te lage veiligheid. 

Meestal wordt door een gemeente als randvoorwaarde gesteld dat de grondwaterstand niet verder 
mag worden verlaagd als dat in het veri eden is gebeurd. 
Naast schade aan gebouwen kan het verlagen van de grondwaterstand ook problemen opleveren met 
productieprocessen die gebruik maken van het grondwater of doordat landbouwgewassen of 
stadsgroen aangetast zal worden. 

Indien er zettingen in de grond optreden, bijvoorbeeld door trillingen, het uitgraven van grond of ten 
gevolge van bemalingen, zal moeten worden nagegaan in welke mate de fundering van de 
omliggende bebouwing deze zakking voigt. In een rapport van Boscardin en Cording worden zowel de 
grenswaarden ten gevolge van zakking onder eigen gewicht als ten gevolge van externe invloeden, 
zoals bouwkuipen, weergegeven. In onderstaand figuur, uit hun publicatie, zijn de schadegrenzen ten 
gevolge van relatieve hoekverdraaiingen en horizon tale vervormingen weergegeven. 
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Afbee/ding 3.4.3.3: schade a/s gevo/g van zakking onder eigen gewicht en vervorming door ontgraving. [26] 

Belendingen en omgeving; eisen grenswaarden en streefwaarden 
V~~r het optreden van schade of hinder, worden grenswaarden en streefwaarden bepaald. 
Streefwaarden moeten getracht worden om deze niet te overschrijden, grenswaarden mogen niet 
overschreden worden. De grenswaarden en streefwaarden die worden opgesteld, worden bepaald 
door een viertal factoren, namelijk: 

De functie van de omliggende gebouwen; 
Door de functie die wordt vervuld in omliggende gebouwen, kan het voorkomen dat er extra 
eisen of zelfs beperkingen aan uitvoeringsmethoden worden gesteld om vergunningen te 
verkrijgen. Indien er bijvoorbeeld in een van de omliggende gebouwen wordt gewerkt met 
trillingsgevoelige apparatuur, zal het niet toegestaan te worden om de keringsconstructie door 
heien of trillen aan te brengen. 
De afstand tot de belendingen; 
Hoe groter de afstand tot de belendingen, hoe kleiner de kans op schade of hinder ten gevolge 
van het verlagen van de grondwaterstand, trillingen of geluid. 
De wijze van fundatie van de belendingen; 
Hier kan onderscheid worden gemaakt tussen funderingen op staal en paalfunderingen. 
Funderingen op staal volgen de vervormingen van de ondergrond. Paalfunderingen zijn minder 
kwetsbaar voor de vervorming boven de funderingslaag. 
De toestand van belendingen; 
Bij de toestand van belendingen wordt gekeken of belendingen in een goede of slechte staat 
verkeren, hoe de constructie van de belendingen is opgebouwd, welke material en toegepast 
zijn en of er belendingen monumentale panden zijn. 

3.4.4 Kennisfactoren voor het bepalen van de optimale grond- en waterkeringsconstructie 

V~~r het bepalen van de uitvoeringsmethode moet men ten eerste weten welke verscheidene 
uitvoeringsmogelijkheden en varianten er zijn. Aan de hand van ontwerpgegevens en de bouwsituatie 
vallen enkele uitvoeringsmethoden af. De huidige uitvoeringsmethoden, de ontwerpgegevens die van 
belang zijn en de situatiekenmerken zijn reeds beschreven. Aspecten met betrekking tot het ontwerp 
en de situatie zijn per project uniek. Naast deze aspecten moet ook getoetst worden of de 
uitvoeringsmethoden voldoen aan de huidige normen en wetgeving en gecontroleerd worden of het 
uitvoeringsproces bewaakt kan worden. 

Kennisfactoren; normen en regelgevingen 
Grond- en waterkeringsconstructies moeten voldoen aan de huidige normen en regelgevingen . De 
meeste normeringen hebben betrekking op de constructieve eisen die gesteld worden aan de 
constructie en zijn van minder be lang v~~r de uitvoerende partij. De constructeur zal het ontwerp 
moeten berekenen en toetsen aan de hand van de normen. V~~r de aannemer is het meer van belang 
om te weten aan welke eisen de uitvoering moet voldoen. 
In het onderzoeksrapport zijn de normen en regelgevingen behandeld die van belang zijn v~~r de 
uitvoerende partij, de eisen die in het bestek worden gesteld en de adviesrapporten, 
aanbevelingsrapporten en onderzoeksrapporten die een rol spelen. Tevens is weergegeven aan 
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welke eisen men moet voldoen om vergunningen te verkrijgen, bij welke instantie vergunningen 
aangevraagd moeten worden en de bijbehorende procedure. 

Kennisfactoren; procesbeheersmiddelen 

Het beheersen van een project omvat aile sturende en regelende activiteiten, die erop gericht zijn 
deze planmatig en binnen de beschikbare middelen te doen verlopen. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt naar beheersing van het object en beheersing van het proces. Het beheersen van het object 
vindt plaats door het beheersen van de aspecten geld, tijd en kwaliteit. Deze drie beheersaspecten 
zijn onderling sterk van elkaar afhankelijk. Bij het beheersen van het proces zijn een slagvaardige 
organisatie en een effectieve informatiestroom nodig. Aile vijf de procesbeheersmiddelen samen 
worden vaak aangeduid als GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). 
Besluitvorming van welke uitvoeringsmethode gekozen wordt, vindt plaats op basis van 
beslisdocumenten. V~~r een goede en verantwoorde besluitvorming is de beschikbaarheid van 
relevante gegevens een basisvoorwaarde. Aan de hand van deze relevante gegevens kan een besluit 
genomen worden waarbij de vijf beheersaspecten onderbouwd worden. Naarmate het project vordert, 
is het project steeds beter beschreven en neemt de bandbreedte van de ontwikkeling af. Hiermee 
wordt bedoeld dat er in de beginfase nog veel ruimte zit. Hoe verder het project vordert is tot een 
eindpunt, hoe verder de beslissingsruimte afneemt. Dit is schematisch weergegeven in figuur 3.4.3.1. 
Per procesbeheersaspect zal een korte toelichting gegeven worden. 
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Atbeelding 3.4.4.1: De managementdriehoek verbeeldt voor aile vijt de beheersaspecten de trechtervorm. Naarmate het project 
vorden is het project steeds beter beschreven en neemt de bandbreedte van de ontwikkeling at. [27] 

De uitvoeringsmethode die gekozen wordt, moet voldoen aan de gestelde eisen en de normen en 
regelgevingen. Ais de uitvoeringsmethoden die voldoen aan aile eisen, zal bijna altijd de methode die 
het goedkoopste is gekozen worden. 
Bij het berekenen van de bouwkosten zal gekeken worden of de bouwmethode binnen de begroting 
valt. Bij het bepalen van de bouwkosten dient ook rekening te worden gehouden met extra kosten. 
Hier valt te denken aan: 

kosten voor mitigerende maatregelen; 
kosten voor het omleggen of verwijderen van infrastructuur, kabels en leidingen; 
kosten voor eventuele sloop en herbouw; 
kosten voor schadegevallen, zoals zakkingen en optredende scheuren bij belendingen. 

Om een reeel beeld te krijgen van de vergelijking van bouwkosten van de keringsconstructie door 
verschillende uitvoeringsmethoden moet ook rekening worden gehouden met de functies die de 
keringsconstructie overneemt. Ais bijvoorbeeld diepwanden worden toegepast, dan hoeven er geen 
constructieve kelderwanden meer gestort te worden. Bij damwanden moeten alsnog kelderwanden 
gestort worden. In de vergelijking moeten de extra kosten voor het vervaardigen van de kelderwanden 
bij de damwanden meegenomen worden. 
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Bij het projectbeheersmiddel organisatie is het van belang dat aile betrokkenen bekend zijn in welk 
samenwerkingsverband met elkaar functioneren. Hierbij worden taken verdeeld, communicatiekanalen 
afgesproken en op elkaar afgestemd en besluitvormingsprocessen bepaald. Bij het projectwerk dient 
er taakgericht, proceduregericht en procesgericht gewerkt te worden. 

Bij het vervaardigen van een grond- en waterkeringsconstructie dient rekening te worden gehouden 
met de beschikbare bouwtijd. Indien de bouwtijd te lang duurt, bestaat de kans op overschrijding van 
de opleverdatum. De aannemer moet dan, indien een boeteclausule is opgenomen, geld terug geven 
aan de opdrachtgever. Afhankelijk van de gekozen bouwmethode en de beschikbare bouwtijd zullen 
de uitvoeringsmiddelen hierop aangepast worden . 
Een goede planning is een belangrijk hulpmiddel om een bouwproject te beheersen. Het is een 
communicatiemiddel om de complexiteit van het ontwikkel- en bouwproces v~~r aile betrokkenen 
inzichtelijk te maken. Het dient als leidraad voor de werkzaamheden en vormt de basis om voortgang 
te signaleren en adequate besluitvorming te ondersteunen. Bij plannen dient er een analyse van het 
proces gemaakt te worden, onderlinge relaties weergegeven te worden, de benodigde tijd per activiteit 
bepaald te worden en moeten onderlinge activiteiten geordend worden waardoor het kritieke pad 
aangeduid kan worden. 
Behalve te kijken naar de uitvoeringstijd moet ook gelet worden op de voorbereidingstijd. Bij de 
voorbereidingstijd moet gedacht worden aan het uitwerken van de keringsconstructie, het aanvragen 
van materialen, het opstellen van de uitvoeringsvolgorde, het inkopen van materialen waarbij gelet 
dient te worden op de levertijd en het controleren van tekeningen. 

Kwaliteit kan worden omschreven als de geschiktheid van een product voor gebruik. V~~r de bouw 
wordt kwaliteit als voigt omschreven: "de mate, waarin het gerealiseerde object voldoet aan de eisen, 
die de afnemer er vooraf en middels expliciete beslissingen tijdens het ontwikkelingsproces aan heeft 
gesteld." 
De kwaliteit wordt gedurende het bouwproces steeds nauwkeuriger vastgelegd. Per fase worden 
elementen toegevoegd, die de uiteindelijke kwaliteit bepalen. Voor de aannemer geldt dat hij aan de 
gewenste kwaliteit moet voldoen . In het bestek staat vaak aangegeven waaraan de kwaliteit moet 
voldoen. De aannemer mag hiervan afwijken indien het resultaat minimaal gelijkwaardig is. 

Voor informatiebeheer dienen afspraken en procedures opgesteld te worden tussen de verschillende 
partijen over wie welke informatie mag of moet goedkeuren en wijzigen. Bij projectinformatie kan 
gedacht worden aan technische inhoudelijke informatie, rapportages en verslagen . Er dient 
onderscheid te worden gemaakt tussen documentregistratie en documentbeheersing. Onder 
registratie wordt het coderen, distribueren en archiveren van informatie verstaan. Onder beheersing 
wordt de voortgangsbewaking, de goedkeuringsprocedure, de statusbewaking en de bevriezing van 
(goedgekeurde) documenten verstaan . 

Naast de informatie is communicatie ook van belang. Communicatie is tweezijdig gericht, waarbij 
onderscheid gemaakt kan worden tussen interne en externe communicatie. Met interne communicatie 
wordt bedoeld de communicatie tussen groepen binnen het project. Externe communicatie vindt plaats 
tussen het project en partijen, die niet tot de projectorganisatie behoren. 

3.4.5 Uilvoeringsmiddelen bij hel vervaardigen van een grond- en walerkeringsconslruclie 

V~~r het vervaardigen van de keringsconstructies dienen uitvoeringsmiddelen ingezet te worden. De 
uitvoeringsmiddelen bestaan uit materieel en arbeid, die benodigd zijn om de werkzaamheden te 
voltooien. Het gaat hierbij om de basisactiviteiten prepareren, transporteren , uitzetten, bewerken, 
verwerken en conditioneren . 

Materieel 
Voor het vervaardigen van een keringsconstructie is materieel nodig . Het materieel kan in eigen bezit 
zijn of moet gehuurd worden. Materieelkosten die een rol spelen zijn investeringskosten of 
huurkosten, afschrijvingskosten, rente, reparatie- en onderhoudskosten en beheerskosten. Naast 
deze kosten dient er ook rekening te worden gehouden met eenmalige kosten, zoals kosten voor het 
aanvoeren en afvoeren van het materieel en v~~r het opbouwen en afbreken van het materiee!. 
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Aan de hand van de planning kan de capaciteit berekend worden die aan materieel ingezet moet 
worden. Gekeken wordt naar de productienorm die gehaald moet worden. Dit is verschillend per 
uitvoeringsmethode. Bij sommige uitvoeringsmethoden is het van belang dat er een bepaalde 
dagcycius of weekcyclus wordt gehaald. Het materieel wordt hier evenals de arbeid op afgestemd. 

Arbeid 
Net als het benodigde materieel, kan het aantal manuren voor het vervaardigen van de 
keringsconstructie aan de hand van productienormen berekend worden. Per deelactiviteit dient de 
norm met de te maken hoeveelheid vermenigvuldigd te worden. De productienorm wordt bepaald door 
de bewerkingstijd. De bewerkingstijd is de tijd in manuren die nodig is om een werkzaamheid te 
verrichten. De bewerkingstijd is afhankelijk van het gebruikte materieel, de materiaalsoort, de 
afmetingen en de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. 
Voor de arbeiders is het van belang dat er veilig wordt gewerkt. De werkzaamheden moeten onder 
goede arbeidsomstandigheden uit te voeren zijn en aile benodigde (persoonlijke) veiUgheidsmiddelen 
moeten getroffen zijn . 
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3.4.6 Conclusie 

Bij de tweede probleemstelling is ingegaan op gegevens en factoren die een rol spelen bij de keuze 
van de optimale uitvoeringsmethode voor grond- en waterkeringsconstructies. In feite zijn dit de 
gegevens waarop de keuze gebaseerd wordt. De factoren die een rol spelen zijn onderverdeeld in de 
categorieen ontwerpfactoren, situatiefactoren, kennisfactoren en uitvoeringsmiddelen. 
De ontwerpfactoren en de situatiefactoren zijn projectspecifieke gegevens. Deze gegevens zullen bij 
verschillende projecten altijd verschillen. Kennisfactoren en de uitvoeringsmiddelen waarop de keuze 
gebaseerd wordt, zijn niet projectspecifiek maar op aile projecten van toepassing. De gegevens van 
deze twee categorieen worden wei be'invloed door het ontwerp en de situatie. Afhanke/ijk het ontwerp 
en de situatie gelden specifieke voorwaarden met betrekking tot regelgevingen, 
procesbeheersmiddelen en uitvoeringsmiddelen. 
In tabel 3.4.6.1 wordt een overzicht gegeven per categorie welke factoren een rol spelen in de keuze 
van de uitvoeringsmethode. 

Keuzefactoren v~~r het kiezen van de optimale uitvoeringsmethode het vervaardigen van 
grond- en waterkeringsconstructies 

~ 

Ontwerpeisen Ontwerpdiepte Geotechnische situatie Bodemopbouw 

Lengte x breedte Conusweerstand 

Materialisatie Wrijvingsgetal 

Functionele eisen Waterkering Volumieke massa 

Grondkering Poriengehalte 

Constructieve functie Korrelgrootte 

Tijdelilke of definitieve functie Cohesie 

Maatafwijkingen Doorlatendheidscoeffiecient 

Esthetische eisen Materialisatie Geohydrologische situatie Grondwaterstand 

Maatafwijkingen Stijghoogte 

Oppervlaktestructuur Spanningswater 

Duurzaamheid Levensduur Bemaling 

Garantie Vergunningen 

Constructieve eisen Dragende functie Monitoring 

Grondkering Belendingen en omgeving Schade 

Verankering Hinder 

Toekomstige plannen Uitbreidil1gsmogeliikheden Trillingen 

Aansluitingen Geluidsoverlast 

Grondwaterstandverlaging 

Afstand tot belendingen 

Zettingen omliggende gebouwen 

Functie omliggende gebouwen 

Fundatie omliggende gebouwen 

K.ennlateclorwt Toestand omliggende gebouwen 

Normen en regelgevingen Normen 

Regelgevingen UItvoert 
Vergunningen Materieel Benodigd materieel 

Bestekseisen Materieelinzet 

Praktijkrichtlijnen Materieelcapaciteit 

Onderzoeksrapporten Productienorm 

Procesbeheersmiddelen Geld Bezettingsgraad 

Organisatie Materieelkosten 

Tijd Arbeid Arbeidsnormen 

Informatie Manuren 

Kwaliteit Arbeidsomstandigheden 
Tabe/3.4.6.1: OvefZleht van aile faetoren dIe een ro/ spe/en In de keuze van de Ultvoermgsmethode, onderverdee/d m de 
eategorieen ontwerp, situatie, kennis en midde/en. 
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3.5 Het kiezen van de optimale uitvoeringsmethode aan de hand van de 
keuzefactoren 

3.5.1 Inleiding 
Nadat aile factoren zijn omschreven is onderzocht op basis van welke keuzefactoren de 
uitvoeringsmethode gekozen wordt. Voor het kiezen van de optimale uitvoeringsmethode moet er 
gekeken worden naar de relaties en de prioriteitstelling die aan de keuzefactoren wordt gegeven. Bij 
de relaties kan onderscheid worden gemaakt tussen hoe de keuzefactoren elkaar onderling 
be·invloeden en welke relatie ze hebben met de verschillende uitvoeringsmethoden. Bij de relatie 
tussen de factoren en de uitvoeringsmethoden dient voornamelijk de vraag te worden gesteld welke 
gevolgen de factoren hebben op de uitvoeringsmethoden. Bij welke condities van de factoren ontstaat 
de situatie dat bepaalde uitvoeringsmethoden helemaal niet meer toegepast mogen worden of aileen 
indien er extra maatregelen worden toegepast. 
Naast het bepalen van de relaties is de prioriteitstelling, die aan de verschillende keuzefactoren moet 
worden gegeven, middels een onderzoek bepaald. Aangezien meerdere aspecten een rol in de keuze 
kunnen spelen, is het noodzakelijk om de verhouding tussen de keuzeaspecten helder te hebben. 
De relaties zijn bepaald aan de hand van literatuuronderzoek, bevindingen uit het bezichtigen van 
referentieprojecten en de verkregen informatie uit interviews. Allereerst zulien in paragraaf 3.5.2 de 
onderlinge relaties worden toegelicht, in paragraaf 3.5.3 wordt ingegaan op de relaties tussen de 
uitvoeringsmethoden en de keuzefactoren. In paragraaf 3.5.4 wordt het onderzoek naar de 
prioriteitstelling behandeld. Aan de hand van de prioriteitsteliing kan de definitie van de optimale 
uitvoeringsmethode bepaald worden . 

3.5.2 De relaties tussen de verschillende keuzefactoren onderling 
De factoren en gegevens die een rol spelen in de keuze voor de optimale uitvoeringsmethode staan 
niet los van elkaar. Zoals aangegeven zijn de factoren onderverdeeld in vier categorieen. Tussen de 
vier categorieen zijn ook relaties weer te geven (figuur 3.5.2.1) over hoe deze elkaar be"invloeden. 

R.'ati. 1---<,~uatiefactoren >----Ralati. 2 

< Ontwe_~0"'''-------RRiaue6-6 ------t .. ~\ Kennls ........ n 

R.,. tia 3 

1 
Relatie 4-4 -----illll>« Uitvoeringsmiddelen ) ,..4f------,Relaue 5 

Re/atie 1 
Het ontwerp en ontwerptactoren worden asngepast aan de situatie. zoels belendingen. omfiggende l gebouwen. de bodemopbouw en het grondwatemiveau. 

Het ontwerp wordt getoelst aan de norman en regelgevingen aan de hand van situatletactoren zoels 
Relatie 2 geotechnische en geohydrologische factoren en mogellJke schade en hinder voor belendingen en 

omliggende gebouwen. 

Relatie 3 
Bij het inzetten van de uitvoeringsmiddelen moat onderzocht worden of deze geschikt zijn voor de 
situatiefactoren en of de middelen gezien de belendingen geen obslakelllOrmen mat het materieel. 

Relatie 4 Afhankelijk van het ontwerp wordt bepasld walk materieel ingezet wordt. I 

Reletie 5 
Bij het varlenen van vargunningen en het Ioetsen aan regelgevingen wordt gekeken of het mateneel det 
ingezet wordt voIdoet asn de gestelde eisen en det de arbeidsomstandigheden goad zijn. 

Het ontwerp en de ontwerpfactoren worden made bepaald door de prooesbeheersmiddelen en door 
Reletie 6 toelsing asn regelgevingen en norman. Andersom worden de prooesbeheersmiddelen oak op he! 

ontwerp afgestemd. 

Figuur 3.5.2. 1: relatieschema tussen de viercategorieen waarin de keuzefactoren zijn onderverdeeld. 
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Uit het relatieschema blijkt dat de situatie de ontwerpfactoren, de kennisfactoren en de 
uitvoeringsmiddelen be"invloedt. Andersom is dat niet het geval. De eigenschappen van de locatie 
waar gebouwd wordt, bestaande uit de belendingen, de ondergrond en de omgeving, liggen vast bij 
aanvang van het ontwerpproces. Het ontwerp, de benodigde kennisfactoren en de inzet van de 
middelen worden op de situatie afgestemd. Verder worden de uitvoeringsmiddelen naast de situatie 
ook bepaald door het ontwerp, de normen en regelgevingen en de procesbeheersmiddelen. Behalve 
de relaties tussen de vier categorieen zijn aile factoren binnen de categorieen zelf aan elkaar 
gerelateerd. 

3.5.3 Relatie tussen de verschillende keuzefactoren en de mogeUjke uitvoeringsmethoden 
Aan de gegevens en factoren die een rol spelen in de keuze van de uitvoeringsmethode kunnen eisen 
worden gesteld die ertoe leiden dat bepaalde bouwmethoden niet meer toegestaan of mogelijk zijn. 
Aan de hand van de verkregen informatie uit het literatuuronderzoek, interviews met adviesbureaus en 
bezichtigingen aan referentieprojecten zijn de relaties tussen de keuzefactoren en de 
uitvoeringsmethoden bepaald. 
Het uitwerken van de relaties tussen de keuzefactoren en de gevolgen v~~r de uitvoeringsmethoden 
is gebeurd door het opstellen van algoritmeschema's. Een algoritme is een beschrijving van een 
methode om een probleem op te lossen. De schema's zijn opgemaakt aan de hand van standaard 
figuren die een betekenis hebben. Deze figuren zijn uitgelegd in afbeelding 3.5.3.1. Naast de 
schema's zal er ook een korte tekstuele toelichting worden gegeven. 

Begin / Einde Toets / keuze 

Albee/ding 3.5.3.1: Legenda van de standaard liguren 

Data 
(invoer / 
uitvoer) 

Handeling 

Op de volgende twee bladzijdes worden twee voorbeelden van opgestelde relatieschema's 
weergegeven en toegelicht. Voor de overige relatieschema's wordt verwezen naar het 
onderzoeksverslag. 
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Ontwerpdiepte 

Onderzoeksre ultaten 3-11-2008 

Bij het vervaardigen van een grond- en waterkeringsconstructie zijn er beperkingen met betrekkingen 
tot de diepte die mogelijk is om uit te voeren . De maximaal mogelijke diepte die uit te voeren is, hangt 
at van de uitvoeringsmethode. De voorwaarde is dat een uitvoeringsmethode niet meer toepasbaar is 
als de ontwerpdiepte dieper is dan de maximale diepte die bereikt kan worden. De diepte die bereikt 
kan worden, is athankelijk van de uitvoeringsmethode en de bodemopbouw in verband met de 
weerstand en de wrijving. Indien de ontwerpdiepte dieper is dan het maximaal mogelijke diepte, kan 
ervoor gekozen worden om eerst de grond v~~r een gedeelte uit te graven. Ook kan gekozen worden 
v~~r een andere uitvoeringsvariant. Zo kan een damwand door indrukken tot maximaal 15 meter 
diepte, terwijl met heien een diepte van 30 meter bereikt kan worden. 

Toetsing: ontwerpdiepte < maximale uitvoeringsdiepte van uitvoeringsmethoden 

Bepaalde 
ontwerpdieple 

.. 
v ....... ~ 
Talud 

Folieconslruclie 

Berliner wand 

Slalen damwand 

Slalen damwand indrukken 

Spanwand heien 

Diepwand graven 

Palenwand 

Combiwand 

Combinatiescherm 

Mix-In-Place 

FMI (frees meng injeclie) 

Cemenlbenlonietwanden 

Jelgroulen 

Bodeminjeclies 

Kunslmalige bevriezingslechnieken 

Toelsing: 

............. 
Onbeperkl 

Onbeperkt 

30 meier 

31 meier 

15 meier 

21 meier 

100 meter 

40 meter 

40 meier 

21 meier 

15 meier 

9 meier 

60 meier 

15 meier 

~,meler 

10 meier 

Ja 

nlroleer of de ontwerpdieple 
kleiner is dan de maximaal 

mogelijke dieple bij de 
uitvoeringsmelhode 

Ja 

Uitvoeringsmelhode 
mogelijk 

r-

I 

MogellJke ultvoerlngsdlepte 
hangt at van: 

- Uitvoeringsmelhode 
- Uitvoeringsvarianl 

- Bodemopbouw 
- Conusweerstand 

- Wrijvingsgetal 
- Korrelgrootte 

Mitigerende rnaatregelen 
- Bodem voor een klein deel 

uilgraven 101 grondwalerstand 
- Weerstand grand verlagen 

door ftulderen 
- Weers land verlagen door 

grand voor Ie boren 

/ 
"'" m.g,~"~ 

maalregelen die loegepasl 
kunnen worden? 

Nee Nee 

Uitvoeringsme\hode 
niel mogelijk 

Figuur 3.5.3.3: loelsingsmodel om Ie bepalen welke uilvoeringsmelhoden nag rnogelijk zijn in verband met de ontwerpdiepte. 
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3.5.4 Prioriteitstelling tussen de verschillende keuzefactoren 

3-11-2008 

Na het onderzoeken van de relaties is de vraag die gesteld welke factoren nu doorslaggevend zijn in 
de keuze van de uitvoeringsmethode en hoe verhouden deze factoren zich. Met andere woorden 
welke prioriteitstelling wordt er aan de keuzefactoren gegeven. 
Tijdens het bezichtigen van referentieprojecten is aan de geYnterviewden een vragenlijst voorgelegd. 
Dezelfde lijst is ook voorgelegd aan een aantal personeelsleden van Van Wijnen Zuid. In de 
vragenlijst werd gevraagd om aan te geven welke factoren nu een rol spelen bij de keuze van de 
optimale uitvoeringsmethode. De keuzefactoren zijn in het onderzoek ter verduidelijking omschreven 
en gedefinieerd. De beantwoording bestond uit de keuzes 'Ja', 'Nee', en 'Soms'. Onder het antwoord 
'Ja' wordt verstaan dat dit bij ieder project een rol speelt in de keuze van de grond- en 
waterkeringsconstructie. Onder het antwoord 'Nee' wordt verstaan dat de keuzefactor voor de 
betreffende persoon geen rol van betekenis speelt in de keuze. Onder het antwoord 'Soms' wordt 
verstaan dat de factor wei een rol speelt in de keuze, maar dat niet bij ieder project het geval of 
hetzelfde is. In dit geval is dat afhankelijk van het project en de projectgegevens. 

Resullalen enquile: Prlorileitslelling keuzefacloren 

FWIdIe MnIaI 
Prooeclleider 5 
Werl<voorbereider 6 
UiIVoerder 3 

dviseur 4 
OIIerig 6 
Totaa! 24 

Iworcll de keuze voor de bouwmethode Pro cUeklers Wer1lvoort>eretders Uhvoerders Advtseurs Oyer! TOlaat % 
'aet>aseerd op: Ja Nee Soms Ja Nee $oms Ja Nee $oms Ja Nee $oms Ja Nee Son'lS Ja Nee $oms Ja Nee -

Ontwerpeisen 5 0 0 6 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 24 0 0 100% 
F Ullction~e etsen 4 0 I 4 0 2 1 0 2 4 0 0 5 0 I 18 0 6 75% 
ES.lhetische eisen 0 2 3 I 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 4 11 9 17% 
Duurz.aamheid 0 1 4 0 4 2 0 2 1 1 0 I 3 1 4 1 2 11 11 8% 
Constructieve eisen 5 0 0 6 0 0 3 0 0 4 0 I 0 6 0 0 24 0 0 100% 
T oekomslige plannen 2 0 3 2 0 4 0 0 3 2 0 I 2 2 0 4 8 0 16 33% 
Geolechnische situatie 5 0 0 5 0 1 2 0 1 4 0 0 5 0 1 21 0 3 88% 
Geohydrotogische snuatie 5 0 0 4 0 2 1 0 2 -4 0 0 5 0 1 19 0 5 79% 
Belendinaen en omoevino 1 0 4 2 0 4 0 0 3 2 0 2 1 0 5 6 0 18 25% 
Normen 5 0 0 6 I 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 24 0 0 100'7'. 
Regelgevingen 5 0 0 6 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 24 0 0 100% 
Veraunninaen 5 0 0 6 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 24 0 0 100% 
Praklijkrichllfnen 1 0 4 2 0 4 1 2 0 4 0 0 1 1 4 9 3 12 38% 
Ooderzoeksrappor1en 1 0 4 2 0 4 0 1 2 3 0 I 1 1 2 3 7 3 14 29% 
Geld 5 0 0 6 0 0 3 0 0 4 0 I 0 6 0 0 24 0 0 100% 
Organisatie 3 2 1 4 0 2 0 2 1 0 4 I 0 3 2 1 10 10 5 42% 
Tiid 5 0 0 6 0 0 3 0 0 3 0 1 5 0 1 22 0 2 92% 
InfOf'matie & communic:atie 4 0 1 4 2 0 0 3 0 0 4 0 1 4 1 9 13 2 38% 
Kwalileit 5 0 0 5 0 1 2 0 1 4 0 0 5 0 1 21 0 3 88% 
Malerieel 1 0 4 1 0 5 2 0 1 1 1 2 1 0 5 6 1 17 25% 
Arbeld 1 0 4 1 0 5 1 0 2 0 3 1 0 4 2 3 7 14 13c/-o 

Ja :: ollfid.. Nee = nooit, Soms = alhankelijx van de omstandigheden per proiect 

TabeI3.5.4. 1: Resultaten uit het onderzoek naar de prioriteitstelling van de keuzefactoren die een rol spelen bij het kiezen van 
de optimale uitvoeringsmethode. 

De ge'interviewden hebben een verschillende functie binnen het bouwproces en zijn onderverdeeld in 
de categorieen projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, adviseurs en overigen. Onder de 
overigen vallen een inkoper, twee projectorganisators, een calculator, een projectontwikkelaar en een 
kopersbegeleider. Een opvallend aspect is dat er per functie verschil kan zitten in de waarde die wordt 
gegeven aan een keuzefactor. Zo hecht een uitvoerder meer waarde aan de in te zetten middelen 
(arbeid en materieel) dan adviseurs. 

Uit de enquete kan geconcludeerd worden dat er, onafhankelijk van het project, altijd voldaan moet 
worden aan de ontwerpeisen, de constructieve normen en veiligheid en aan de huidige normen en 
regelgevingen. Afhankelijk van het project wordt de keuze gebaseerd op functionele eisen, 
toekomstplannen en situatiefactoren, zoals geotechnische en geohydrologische factoren. 

Indien er dan nog meerdere uitvoeringsmethoden of uitvoeringsvarianten mogelijk zijn, zal op basis 
van de andere factoren een keuze gemaakt moeten worden. De overgebleven factoren hebben 
betrekking op de sturing van het bouwproces middels de procesbeheersmiddelen en de 
uitvoeringsmiddelen. Uit de enquete blijkt dat de factor geld de belangrijkste ral speelt. Dit is de enige 
keuzefactor die niet behoort aan eisen waaraan voldaan moet worden, maar wei altijd een rol speelt. 
De factor scoort dan ook 100% bij het antwoord 'Ja'. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op basis 
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van de bouwkosten uit overgebleven uitvoeringsmethoden de keuze wordt gemaakt. Met andere 
woorden kan gesteld worden dat de goedkoopste bouwmethode, die de gevraagde kwaliteit kan 
garanderen en voldoet aan aile gestelde eisen, gekozen wordt. De overige keuzefactoren kunnen 
worden uitgedrukt in de factor geld of omgerekend worden naar de factor geld. 

3.5.5 Conclusie 

Aan de hand van de derde probleemstelling zijn de relaties tussen de keuzefactoren onderling 
bestudeerd en de relaties tussen de keuzefactoren en de mogelijke uitvoeringsmethoden. Bij de 
relaties tussen de factoren onderling blijkt dat de situatie, zoals die wordt aangetroffen, niet veranderd 
kan worden. Wei be"invloedt de situatie het ontwerp, de inzet van de uitvoeringsmiddelen en bepaalt 
de situatie aan welke normen en regelgevingen het ontwerp getoetst dient te worden. Het ontwerp 
wordt gemaakt op basis van normen en regelgevingen en de situatie. Afhankelijk van het ontwerp en 
de situatie worden de procesbeheersmiddelen en de uitvoeringsmiddelen bepaald om de gewenste 
kwaliteit van de keringsconstructie voor zo laag mogelijke bouwkosten te realiseren. 
Bij de relatie tussen de uitvoeringsmethoden en de keuzefactoren is onderzocht welke eisen er aan de 
keuzefactoren gesteld kunnen worden die ertoe leiden dat bepaalde bouwmethoden niet meer 
toegestaan of mogelijk zijn. Middels relatieschema's is inzichtelijk gemaakt onder welke 
omstandigheden een uitvoeringsmethode niet meer toegepast mag of kan worden. 
Uit onderzoek naar de prioriteitstelling tussen de keuzefactoren kan geconcludeerd worden dat er in 
eerste instantie voldaan moet worden aan de projectonafhankelijke en de projectafhankelijke eisen 
met betrekking tot ontwerpeisen, constructieve eisen en de huidige normen en regelgevingen. 
Vervolgens wordt er tussen de overgebleven uitvoeringsmethode een vergelijking gemaakt op basis 
van de bouwkosten. De goedkoopste uitvoeringsmethode die de gewenste kwaliteit levert en aan aile 
eisen voldoet zal gekozen worden. 

rUle 

Projectgegevens: 
- Ontwerp 
- Situatie 

/ 

~itvoeringSmethoden / 

<-----
y 

Uitvoeringsmethoden toetsen en selecteren op 
projectonafhankelijke en projectafhankelijke eisen waaraan 

voldaan moet worden met betrekking tot het ontwerp, 
constructieve aspecten en de normen en regelgevingen 

Selectie van uitvoeringsmethoden die 
voldoen aan de gestelde eisen en de normen 

en regelgeving 

e uitvoeringsmethode met de 
laagste bouwkosten die voldoet aan 

aile eisen en normen en 
regelgevingen kiezen 

T 

L/ ______ O_~_lm_a_l_e_u_iN_oe __ ri_ng_s_m_e_~_~ ____ ~/ 
Figuur 3.5.5.1: het keuzeproces voor het kiezen van de optimale uitvoeringsmethode. 
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4. Het beslissingsondersteunend model 

4.1 Inleiding 

3-11 -2008 

Aan de hand van de verkregen gegevens en de conclusies die getrokken kunnen worden uit het 
onderzoeksrapport is het hulpmiddel om de optimale uitvoeringsmethode in korte tijd te kunnen 
bepalen ontwikkeld en ontworpen. V~~r aanvang van het ontwerpen van het model is er een 
ontwerpplan opgesteld met daarin het programma van eisen. Dit ontwerpplan zal behandeld worden in 
paragraaf 4.2. Tevens zal de aanpak van de ontwerpfase toegelicht worden. In paragraaf 4.3 zal het 
ontworpen hulpmiddel worden toegelicht. Hier zal worden ingegaan op het ontwerp in hoofdlijnen, de 
invoergegevens, de uitvoergegevens, de variantenanalyse en de bouwkostenvergelijking. 
Nadat het model ontworpen was, heeft er ook nog een toetsingsfase plaats gevonden. Het toetsen 
van het model en de daaruit voortvloeiende bevindingen zullen in hoofdstuk vijf behandeld worden. 

4.2 Het ontwerpproces 

4.2.1 Inleiding 
Door het beantwoorden van de probleemstellingen 1 tot en met 3 is de onderzoeksfase afgerond. De 
bevindingen zijn terug te vinden in de voorgaande hoofdstukken en conclusies en bieden de basis 
v~~r de ontwerpfase. In de ontwerpfase zal het beslissingsondersteunend model opgesteld worden. 

Het model dat is opgesteld is een vertaling van het programma van eisen waaraan voldaan moet 
worden. Hierin wordt omschreven waaraan de invoergegevens en de uitvoergegevens aan moeten 
voldoen . Daarnaast zullen er eisen gesteld worden aan de structuur, de gebruiksvriendelijkheid en de 
gebruikersinterface van het model. In paragraaf 4.2.2 wordt het ontwerpproces schematisch 
weergegeven . Vervolgens wordt het opgestelde programma van eisen behandeld dat he eft gediend 
als leidraad. Aan de hand van het programma van eisen is de structuur van het model bepaald. De 
structuur zal aan het einde van deze paragraaf behandeld worden . Hierbij wordt ook de aanpak van 
het opstellen van het model toegelicht. 
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4.2.2 Het ontwerpproces 

Her beslissingsondersteunend model 3-11 -2008 

Ais basis v~~r het ontwerpen van het model hebben de analyse en de onderzoeksresultaten gediend. 
Het ontwerptraject heeft plaats gevonden door het opstelien van het programma van eisen, het 
bepalen van de structuur van het model en vervolgens het ontwikkelen van het model. Technisch 
ontwerpen is een herhalend proces, waarbij soms teruggegaan wordt naar eerdere fasen uit de 
ontwerpcyclus. 

Analyse 
- Prableemdefini1iring; 

- Daelsteliing; 
- Eisen. 

Onderzoeksresu Ita ten : 
- Uitvaeringsmelhaden vaar grand- en walerkeringsconslruclies; 

- Keuzefaclaren die een ral spelen bij hel kiezen van de grand- en 
walerkeringsconslructie; 

- Relalies en priarileitsleliing. 

Toetsen van het opgestelde model 

Beslissingsondersteunend model v~~r 
het kiezen van de optimale 

uitvoeringsmethode voor het 
vervaardigen van de grond- en 

waterkeringsconstructie 

o 
N 
T 
W 
E 
R 
P 
P 
R 
o 
C 
E 
5 

Figuur 4.2.2. 1." Overzichtsschema van het ontwerptraject en het doorlopen ontwerpproces van het beslissingondersteunend 
model. 
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4.2.3 Het programma van eisen 

Het hulpmiddel is opgesteld voor het gastbedrijf en moet inspelen op de kernoorzaken die zijn 
aangeduid middels de kwalitatieve analysetechniek volgens het Porras-schema. Het hulpmiddel wordt 
een beslissingsondersteunend model dat inspeelt op de kernoorzaken, namelijk gebrek aan kennis, 
ervaring van grand- en waterkeringsconstructies en te weinig tijd om te onderzoeken wat nu de 
optimale uitvoeringsmethode is. 

De uitkomst die voigt uit het model zal een advies geven over welke uitvoeringsmethode het beste 
toegepast kan worden. De uitkomst is niet bindend voor de aannemer, maar zal een ondersteuning 
zijn voor de uiteindelijke keuze en onderbouwing. 
In de doelstelling staat geformuleerd dat de optimale uitvoeringsmethode in korte tijd bepaald moet 
kunnen worden. Voor het invullen van het model wordt ervan uitgegaan dat het bestek, de tekeningen, 
de situatie en het bodemonderzoek bestudeerd zijn. Na bestudering van deze documenten moet het 
mogelijk zijn om binnen een halve werkdag het model in te vullen en een advies v~~r de optimale 
uitvoeringsmethode te verkrijgen. Verder moet het model de mogelijkheid bieden om wijzigingen, die 
kunnen plaatsvinden, eenvoudig en snel door te kunnen voeren. 
Voor een goede werking van het hulpmiddel zijn enkele eisen bepaald waar rekening mee moet 
worden gehouden bij het ontwerpen van het hulpmiddel. De eisen van het hulpmiddel zullen worden 
weergegeven in het programma van eisen. Het programma van eisen dient tevens als uitgangspunt 
voor het toetsen van het ontwikkelde model. 

Het hulpmiddel zal moeten voldoen aan enkele eisen, die onderverdeeld kunnen worden in eisen met 
betrekkingtot: 

• de invoergegevens; 
• de uitvoergegevens; 
• de gebruikersinterface; 
• de gebruiksvriendelijkheid; 
• het beheersen van het model. 

De invoergegevens 
Aan de hand van de invoergegevens wordt door middel van het hulpmiddel de optimale 
uitvoeringsmethode bepaald. De invoergegevens hangen af van het ontwerp, het bestek, de situatie 
en het bodemonderzoek. De eisen die gesteld worden aan de invoergegevens zijn: 

• De invoergegevens moeten eenvoudig in te voeren zijn. Indien er een waarde wordt ingevoerd 
die niet voldoet, moet er een foutmelding komen; 

• De invoergegevens moeten veranderd of gewijzigd kunnen worden; 
• De gegevens die ingevoerd moeten worden dienen eenduidig geformuleerd te worden; 
• Het moet mogelijk zijn om de invoergegevens terug te zien; 
• Het invoeren van de gegevens moet efficient verlopen. Aileen de benodigde gegevens 

moeten ingevoerd worden; 
• Het invoeren van de gegevens moet in korte tijd kunnen gebeuren. Na het bestuderen van het 

ontwerp en de situatie waar gebouwd gaat worden, moet het mogelijk zijn om binnen een 
halve werkdag het model in te vullen en een advies te krijgen. 

De uitvoergegevens 
Het doe I van het model is het bepalen van de optimale uitvoeringsmethode v~~r het vervaardigen van 
grond- en waterkeringsconstructies. In de uitvoer moet dus in eerste instantie de optimale 
uitvoeringsmethode weergegeven worden, namelijk de uitvoeringsmethode die voldoet aan aile eisen 
en waarvan de bouwkosten het laagste zijn. Tevens worden er nog enkele eisen gesteld aan de 
uitvoer, namelijk: 

• Het presenteren van de optimale uitvoeringsmethode, namelijk de methode die voldoet aan 
aile eisen, normen en regelgevingen en die vervolgens het goedkoopste is om te 
vervaardigen; 

• In de uitvoer moet een vergelijking te zien zijn op basis van welke keuzefactoren andere 
methoden niet toegepast kunnen worden; 

• In de uitvoer moet een vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden, die toegepast kunnen 
worden, te zien zijn met betrekking tot welke uitvoeringsmethode het goedkoopste is. 
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• De berekening van goedkoopste uitvoeringsmethode moet weergegeven worden. Hieruit 
dienen productietempo 's, het aantal arbeiders, de materieelinzet en het benodigde materiaal, 
waarmee gerekend is, inzichtelijk gemaakt te worden. 

De gebruikersinterface 
Een gebruikersinterface is het totaal van aile delen van de hardware en de software van een computer 
die gebruikt worden om de computer en de gebruiker te laten communiceren. Via de 
gebruikersinterface kunnen door de gebruiker gegevens worden ingevoerd . Ais softwareprogramma 
voor het beslissingsondersteunend model is gekozen v~~r het programma Microsoft Excel. Het model 
wordt in dit programma opgesteld, aangezien het algemeen bekend is en gebruikt wordt door de 
medewerkers van het gastbedrijf. 
De eisen die aan de gebruikersinterface gesteld worden zijn: 

• De projectgegevens moeten zichtbaar zijn . Indien er een waarde wordt ingevoerd die niet 
voldoet, moet er een foutmelding komen; 

• De invoergegevens moeten eenvoudig in te voeren zijn; 
• Er dient een herkenbare opmaak te zijn die de structuur van het model ondersteund; 
• De invoergegevens moeten gecontroleerd kunnen worden door de gebruiker; 
• De invoergegevens, de vergelijking tussen de uitvoeringsmethoden, de bouwkostenanalyse 

en de begroting moeten kunnen worden geprint; 
• De gebruiker mag aileen in de schermen komen waar gegevens ingevoerd moeten worden of 

die de resultaten van de uitvoergegevens weergeven. 
• De gebruiker mag geen formules kunnen aanpassen en mag aileen gegevens invoeren in de 

daarvoor bestemde invoervelden. 

De gebruiksvriendelijkheid van het model 
Het model moet gebruiksvriendelijk zijn voor degene die het model invult. De gebruikersinterface 
speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is het van belang dat het model goed begrijpbaar is v~~r 
de gebruiker en dat de gewenste uitvoer op een effectieve en efficiente manier verkregen kan worden. 
Het model moet zodanig worden opgesteld dat het zonder een handleiding te begrijpen en in te vullen 
is. Hierbij wordt wei uitgegaan dat het model ingevoerd wordt door iemand met een bouwkundige 
achtergrond en over een bouwkundige basiskennis beschikt. 
Met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid kunnen de volgende eisen aan het model gesteld 
worden : 

• De gebruiker hoeft aileen gegevens in te voeren die van be lang zijn; 
• De gebruiker moet niet meer gegevens invullen dan dat nodig is; 
• De gebruiker krijgt aileen de informatie te zien, die bij de uitvoergegevens omschreven zijn. 
• Het model moet korte, maar krachtige toelichtingen verschaffen; 
• De toelichtingen in het model dienen duidelijk te maken waar de benodigde invoergegevens 

gevonden kunnen worden; 

Het beheersen van het model 
Het model zal bestaan uit invoervelden en een database. Aan de hand van de gegevens die 
ingevoerd worden, wordt de uitvoer aan de hand van de databasegegevens berekend. Om ervoor te 
zorgen dat het model niet verouderd raakt, moeten enkele gegevens in de database geactualiseerd 
kunnen worden. Om het model up to date en beheersbaar te houden gelden de volgende eisen: 

• De gebruiker mag aileen invoergegevens kunnen invoeren. De overige gegevens uit de 
database moeten beveiligd zijn; 

• De formules die zijn ingevoerd om de uitvoer te bepalen mogen niet aangepast worden ; 
• De kostenkengetallen en productienormen waarmee gerekend wordt, moeten aangepast 

kunnen worden aan de actuele prijzen . Het is van belang dat de kengetallen worden 
gekoppeld aan een peildatum. 
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4.2.4 Structuur van het beslissi.,gsondersteunend model 
Het beslissingsondersteunend model moet logisch opgebouwde structuur krijgen. Dit om het juiste 
resultaat te verkrijgen en om het model zo inzichtelijk als mogelijk te maken voor de gebruiker, opdat 
het model toegepast kan worden zonder extra handleiding. Naast een heldere opbouw dient er ook 
een onderscheid te worden gemaakt in de gebruikersinterface en de gegevensdatabase. 
De gebruikersinterface is het totaal van aile delen van de hardware en de software van een computer 
die gebruikt worden om de computer en de gebruiker te laten communiceren. Via de 
gebruikersinterface kunnen door de gebruiker gegevens worden ingevoerd. De structuur van het 
gebruikersinterface is opgedeeld in vijf stappen: 

Stap 1: Introductie en invullen projectgegevens 
In de introductie wordt de gebruiker welkom geheten en het doe I en de opzet van het 
beslissingsondersteunend model worden uitgelegd. Tevens moet duidelijk worden gemaakt welke 
documenten te allen tijde benodigd zijn v~~r het invoeren van de gegevens. Vervolgens kan de 
gebruiker de projectgegevens invoeren om gedurende het proces in de gaten te kunnen houden over 
welk project het gaat. Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 

• Projectnaam; 
• Projectnummer; 
• Adresgegevens van het project ; 
• Naam invuller model; 
• Datum van invullen model; 
• Wijzigingsletter; 
• Wijzigingsdatum. 

Stap 2: Invullen van de projectgegevens in het invoerblad 
De tweede stap bestaat uit het invullen van aile projectgegevens die van belang zijn om de optimale 
uitvoeringsmethode te bepalen. De gegevens die ingevuld moeten worden zijn de keuzefactoren zoals 
omschreven in de onderzoeksfase. Aan de hand van ontwerpeisen, situatiefactoren, normen en 
regelgevingen en de middelen kan de optimale uitvoeringsmethode berekend en bepaald worden . Er 
moeten niet meer gegevens ingevuld hoeven te worden als dat nodig is. Ais bijvoorbeeld het 
grondwaterniveau enkele meters onder de ontwerpdiepte ligt, dan zijn vragen met betrekking tot 
bemaling overbodig. Nadat aile gegevens zijn ingevuld, kan de gebruiker in een overzicht zijn 
invoergegevens nog een keer controleren en wordt de mogelijkheid aangeboden om het overzicht uit 
te printen . 

Stap 3: Selectie van de toegestane uitvoeringsmethoden 
Aan de hand van de ingevoerde gegevens van het project kan bepaald worden welke 
uitvoeringsmethoden wei en welke niet toegepast mogen worden. Met andere woorden wordt er 
gekeken of de ingevoerde gegevens met betrekking tot de keuzefactoren leiden tot beperkingen in de 
keuzemogelijkheid van de verschillende uitvoeringsmethoden . Daarnaast kan het ook mogelijk zijn dat 
bepaalde technieken, bijvoorbeeld spanningsbemaling, niet toegepast hoeven te worden. 
De conclusie van de variantenanalyse wordt in een overzichtstabel gepresenteerd, opdat in een 
oogopslag duidelijk kan worden welke uitvoeringsmethoden op basis van welke factoren niet meer 
toegepast kunnen worden. De gebruiker moet ook de mogelijkheid krijgen om de overzichtstabel uit te 
printen. 
De variantenanalyse wordt gebaseerd op de verkregen resultaten uit het onderzoek. In het onderzoek 
zijn de uitvoeringsmethoden, de keuzefactoren en de relaties tussen de keuzefactoren en de 
uitvoeringsmethoden in beeld gebracht. 

Stap 4: Veraelijking van de bouwkosten 
Van de uitvoeringsmethoden die wei toegepast mogen worden zal de goedkoopste bouwmethode 
gekozen worden . Dit is de optimale uitvoeringsmethode, zoals gedefinieerd aan de hand van het 
onderzoek naar de prioriteitstelling van de keuzefactoren. Zodoende wordt in stap vier een overzicht 
gegeven van de bouwkosten van de toegestane uitvoeringsmethoden of uitvoeringsvarianten . Het 
gaat hierbij om een kostenindicatie. 
In sommige omstandigheden zijn er per uitvoeringsmethoden meerdere varianten om te bouwen. Ais 
er bijvoorbeeld een dieper gelegen natuurlijk waterkerende laag in de grond aanwezig is, kan ervoor 
gekozen worden om de dam wand door te zetten tot deze laag en vervolgens uitgraven en een 
betonvloer te storten. Maar er kan ook gekozen worden om de damwand niet door te zetten tot de 
dieper gelegen natuurlijk waterkerende laag en een onderwaterbetonvloer toe te passen. Bij de 
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vergelijking van de bouwkosten worden de kosten voor de verticale keringsconstructie, de horizontale 
keringsconstructie, het grondwerk, de bemaling, de verankering of stempelconstructie en de 
bouwkosten voor de buitenwanden tot aan het maaiveld meegerekend. De kosten voor de 
buitenwanden worden meegerekend om een eerlijk vergelijk tussen de verschillende 
uitvoeringsmethoden te verkrijgen. Bij bijvoorbeeld diepwanden is het niet nodig om buitenwanden te 
storten, aangezien de diepwand als buitenwand kan fungeren. Bij damwanden moeten er nog eens 
apart buitenwanden gestort worden. De kosten voor damwanden zullen lager zijn als bij het uitvoeren 
van een diepwand, maar als de kosten voor het storten van de buitenwanden bij de damwanden 
worden opgeteld, hoeft dit niet meer het geval te zijn. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de 
overzichtstabel van de uitvoeringskosten uit te printen. 
Het verkrijgen van de kostenkengetallen met betrekking tot arbeid, materiaal en materieel en de 
productietempo's zijn verzameld in gesprekken met adviesbureaus en bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in een of meerdere uitvoeringsmethoden. Daarnaast is gezocht naar kengetallen in de bestaande 
literatuur en gegevens die reeds bekend zijn binnen de afdeling calculatie van het gastbedrijf. 
Getracht is om voor aile uitvoeringsmethoden kostenkengetallen van meerdere, verscheidene 
bronnen te verzamelen om ervoor te zorgen dat er wordt gerekend met representatieve waarden. 
Door het verzamelen van de benodigde informatie bij meerdere bronnen, kan deze informatie 
onderling vergeleken worden en gecontroleerd worden of het realistische waarden zijn. 
Om ervoor te zorgen dat het model ook in de toekomst een betrouwbare kostenindicatie geeft, moeten 
de bouwkosten geactualiseerd kunnen worden. Zodoende moet er een blad in het model worden 
opgenomen waarin de variabelen aangepast kunnen worden aan de dan geldende bouwprijzen. 

Stap 5: Keuze en uitwerking van de optimale uitvoeringsmethode 
De goedkoopste uitvoeringsmethode die voldoet aan de projectafhankelijke en de 
projectonafhankelijke eisen wordt gekozen. Middels de variantenanalyse (stap 3) en de 
bouwkostenvergelijking (stap 4) wordt duidelijk op welke wijze geadviseerd wordt om de bouwkuip of 
bouwput te vervaardigen. Van deze bouwmethode wordt de berekening van de bouwkosten 
weergegeven in een begroting uitgewerkt. Aan de hand van deze begroting kan de gebruiker 
opmaken op basis van welk materieel, productienormen en materiaal de bouwkosten berekend zijn. 

Aan de hand van de gegevens die de gebruiker invult, moet op basis van gegevens, relaties en 
formules uit de database de optimale uitvoeringsmethode berekend worden. De berekeningen en 
relaties die worden gelegd tussen de invoergegevens en de gegevens uit de database zijn gebaseerd 
op de onderzoeksresultaten. 
De gegevens in de database en de formules zelf krijgt de gebruiker niet te zien en deze mogen ook 
niet door de gebruiker aangepast worden. De gegevens moeten beveiligd en afgeschermd worden 
van de gebruiker. Wei moet het mogelijk zijn om gegevens uit de database te actualiseren. Middels 
een paswoord moet het mogelijk zijn om waarden in de database aan te passen opdat ze voldoen aan 
de huidige omstandigheden. 

In figuur 4.2.4.1 is in een schema de structuur van het model weergegeven. De vijf stappen van de 
gebruiksinterface zijn er te zien en er is onderscheid gemaakt tussen de gebruiksinterface en de 
database waarin het model is opgedeeld. Dit schema geeft aileen de structuur van het model weer. 
Het gedetailleerde stroomschema van de werking van het model zelf wordt niet in dit verslag 
weergegeven. Het gedetailleerde stroomschema blijkt uit het model zelf. 
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Figuur 424. 1: Structuur van het beslissingsondersteunend model. 
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4.3 Het beslissingsondersteunend model om de optimale uitvoeringsmethode 
te bepalen 

4.3.1 Inleiding 
Op basis van de onderzoeksresultaten, het programma van eisen en de gewenste structuur is gestart 
met het ontwerpen en opzetten van het beslissingsondersteunend model. Het model is opgesteld aan 
de hand van de vijf stappen gedefinieerd bij de gebruikersinterface van de structuur. 
In deze paragraaf zal een korte toelichting worden gegeven over hoe het model geopend en gebruikt 
kan worden. Vervolgens wordt ingegaan op de invoerbladen en de invoergegevens en zal de 
variantenanalyse tussen de verschillende technieken op basis van de keuzefactoren worden 
toegelicht. Ais laatste wordt de bouwkostenvergelijking inzichtelijk gemaakt. 

4.3.2 Toelichting model 
Het model is ontwikkeld in het programma Microsoft Excel. Oit computerprogramma leent zich voor 
het opstelien van het model en is algemeen bekend en wordt met regelmaat gebruikt door de 
medewerkers van het gastbedrijf. Het gastbedrijf werkt nog met Microsoft Excel 2003, de TU biedt 
Microsoft Excel 2007 aan. Tussen beide versies zitten kleine verschillen met betrekking tot de 
gebruikersinterface en de (voorwaardelijke) opmaak van cellen. Het model is opgesteld in Microsoft 
Excel 2003, maar aangezien de kans bestaat dat het gastbedrijf in de toekomst overschakelt op de 
versie 2007 is ervoor gekozen om het model in beide versies op te stellen en aan te bieden. 
Het model bestaat uit twee bestanden. Tussen de bestanden zitten verscheidene koppelingen . Het is 
aan te bevelen om voor aanvang de map te kopieren en deze map de projectnaam te geven. De twee 
Excel bestanden kunnen dan gewoon onder hun bestaande naam opgeslagen worden . Zo treden er 
geen problemen op met koppelingen en is het toch mogelijk om per project het model op te slaan. 
Bij het openen van het model zal als eerste gekozen moeten worden welke versie van Microsoft Excel 
op de computer is ge"installeerd. Vervolgens worden twee Excel bestanden aangeboden die beiden 
geopend moeten worden . Oit zijn de bestanden : 

Model.xls 
Uitvoeringskosten 2.xls 

Bij het openen van beide modellen krijgt u de melding: Macro's zijn uitgeschakeld. Bij beide bestanden 
moeten de macro's ingeschakeld worden . De macro's zorgen in het model ervoor dat er aan knoppen 
handelingen kunnen worden toegevoegd. Het doel van een macro is het automatiseren van 
veelgebruikte taken. Afhankelijk van de versie krijgt u voor het inschakelen van de macro's de 
volgende melding: 
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Microsoft Excel 2007: 
Klik selecteer het 
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Afbeelding 4.3.2. 1: De melding die verschijnt voor het inschakelen van de Macro's in Microsoft Excel 2007 

Microsoft Excel 2003: 
Klik op de knop: "Macro's inschakelen" 
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Afbeelding 4.3.2.2: De melding die verschijnt voor het inschakelen van de Macro's in Microsoft Excel 2007 
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Nadat beide bestanden zijn geopend dient in het venster het bestand model.xls geopend te zijn. In dit 
bestand wordt de introductiepagina van het model getoond en kan gestart worden met het invullen 
van het model door op de knop "Start" te drukken. 
Op de introductiepagina wordt de gebruiker welkom geheten en het doe I en de opzet van het 
beslissingsondersteunend model worden uitgelegd. Tevens moet duidelijk worden gemaakt welke 
documenten te allen tijde benodigd zijn voor het invoeren van de gegevens. 

4.3.3 Het invoeren van gegevens 
Na het openen van het model kan gestart worden met het invullen van het modeL Hierbij gaat het 
erom dat de projectafhankelijke gegevens ingevoerd worden . In totaliteit dienen zeven invoerbladen 
ingevuld te worden. 

De invoerbladen hebben een standaard opmaak. Invoervelden zijn oranje gekleurd. Is een invoerveld 
ingevuld, dan kleurt de cel blauw. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een invoerveld niet 
meer ingevoerd hoeft te worden. Ais bijvoorbeeld de grondwaterstand lager is dan de ontwerpdiepte, 
dan spelen vragen over bemaling geen rol. Voor een efficiente invoer hoeven deze gegevens dan ook 
niet opgezocht en ingevuld te worden. 
Elm van de eisen die gesteld zijn aan het model is dat het begrijpbaar is en in te vullen is zonder 
gebruik te hoeven maken van een extra handleiding. De handleiding is in principe opgenomen in het 
model zeit. Bij ieder invoerveld dat ingevoerd moet worden is een helpfunctie toegevoegd [?] . Door op 
het vraagteken te klikken wordt een toelichting gegeven en indien van belang aangegeven waar de 
~~~~~~~"f'r" moeten worden. 

v."........ 11 AIfMI. en 
""CIIWII.n a Wal I. de I e..nMlttouwwett? 
........ b W.tsdebree$e~hel.bouwwerk? 
_te._ 

C Will ISCie ell .... nhel 

1.1"'t . .... e 

rUle • Is er 1ft Mt onhIr een rnet mMef.HI HdVe¥tft.oOl een CIefIn,rle¥e keff _Ind' 

... -.. ,.,. 
, __ U_ ...... _11.5 c_ oet 

,............ .lvetWlt cIe .... "'"OMuuctte un dr!lenal funC'lt. ,nh .. ont!t!fP' 

"--'- 1.' To. .. o n 
• Ii ti' melom Ianneft of uRbretd den Iftot't worCleft? . ... f _--' 

Afbeelding4.3.3. 1: Voorbeeld invoerblad. Invoervelden zijn oranje, blauw en /ndien een 
invoerveld niel ingevoerd hoeft Ie worden kleurt hel invoervak grijs. Tevens is in de afbeelding de loelichling bij vraag 1.2a Ie 
zien. 

De verscheidene invoerbladen worden middels macro's aan elkaar gekoppeld. Door middel van 
knoppen kan tussen de invoerbladen gewisseld worden. 

De invoerbladen zijn opgedeeld aan de hand van categorie-indeling die is aangegeven in het 
onderzoek voor de keuzefactoren. Deze invoerbladen zullen kort worden toegelicht. 

Projectgegevens 
Ais eerste kan de gebruiker de projectgegevens invoeren om gedurende het proces in de gaten te 
kunnen houden over welk project het gaat. Het gaat hierbij om gegevens als de projectnaam, het 
projectnummer, adresgegevens van het project, de naam van de persoon die het model invult en de 
datum. Tevens kan een revisieletter en datum toegekend worden . 

1. Ontwerpfactoren 
Aan de hand van het bestek en de bestekstekeningen kunnen de ontwerpfactoren ingevoerd worden. 
Het gaat hierbij om de afmetingen van het bouwwerk, eventuele voorschriften met betrekking tot 
materialisatie, constructieve aspecten en of bij het ontwerp rekening gehouden dient te worden met 
eventuele uitbreidingsplannen of toekomstplannen. 
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2. Geotechnische aspecten 
In het model kan een schematische bodemopbouw ingevoerd worden. De dieptes van de 
verscheidene grondlagen kunnen aangegeven worden met de bijbehorende grondsoort. Aan de hand 
van deze gegevens geeft het model zelf enkele karakteristieke waarden weer voor de bodemopbouw, 
zoals de conusweerstand, het wrijvingsgetal, het poriengehalte, de doorlatendheidsfactor van de 
grondsoort en het volumieke gewicht. Aan de hand van het bodemonderzoek kunnen, indien blijkt dat 
deze waarden afwijken, de exacte waarden worden ingevoerd. 

3. Geohydrologische aspecten 
Geohydrologische aspecten hebben betrekking op het grondwater. In dit invoerblad wordt gevraagd 
naar de grondwaterstand, de stijghoogte en aspecten met betrekking tot bemaling. Tevens kan er 
worden ingevoerd of er zich een natuurlijk aanwezige waterkerende laag in de grond bevindt. Dit biedt 
mogelijkheden om de keringsconstructie door te zenen tot deze laag. Tevens be staat bij de 
aanwezigheid van een natuurlijk waterkerende laag de kans op het openbarsten van de 
bouwkuipbodem. De gegevens van de geohydrologische aspecten zijn te vinden in het 
bodemonderzoek, het bemalingsadvies en uit gegevens van TNO (Nederlandse organisatie voor 
toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek). 

4. Belendingen en omgeving 
Bij belendingen en de omgeving dient bepaald te worden of er schade of hinder kan optreden bij 
bepaalde uitvoeringsmethoden door het overschrijden van respectievelijk grenswaarden of 
streefwaarden. Voor het bepalen van de grenswaarden en streefwaarden dienen gegevens ingevoerd 
te worden met betrekking tot de afstand tot belendingen, de wijze van fundatie van belendingen, de 
toestand van belendingen en de functie van belendingen. 
Door het bestuderen van de situatietekening, doorsneden en gegevens bekend bij de betreffende 
gemeente, kan aile informatie ten behoeve van dit invoerblad gevonden en ingevuld worden. 

5. Normen. regelgevingen en vergunningen 
De keuze van de uitvoeringsmethode moet te allen tijde voldoen aan de huidige norm en en 
regelgevingen. In dit invoerblad dienen gegevens ingevuld te worden die van belang zijn voor het al 
dan niet verkrijgen van een vergunning en om te toetsen of er wordt voldaan aan de normen en 
regelgevingen. 

6. Trillingsproef 
De kans op schade door trillingen kan bepaald worden aan de hand van richtlijnen en 
aanbevelingsrapporten. De rapporten zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en bevanen een 
grote veiligheidsmarge. Indien uit de richtlijnen blijkt dat er geen trillingen mogen optreden, maar het 
vermoeden bestaat dat er geen schade zal optreden door trillingen, kan dit proefondervindelijk worden 
vastgesteld door het ter plaatse uitvoeren van een trillingsproef . Aan de hand van de gegevens van de 
trillingsproef kan worden bepaald of de grenswaarden inderdaad overschreden zullen worden . Indien 
er geen trillingsproef is uitgevoerd, hoeven in dit invoerblad ook geen gegevens ingevoerd te worden. 

Nadat aile gegevens zijn ingevoerd wordt de mogelijkheid aangeboden om een overzicht van aile 
invoergegevens uit te printen. Door op de knop "Conclusie" te klikken zal de variantenanalyse 
gepresenteerd worden . 
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4.3.4 Variantenanalyse van de uitvoeringsmethoden 

Op basis van de ingevoerde gegevens worden aan de hand van de gegevens uit de database enkele 
berekeningen uitgevoerd. Aan de hand van de berekeningen en de ingevoerde waarden kan worden 
bepaald of een uitvoeringsmethode al dan wei of niet toepasbaar is. De conclusies van de 
variantenanalyse worden aan de gebruiker van het model gepresenteerd in een overzichtstabel. Op 
de volgende bladzijde in figuur 4.3.4.2 staat een voorbeeld van het verkregen resultaat van de 
variantenanalyse. 
In de overzichtstabel worden de uitvoeringsmethoden v~~r het vervaardigen van de grond- en 
waterkeringsconstructie, de verankeringsmethode en de bemalinguitgezettegendekeuzefactoren.ln 
de matrix wordt v~~r iedere keuzefactor aangegeven of de uitvoeringsmethode wei of niet toepasbaar 
is aan de hand van onderstaande legenda. Op deze wijze wordt inzichtelijk gemaakt op basis van 
welke omstandigheden de uitvoeringsmethode bij het betreffende project niet toegepast kan worden . 
Daarnaast kan het ook zijn dat het niet nodig is om de uitvoeringsmethode toe te passen. 
Spanningsbemaling of retourbemaling zijn bijvoorbeeld niet altijd nodig. In dat geval wordt ook in de 
variantenanalyse aangegeven dat die techniek niet toegepast hoeft te worden. 
Kleurt een vakje rood, dan is deze niet toepasbaar of niet nodig. Kleurt een vakje groen, dan kan de 
uitvoeringsmethode zonder probtemen toegepast worden. Daarnaast wordt in de variantenanalyse 
ook nog een derde optie weergegeven . Ais een vakje oranje kleurt, dan betekend dit dat de 
uitvoeringsmethode wei toepasbaar is, maar dat er beperkingen zijn of dat er hinder optreedt. Hinder 
leidt niet tot schade en in overleg met betrokkenen kan worden besloten om de methode gewoon toe 
te passen. Een voorbeeld van een beperking is als trillen of heien niet is toegestaan. Damwanden 
mogen dan niet meer via heien of trillen aangebracht worden, maar het indrukken van de damwanden 
is wei nog mogelijk indien de diepte bereikt kan worden . 

Uitvoeringsmethode niet toepasbaar of niet nodig 

Well toepasbaar, maar levert hinder op 

Uitvoeringsmethode toepasbaar 

Figuur 4.3.4. 1: legenda van de variantenanalyse. 

Onderaan in de tabel wordt de conclusie gepresenteerd per uitvoeringsmethode. De 
uitvoeringsmethoden die toepasbaar zijn worden meegenomen in de bouwkostenvergelijking. 
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Figuur 4.3.4.2: Voorbeeld van het resuitaat van de variantenanalyse aan de hand van de ingevoerde gegevens, gepresenteerd in een overzichtstabel. 
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4.3.5 Bouwkostenvergelijking 

Her beslissingsondersteunend model 3-11 -2008 

De bouwkostenvergelijking vindt plaatst op basis van de uitkomst van de variantenanalyse. Aileen de 
uitvoeringsmethoden die toepasbaar zijn worden meegenomen in de vergelijking. Voor het berekenen 
van de bouwkosten zijn kostenkengetallen met betrekking tot arbeid, materiaal en materieel en de 
productietempo's zijn verzameld in gesprekken met adviesbureaus en bedrijven die gespecialiseerd 
zijn in 88n of meerdere uitvoeringsmethoden. Daarnaast is gezocht naar kengetallen in de bestaande 
literatuur en gegevens die bekend zijn binnen de afdeling calculatie van het gastbedrijf. Getracht is om 
voor aile uitvoeringsmethoden kostenkengetallen van meerdere, verscheidene bronnen te verzamelen 
om ervoor te zorgen dat er wordt gerekend met representatieve waarden. Door het verzamelen van de 
benodigde informatie bij meerdere bronnen, kan deze informatie onderling vergeleken worden en 
gecontroleerd worden of het realistische waarden zijn. 
De bouwkostengegevens zijn opgenomen in de database van het model en zijn onderverdeeld per 
uitvoeringsmethode. Deze gegevens zijn voor de gebruiker afgeschermd, opdat de formules en 
berekeningen niet per ongeluk gewijzigd kunnen worden. Indien gewenst, kan het wachtwoord worden 
opgevraagd om de bouwkostengegevens in te kunnen zien. 

Alvorens de bouwkostenvergelijking wordt uitgevoerd krijgt de gebruiker een blad te zien waarin 
bouwprijzen per eenheid zijn vermeld. Dit zijn de variabelen waarmee wordt gerekend. Om ervoor te 
zorgen dat er met actuele prijzen gerekend wordt en het model ook in de toekomst een betrouwbare 
uitkomst geeft, is het nodig dat de bouwprijzen aan de op dat moment geldende bouwprijzen 
aangepast kunnen worden. Door het aanpassen van de variabelen wordt er in de gegevensdatabase 
gerekend met die prijzen. De variabelen kunnen handmatig aangepast worden . Het opzoeken en 
invoeren de actuele bouwprijzen kan enige tijd in beslag nemen. Zodoende is er ook de mogelijkheid 
om aile bouwprijzen middels een indexcijfer te actualiseren. Dit is minder betrouwbaar, maar maakt 
het wei mogelijk om in korte tijd een bouwkostenindicatie te verkrijgen. 

Bouwprijzen 

Voor het berekenen Dn de bouw"osten van grond- en waterkeringsconstructies is het van belang dat er met 
actuele prijzen wordt gerekend. De va riabele prijzen staan in onderstaande tabel. De peildatum 'IiIn deze 

bouwkosten is sept.ember 2008. Deze kosten kunnen aangepast worden aan de uidige prijsnormen. Dit kan 
door ze handmatig aan te passen of door een indexcijfer er aan te koppel en. Wei dient de peildatum 
aangepast te worden iodien de prijzen aangepast worden. De bouwkosten lIlllen, nil aanpassing , berekend 
worden met de huidige prijzen door op de knop 'bereken bouwkosten' te klikken. 

5,50 % 

an- en af .... oer materi ee l (. 13.200,,00 per keer 

rezen soilmix pane len (. 16,50 per M2 

talen profi elen i ntrill en (2 per moot) (. 8,58 per m1 

talen profie len (IPE300) (. 58,03 per m1 

an- en af"oer he'stelling (. 6.050,00 per st. 
ankoop spanwanden (. 130,90 per M2 

oeslag hoeketeMenten (. 143,00 per st . 
(. 27,06 per m2 

an- en Btvoer bento'n i etcentra l e (2 kranen) (. 82.500,00 per st. 

Figuur 4.3.5. 1: Variabelen blad waarin de bouwprijzen aangepast kunnen worden aan de op dat moment geldende prijzen. 
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De vergelijking van de bouwkosten aan de hand van de variantenanalyse en de actuele bouwprijzen 
wordt gepresenteerd in een overzichtstabel. In sommige omstandigheden zijn er per 
uitvoeringsmethode meerdere varianten om te bouwen. Ais er bijvoorbeeld een dieper gelegen 
natuurlijk waterkerende laag in de grond aanwezig is, kan ervoor gekozen worden om de damwand 
door te zetten tot deze laag en vervolgens uitgraven en een betonvloer te storten. Maar er kan ook 
gekozen worden om de damwand niet door te zetten tot de dieper gelegen natuurlijk waterkerende 
laag en een onderwaterbetonvloer toe te passen. In principe wordt onderzocht of de extra kosten voor 
het dieper doorzetten van de keringswand opwegen tegen de voordelen en besparingen in de andere 
posten. 
Bij de vergelijking van de bouwkosten worden de kosten voor de verticale keringsconstructie, de 
horizontale keringsconstructie, het grondwerk, de bemaling , de verankering of stempelconstructie en 
de bouwkosten voor de buitenwanden tot aan het maaiveld meegerekend. AI deze posten worden 
meegerekend om een eerlijk vergelijk tussen de verschillende uitvoeringsmethoden te verkrijgen. Bij 
bijvoorbeeld diepwanden is het niet nodig om buitenwanden te storten , aangezien de diepwand als 
buitenwand kan fungeren . Bij damwanden moeten er nog eens apart buitenwanden gestort worden. 
De kosten voor damwanden zullen lager zijn als bij het uitvoeren van een diepwand, maar als de 
kosten voor de buitenwanden bij de damwanden worden opgeteld, hoeft dit niet meer het geval te zijn. 
De gebruiker krijgt de mogelijkheid om de overzichtstabel van de uitvoeringskosten uit te printen. 
Daarnaast zijn er per uitvoeringsmethode meerdere uitvoeringsvarianten. Een damwand kan 
bijvoorbeeld aangebracht worden door te heien, (hoogfrequent) trillen of indrukken. De berekening 
van de bouwprijs vindt plaats voor aile uitvoeringsvarianten die toegepast mogen worden. Vervolgens 
zal de goedkoopste uitvoeringsvariant gekozen worden . 

4.3.5.2: afbee/ding van 
wordt gepresenteerd. 

VIlt) '0') rJne.n ( Indhuv~1'l 

Fnl tit F«w 3517 

De bouwkostenvergelijking wordt gepresenteerd in een overzichtstabel. In de overzichtstabel staan de 
mogelijke bouwkuipen en bouwputten die gebouwd kunnen worden met de mogelijke 
uitvoeringsmethoden. Deze lijst wordt gesorteerd op de indicatie die is berekend v~~r de bouwkosten. 
De goedkoopste bouwkuip zal bovenaan de lijst gepresenteerd worden. Indien uit de variantenanalyse 
blijkt de uitvoeringsmethode niet mag worden toegepast, dan verschijnt in de kolom van de 
bouwkosten bij bouwkuipen waar die techniek wordt toegepast de tekst "n.v.t." 
Voor de tien goedkoopste bouwkuipen is het mogelijk om de gehele begroting te tonen, zoals 
berekend in de gegevensdatabase berekend is. In de begroting wordt duidelijk gemaakt op basis van 
welke hoeveelheden, activiteiten , materialen, arbeidskosten en materieelinzet de bouwkuip is 
berekend en beg root. Het model biedt de mogelijkheid om de begroting uit te printen. 
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Figuur 4.3.5.3: Voorbeeld van een begrotingsblad voor een bouwkuip waar een berliner wand wordt toegepast. 
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5. Toetsen van het model 

5.1 Inleiding 

Toetsen van het model 3-11 -2008 

Het doel van het toetsen is te kijken of het model werkt en of het model het goed doet, met andere 
woorden controleren of de uitkomst voldoet. Nadat het beslissingsondersteunend model is opgesteld, 
is er getoetst te worden of het model voldoet aan het opgestelde programma van eisen, zoals 
behandeld in het ol1twerpplan. Naast het controleren of het model voldoet aan het programma van 
eisen is het model ook getoetst door het invullen van enkele verscheidene referentieprojecten. De 
uitkomst van het model is vergeleken met het betreffende referentieproject. Het invullen van het model 
is door meerdere personen gedaan om te controleren of iedereen dezelfde uitkomst krijgt. 

Ais referentieproject hebben gediend: 
Maasboulevard te Venlo; 
Sint Maartenskliniek te Nijmegen; 
18 Septemberplein te Eindhoven; 
Pieter Vreedeplein te Tilburg; 

Ais de toegepaste uitvoeringsmethode ook voigt uit het model, dan is dat een indicatie dat het model 
voldoet. Maar dit hoeft nog niet te betekenen dat de betreffende uitvoeringsmethode ook 
daadwerkelijk de optimale uitvoeringsmethode is. Het toeval kan zijn dat zowel het model als de 
uitvoerende partij in de analyse van de optimale uitvoeringsmethode dezelfde fout hebben gemaakt. 
Zodoende vindt er nog een extra controle plaats middels een expertpanel. Het expertpanel bestaat uit 
mensen die ervaring hebben met grond- en waterkeringsconstructies. Het expertpanel is zodanig 
samengesteld de personen een andere functie vervullen ten opzichte van elkaar en hierdoor vanuit 
een andere invalshoek de projecten beoordelen. Zij hebben hun visie gegeven over de optimale 
uitvoeringsmethode per project. 

Het expertpanel bestond uit de heren: 
Dhr. PW.G. Straatrnan, projectcoordinator Van Wijnen; 
Dhr. K.A. Sioof, directeur Wijcon B.V. 
Dhr. C.A.J. Sterken, adjunct directeur BAM Advies & Engineering; 
Dhr. A. van Pelt, Stevens & Van Dijck. 

Ais eerste is het hulpmiddel getoetst op basis van het opgestelde programma van eisen. Daarna is het 
beslissingsondersteunend hulpmiddel getoetst aan de hand van de referentieprojecten. Per project zal 
een korte beschrijving van het project worden weergegeven en enkele die kenmerken die van invloed 
zijn geweest op de keuze van de uitvoeringsmethode. Deze kenmerken vormen de onderbouwing 
voor de keuze van de betreffende aannemer. Vervolgens zal de daadwerkelijk uitgevoerde 
uitvoeringsmethode vergeleken worden met de uitkomst van het model en de visie van de personen 
uit het expertpanel. Uiteindelijk zal er een kritische beschouwing over de toetsing van het model 
gegeven. 

5.2 Toetsing op basis van het programma van eisen 

Het model is getoetst op basis van het opgestelde programma van eisen in het ontwerpplan. Hier zijn 
eisen opgenomen met betrekking tot de invoergegevens, de uitvoergegevens, de gebruikersinterface, 
de gebruiksvriendelijkheid en de beheersbaarheid van het model. Toetsing op basis van deze 
aspecten heeft plaatsgevonden door middel van zowel eigen bevindingen als van medewerkers van 
het gastbedrijf die in de toekomst met het model moeten gaan werken. Aan de medewerkers is de 
benodigde informatie van een van de vier referentieprojecten gegeven. Op basis van de tekeningen, 
het bestek, het bodemonderzoek en de situatie van het bouwwerk hebben zij het model ingevuld. 
l'Ja het invullen van het model hebben zij een evaluatieformulier ingevuld om te toetsen of het model 
voldoet aan het opgestelde programma van eisen. De conclusies en aanbevelingen die getrokken 
kunnen worden aan de hand van de ingevulde evaluatieformulieren zullen nu behandeld worden. 
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I nvoergegevens 

Toetsen van het model 3-11-2008 

In het programma van eisen wordt geformuleerd dat de invoergegevens eenvoudig ingevoerd en 
indien nodig aangepast moeten kunnen worden. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat dit ook mogelijk 
was. Het wisselen tussen de invoerbladen ging eenvoudig en het was gemakkelijk om de 
invoergegevens uit te printen. 
Ten tweede wordt er geeist dat de invoergegevens eenduidig en duidelijk dienen te zijn. Tjjdens het 
invoeren van de gegevens bleek dat dit overal het geval was, behalve bij de vraag of er rekening moet 
worden gehouden met toekomstplannen. Bij het vervaardigen van de keringsconstructie moet bij 
sommige projecten rekening worden gehouden met toekomstige bouwplannen of 
uitbreidingsmogelijkheden. Toekomstplannen hoeven niet altijd een relatie te hebben met de 
keringsconstructie. Het referentieproject Sint Maartenskliniek bestaat uit een parkeergarage van vijf 
verdiepingen onder de grond. De constructie is dusdanig gedimensioneerd dat er in de toekomst een 
gebouw bovenop gebouwd kan worden. Deze toekomstplannen hebben geen relatie met de 
ke ri ngsco nstructie. 
Zodoende is de vraag geherformuleerd tot: "moet er rekening worden gehouden met toekomstplannen 
of uitbreidingsmogelijkheden onder de grond?" 
Ais laatste wordt er geeist dat de invoer efficient en effectief kan verlopen. Geconcludeerd kan worden 
dat dit het geval was. In de doelstelling wordt ook gesteld dat het model in korte tijd ingevuld moet 
kunnen worden. De medewerkers schatten dat het verzamelen van aile benodigde gegevens binnen 
zes tot acht uur te verzamelen zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens en het 
opvragen van bijvoorbeeld rapportages . De tijd is ook bijgehouden voor het invullen van het model 
nadat aile gegevens verzameld waren. Het verkrijgen van de optimale uitvoeringsmethode door het 
invullen van het model nam een 15 tot 20 minuten in beslag. 

Uitvoergegevens 
De uitvoer van de variantenanalyse, de bouwkostenvergelijking en de begrotingen waren volgens de 
medewerkers goed begrijpbaar. Het was eenvoudig om de uitvoergegevens uit te printen. De 
variantenanalyse toont op basis van welke keuzefactor een uitvoeringsmethode bij het betreffende 
project niet meer toepasbaar is. Wei stelde een van de medewerkers de vraag of de 
bouwkostenvergelijking ook direct gekoppeld kan worden aan de variantenanalyse, opdat deze 
gegevens in een beeld gepresenteerd kunnen worden . Dit is bewust niet gedaan, aangezien de 
mogelijke bouwkuipen worden berekend aan de hand van meerdere uitvoeringsvarianten en meerdere 
combinaties tussen verticale en horizontale keringsconstructies. Daarnaast wordt bij de bouwkosten 
ook onderzocht of het interessant is om de verticale keringsconstructies door te zetten tot een 
waterkerende of draagkrachtige laag. Indien al deze prijzen voor de bouwkuipen aan de 
variantenanalyse gekoppeld moeten worden, ontstaat er een warboel aan informatie die niet meer 
goed te volgen en te overzien is . 

Gebruikersinterface 
Volgens de invullers van het model is de opmaak duide/ijk en gestructureerd, wat ook ten goede komt 
van de eenvoudige invoer van de gegevens. Tussen de verscheidene invoerbladen, de 
variantenanalyse, de bouwkostenvergel ijking en de begroting kan eenvoudig gewisseld worden 
middels knoppen waaraan macro's zijn toegekend. Tevens konden de uitvoergegevens zonder 
problemen geplot worden. Wei gaven sommigen aan dat het v~~r de leesbaarheid de 
uitvoergegevens niet op A4 maar op A3-formaat geprint moeten worden . De standaardinstelling van 
het afdrukvoorbeeld is ingesteld op A4 formaat, aangezien niet altijd een A3-printer aanwezig zal zijn. 
De gebruiker kan zelf in het afdrukvoorbeeld bij de instellingen het papierformaat op A3 instellen. 
Een probleem waar tegenaan werd gelopen is dat het model was opgesteld in Microsoft Excel 2007. 
Bij het gastbedrijf werken de medewerkers met Microsoft Excel 2003. Ais het model wordt geopend in 
Excel 2003, dan bleek dat de voorwaardelijke opmaak van sommige cellen niet meer was zoals het 
was geprogrammeerd. Om dit probleem op te lossen is het model v~~r zowel Microsoft Excel 2003 als 
2007 opgesteld. De gebruiker kan nu kiezen uit welke versie hij het model wil invullen. 

Gebruiksvriendelijkheid 
Een eis was dat het model ingevoerd moet kunnen worden zonder extra handleiding. Daarom is er bij 
de invoerbladen de mogelijkheid ingebouwd om bij ieder invoerveld een korte toelichting te verkrijgen 
en informatie over waar de benodigde gegevens gevonden kunnen worden. 
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Het model is goed beheersbaar door de mogelijkheid om de bouwkosten te kunnen koppelen aan een 
peildatum . Oaarnaast werd geeist dat de gebruiker aileen invoergegevens in mag kunnen voeren. De 
overige gegevens uit de database en formules dienen beveiligd te zijn. Het model blijkt inderdaad 
goed beveiligd te zijn. Wei werd er opgemerkt dat invoervelden, die afhankelijk van het ontwerp en de 
situatie niet van belang zijn, inderdaad de opmaak v~~r een invoerveld verdwijnt, maar dat het wei 
nog mogelijk blijkt om hier gegevens in te vulien. Oit probleem blijkt ook niet op te lossen in Microsoft 
Excel. Oit is een beperking van het programma. Indien er toch gegevens worden ingevoerd terwijl dit 
niet nodig is, heeft dit geen gevolgen voor de uitvoerresultaten. 

5.3 Toetsing op basis van referentieprojecten 

Door enkele verscheidene referentieprojecten in het model in te vulien kan vergeleken worden of het 
resultaat overeenkomt met de daadwerkelijk toegepaste methode en hun afweging hiervoor. Ais de 
toegepaste uitvoeringsmethode ook blijkt uit het model, dan is dat een indicatie dat het model voldoet. 
Maar dit hoeft nog niet te betekenen dat de betreHende uitvoeringsmethode ook daadwerkelijk de 
optimale uitvoeringsmethode is. Het toeval kan zijn dat zowel het model als de uitvoerende partij in de 
analyse van de optimale uitvoeringsmethode dezelfde fout hebben gemaakt. Zodoende vindt er nog 
een extra controle plaats middels een expertpanel. 

5.3.1: Maasbaulevard te Venia 
In Venlo wordt ter plaatse van de maasboulevard een parkeergarage, een plint met winkels en 
appartementen en een woontoren vervaardigd . De parkeergarage bestaat uit twee lagen die onder het 
maaiveld komen te liggen. 

Toelichting toegepaste bouwkuip 
Het project de maasboulevard heeft grote afmetingen. De omtrek van de keringsconstructie die 
vervaardigd moet worden bedraagt 785 meter. De ontwerpdiepte bedraagt 8 meter en er zijn twee 
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waterkerende lagen. De eerste waterkerende laag zit op 17 meter diepte ten opzichte van het 
maaiveld. De grondwaterstand fluctueert van 1 tot 3 meter ten opzichte van het maaiveld. Daarnaast 
dient er met een sterke stroming van het grondwater rekening te worden gehouden. Aan een zijde van 
de bouwkuip heeft men te maken met belendingen. De afstand tot de belendingen varieert van twee 
tot vijf meter. Ook staat er direct naast de bouwplaats nog een klein overblijfsel van de oude 
stadsmuur die de monumentale status heeft. Uit het bodemonderzoek bleek dat er veel grindnesten in 
de grond zaten. 
Het bouwbedrijf heeft drie mogelijkheden onderzocht, namelijk damwanden, palenwanden of 
diepwanden door te zetten tot de waterkerende laag. In verband met de korte afstand tot de 
belendingen en de grindnesten werd de installatie van damwanden een te groot risico. De palenwand 
was om deze reden wei goed toepasbaar, maar door de sterke grondwaterstroming werd er gevreesd 
v~~r een te groot waterbezwaar. Zodoende is er gekozen voor het toepassen van een diepwand. Ook 
is er nog gekeken naar het toepassen van een cementbentonietwand met damwanden, maar gezien 
de grondwaterstroming en de korte afstand tot belendingen werd ook deze keringsconstructie als te 
risicovol bestempeld. 
Er is dus gekozen voor het toepassen van een diepwand tot aan de waterkerende laag met een rij 
groutankers en een betonvloer op zand. Door het creeren van een gesloten bouwkuip was het 
verlagen van de grondwaterstand niet nodig. Wei was het noodzakelijk, in verband met het verticale 
evenwicht, om spanningsbemaling toe te passen. 

Resultaat uit het beslissingsondersteunend model 
Het beslissingondersteunend model geeft evenals de analyse van het bouwbedrijf aan dat het 
installeren van damwanden schade kan opleveren aan de belendingen en dat een palenwand niet 
toegepast moet worden in verband met het waterbezwaar. Wei wordt naast de diepwand de optie 
aangedragen om een combinatiescherm toe te passen. Uit de analyse van de aannemer en de 
constructeur werd deze optie in verband met de grondwaterstroom, de korte afstand tot belendingen 
en het voordeel dat een diepwand grotere krachten naar de ondergrond kan afdragen afgeraden. 

Vertlcole kef .... venlolle ...... cIoonett ... tol: HotIIant_ ..... Gronclweterst....tverlotlnl ................ 
Comblnl!!lttt:wand Weterkerende 18811 B.e:tonvloer op land NR I { llAt3 984.01 

Dlepwand Waterkerende laa& Bt:tonv J.~r op li!!lnd N.., c: 14AS4.164.74 

Combinet1ewend OntoJ.lle:rpd ltpte Ondervillterbe:tonvioer Nee { 16.672.998.90 

Diepwand Onto.Nerpdiepte Onderw-aterbetonv!oer No< c: 17 .040.498.19 
.. 

Tabel 5.3. 1. 1: resultaat wt de bouwkostenvergellJkmg voor de Maasboulevard te Venlo. 

Uit de bouwkostenvergelijking toont ook aan dat het doorzetten tot de waterkerende laag vee I 
voordeliger is bij dit project dan het toepassen van een onderwaterbetonvloer. 
Omdat dit project mede wordt uitgevoerd door het gastbedrijf, is het mogelijk geweest om de 
werkbegroting te vergelijken met de begroting die voigt uit het model. Uit de vergelijking bleek dat de 
totale kosten voor het vervaardigen van de diepwand, de betonvloer op zand, het grondwerk, de 
bemaling en de verankeringen zeer dicht bij elkaar lagen. Aileen was de werkbegroting opgesteld in 
januari 2007 en het model rekent met de bouwprijzen die als peildatum september 2008 hebben. Na 
een verdere analyse bleek dat, indien de actuele bouwprijzen in de werkbegroting werden 
doorgevoerd, de bouwkostenindicatie uit het model goedkoper was. Dit verschil is door twee oorzaken 
te verklaren. Het eerste en grootste verschil komt doordat door de sterke grondwaterstroming vanuit 
de stadszijde richting de maas en het doorzetten van de keringsconstructie tot de waterkerende laag 
het noodzakelijk is om een definitieve stuwbemaling aan te leggen. Dit is een unieke situatie v~~r het 
project. Het model houdt aileen rekening met open bemaling, bronbemaling, spanningsbemaling of 
retourbemaling. 
Het tweede verschil in prijs zit in de verankering die is toegepast. Het model rekent dat er over de 
gehele lengte van de diepwand groutankers worden toegepast. Aan een zijde grenst de bouwkuip aan 
een inham van de maas, waar een stalen damwand als keringswand dient. Aan deze zijde is het niet 
mogelijk om groutankers toe te passen. De diepwand wordt hier middels strengen onderling 
gekoppeld aan de stalen damwand. 

Expertpanel 
De panelleden volgen dezelfde gedachtegang en analyse als het bouwbedrijf v~~r het vervaardigen 
van de keringswand ter plaatse van de belendingen en komen ze ook terecht bij het toepassen van 
een diepwand. Aileen aan de andere zijde van de bouwkuip denken zij dat het toch mogelijk moet zijn 
om een tijdelijke stalen damwand toe te passen. Het toepassen van een stalen damwand die 
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getrokken kan worden in combinatie met een diepwand ter plaatse van de belendingen is voordeliger 
als over de gehele omtrek een diepwand toe te passen. De aannemer heeft in verband met de 
aanwezigheid van grindnesten in de bodem hier niet voor gekozen. Ondanks deze redenering denken 
de panelieden dat het wei mogelijk moet zijn, aangezien er bij de inham van de maas ook een stalen 
damwand is toegepast. Tevens vormen heien en trillen aan de westzijde geen bezwaar, gezien de 
grote afstand tot de belendingen die zich aan de andere zijde van de bouwkuip bevinden. 
Het model geeft evenals de aannemer aan om een diepwand toe te passen over de gehele omtrek. 
Het hulpmiddel gaat bij het bepalen van de optimale uitvoeringsmethode uit van het toepassen van 
een specifiek type verticale grond- en waterkeringsconstructie en onderzoekt niet of combinaties 
mogelijk en voordeliger zijn. 

5.3.2: Sint Maartenskliniek te Nijmegen 
In Nijmegen wordt er voor de Sint Maartenskliniek een parkeergarage gebouwd. De parkeergarage 
komt onder de grond te liggen en is er constructief berekend om over enkele jaren op de 
parkeergarage een gebouw te bouwen. De parkeergarage zal bestaan uit vijf parkeerdekken onder de 
grond. 

Toelichting toegepaste bouwkuip 
De bouwkuip ligt zeer kort op aangrenzende belendingen die op staal zijn gefundeerd. In de 
belendingen wordt gewerkt met triliingsgevoelige apparatuur. De bouwlocatie is gelegen op een 
heuvel waarbij de bodemopbouw voornamelijk uit zand be staat, met uitzondering van enkele 
leemlaagjes. Het grondwaterniveau ligt ver beneden de ontwerpdiepte. Zodoende hoeft er geen 
gesloten bouwkuip gecreeerd te worden. 
Uit de analyse van het bedrijf bleek in eerste instantie dat aileen een diepwand of palenwand 
toegepast zou kunnen worden. Bij nader onderzoek is er ook een manier gevonden om een definitieve 
berliner wand trillingsvrij aan te brengen. Gezien de diepte van 16,2 meter, de afmetingen van de 
bouwkuip en hoge eisen aan grondkering in verband met zettingen van belendingen is onderzocht of 
een berliner wand constructief voldoet. Uit berekening bleek dat dit mogelijk was door de hart op hart 
afstand van de profielen klein te houden en vier rijen groutankers aan te brengen. Ook zijn de houten 

rUle A.J Schoffelen (0547434) Afsludeerverslag 69 



VANWUNIN ......... Toetsen van het model 3-11 -2008 

regels plaatselijk versterkt met spuitbeton. Uit hun kostenanalyse bleek dat dit voordeliger was als het 
toepassen van een palenwand of diepwand. 

Resultaat uit het beslissingsondersteunend model 
Het modellaat evenals de analyse van de betreffende aannemer dat er in verband met de 
belendingen drie methoden overblijven om de verticale keringsconstructie te vervaardigen in 
combinatie met een betonvloer op zand en dat het grondwater geen rol van betekenis speelt. Normaal 
gesproken is het toepassen van een berliner wand veel goedkoper als het uitvoeren van een 
palenwand of een diepwand. Uit de bouwkostenanalyse is te zien dat bij dit project het verschil niet zo 
groot is als normaal. Dit komt doordat de stijlen trillingsvrij worden aangebracht waardoor het 
productietempo lager ligt, de hart op hart afstand van de stijlen kleiner is dan standaard en dat er vier 
ankerrijen nodig waren om aan de constructieve eisen te voldoen. Dit blijkt ook allemaal uit de 
bouwkostenanalyse. Aileen is in de begroting niet opgenomen dat houten regels aan de zijden van de 
belendingen gedeeltelijk zijn versterkt met spuitbeton. 

veniQle llerlnl V.,rtic8le 1oH"'~_t.,., tot: Hor_*.,'" &_.,-...... -.....st.,., 

Be-rUner w~nd Ontwerpd';epte BttonvlC>t f op. Ulnd No. ( 3236.845.26 

Pa tenw-end Onh';erpd ~fpte Bttcnvloer op Hind INee ( :i.S.U 1B.H 

Diepwend Ontwerpd1epte Sttonvloer op zend N .. ( 3.667.1 5~.~3 

Berliner wand Drea&kracht1i t laa& B~tc-n\' l ot:r OP land INee ( 3.789.419.72 

Pale-nwand Draaikracht : ~E: !D8i BttOn'o,lDe'f op :nmd IN .. ( 4.119.864.73 
.. .. 

Tabel 5.3.2. 1 : resultaat Ult de bouwkostenvergelljkmg voor de Smt Maartenskllntek te Ntjmegen. 

Expertpanel 
Uit de redeneringen van de panelleden bleek dat zij zouden kiezen uit het toepassen van een 
palenwand of een diepwand in verband met de trillingsvrije uitvoering en de hoge eisen aan de 
grondkering. Niemand opperde het idee om de berliner wand trillingsvrij aan te brengen. 
Het trillingsvrij aanbrengen van een berliner wand is niet algemeen bekend. De aannemer had hier 
zelf in eerste instantie ook niet van gehoord. Het was een onderaannemer die deze keringsconstructie 
opperde. De betreffende onderaannemer is gespecialiseerd in het toepassen van berliner wanden. Je 
merkt aan dit voorbeeld dat een onderaannemer creatief gaat denken om zijn product alsnog te 
kunnen verkopen, terwijl de aannemer, evenals de panelleden door gebrek aan kennis met betrekking 
tot aile mogelijkheden niet aan deze optie hadden gedacht. De panelleden kunnen zich wei vinden in 
de optie van de berliner wand. 

5.3.3: 18 Septemberplein te Eindhoven 
In de binnenstad van Eindhoven wordt op het 18 septemberplein een ondergrondse fietsenstalling 
vervaardigd. BAM Civiel is uitvoerder en zit samen met de gemeente en dhr. Arno Pronk als adviseur 
in een bouwteam. De architect schrijft in zijn ontwerp voor dat er stalen damwanden toegepast 
moeten worden die in de fietsenstalling ook in het zicht zullen blijven. De architect van het project is 
Massimiliano Fuksas. 
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Het project is gelegen in de binnenstad van Eindhoven. De architect heeft voorgeschreven dat er 
stalen damwanden moeten komen die in het zicht blijven. Het grondwaterniveau ligt gemiddeld twee 
meter beneden maaiveld en mag in verband met de belendingen niet verlaagd worden. De 
ontwerpdiepte bedraagt zeven meter en er bevindt zich een waterkerende laag vanaf 24 meter diepte 
ten opzichte van het maaiveld. 
De verticale keringswand moet in verband met de voorschriften een stalen damwand zijn. Uit hun 
onderzoek is bepaald dat deze zonder flu'ideren middels hoogfrequent trillen aangebracht mag 
worden. Er is gekozen om de damwand te stempelen, voor het aanbrengen van ankers moesten extra 
vergunningen aangevraagd worden . De constructievloeren nemen naderhand de constructieve 
werking van het stempelraam over. 
Tevens is er een bouwkostenberekening gemaakt of het voordeliger is om de dam wand door te zetten 
tot de waterkerende laag met een betonvloer op zand, of te kiezen voor kortere damwanden met een 
onderwaterbetonvloer. Uit de berekening bleek dat de tweede optie voordeliger is. Dit heeft er met 
name mee te maken dat de damwanden definitief moeten zijn en dus niet terug gewonnen kunnen 
worden. De extra kosten voor het doorzetten van de dam wand tot de waterkerende laag waren 
duurder dan de extra kosten voor de onderwaterbetonvloer met gewi-ankers. 

Resultaat uit het beslissingsondersteunend model 
De projectgegevens zijn ingevoerd in het model. De uitkomsten van het model komen overeen met de 
toegepaste grond- en waterkeringsconstructie. Wei wordt in het model ook nog de mogelijkheid 
geopperd om een combiwand toe te passen. Een combiwand is opgebouwd uit afwisselend 
damwandplanken en buispalen. De vraag hierbij is of de architect dit goedkeurt. 

!tatk.w IIniIII VertIcaIe ketIoI dIIomnm _ HorIzOlllIle IIM'I 6nIndwaI----. .......... 
Stalen damY,and OnMerpdlepte Onderwaterbeton~loer Nee C 1.302.123.61 

Combiwl!!lnd OnN.' ~.Ipc11epte Onderwaterbeton'Jl oer Nee C 1.543 .752.10 

Stalen dam~\land ':Jeterkere-nde 18&: Betonvtoer op land Nee ( 1 &04.6lS. i9 

Stalen da mviend Drulk",chuie 1801 Onderv,,'aterbetonvloer Nee ( J.O::D.373,ll 

Combl l!.'and W.t~rkerende I ••• Beton'J toer op land Nee ( 2.163.123.7() 

(omb l\'.'!IInd Droojkr., hllie 10.1i Onoer".~ at erbeton\o1oer Nee ( 2.239.761, 71 .. 
TabeI5.3.3. 1. resultaat UtI de bouwkostenvergeltjktng voor het 18 septemberpletn Ie Etndhoven. 

Uit de bouwkostenvergelijking blijkt ook dat het voordeliger is om een onderwaterbetonvloer toe te 
passen in plaats van het doorzetten van de keringsconstructie tot de waterkerende laag. 

Expertpanel 
Aile personen uit het expertpanel waren het er over eens dat er twee mogelijkheden waren, namelijk 
stalen damwanden door zetten tot de waterkerende laag met een betonvloer of stalen damwanden 
met een onderwaterbetonvloer. Aangezien het om definitieve damwanden gaat, konden zij niet direct 
aangeven welke oplossing het voordeligste is. Ais tijdelijke damwanden mogelijk waren, dan zouden 
ze deze doorzetten tot de waterkerende laag. 
Het advies was ook om geen ankers toe te passen in verband met de belendingen, maar een 
stempelraam . Dit komt overeen met de resultaten uit het model en wat toegepast is. Wei dacht 
iedereen dat het verstandig en nodig zou zijn de damwanden middels hoogfrequent trillen en 
flu'fdiseren aan te brengen. 

5.3.4: Pieter Vreedeplein te Tilburg 
Bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage in Tilburg zijn Spanwanden van 18 meter lang 
afgehangen in een cementbentonietwand van 54 meter diep. Vanwege de beperkte dikte van de sleuf 
is veel aandacht besteed aan de verticaliteit ten einde een goede aansluiting van de panelen te 
waarborgen. 
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ondergrondse 

De grondwaterstand in het centrum in Tilburg ligt 1,5 meter onder het maaiveld en deze mag niet 
verlaagd worden . Er bestaat de mogelijkheid om de keringsconstructie door te zetten tot een 
waterkerende laag op een diepte van 54 ten opzichte van het maaiveld. Uit de analyse van het bedrijf 
bleven twee opties over, namelijk het toepassen van een damwand, afgestemd op de ontwerpdiepte 
met een onderwaterbetonvloer of het toepassen van een combinatiescherm tot de waterkerende laag 
met een betonvloer op zand. Diepwanden en palenwanden zouden ook toegepast mogen worden, 
maar zijn duurder dan tijdelijke damwanden en ook duurder in vergelijking met het combinatiescherm 
als deze wordt doorgezet tot de waterkerende laag. Aan de hand van een bouwkostenanalyse heeft 
het bedrijf ervoor gekozen om het combinatiescherm toe te passen. Hierbij worden in de 
cementbentonietwand spanwanden afgehangen. 

Resultaat uit het beslissingsondersteunend model 
Het model geeft aan dat het toepassen van een stalen damwand tot ontwerpdiepte of het 
vervaardigen van een diepwand, een combinatiewand of een palenwand. Het verlagen van de 
grondwaterstand is niet toegestaan. 
De bouwkostenindicatie geeft net als de gedachtegang van het bouwbedrijf aan dat het beste een 
stalen damwand tot ontwerpdiepte of een combinatiewand die doorgezet wordt tot de waterkerende 
laag toegepast kan worden. Wei is het verschil zeer gering en is het raadzaam om beide methoden 
om de bouwkuip te vervaardigen te onderzoeken. 

V~IIen.. Vertic8le kef ... doonetten lot: !IO'izonllle ke,i ... 6r~llent ... ~ ... BouwIIosten 

Combinat l1!~nd Wet:terkerende laal 6etonvro-er op zll'JInd N •• e 4.241.139.01 

Stalen damwand Ontwerpdi.pte Onderwoterbetonvloer Ne:e e 4 .2 7 ~.367.85 

Ccmblnat iewand Ontwerpdiept. Ondtrw!lterbttonvloer Ne. e 4.879.825.83 

Olepwond Ontwerpd"p~ Onderwaterbetonvfoer Nee e 5.309.11 7.62 
.. 

Tabel 5.3.4. 1,' resuftaal U/I de bouwkoslenvergellJkmg voor hel Pleler Vreedeplem Ie Tllburg. 

Expertpanel 
Uit de ondervraging van het expertpanel bleek dat zij in eerste instantie dachten aan het toepassen 
van stalen damwanden met een onderwaterbetonvloer. Aan het combinatiescherm werd niet gedacht, 
aangezien zij er van uit gingen dat dit kostentechnisch niet interessant zou zijn in verband met de 
diepe ligging van de waterkerende laag. 
Een persoon uit het expertpanel opperde wei de optie voor het toepassen van een combinatiescherm, 
maar adviseerde hierbij om geen spanwanden af te hangen maar stalen damwanden. Uit eigen 
ervaring met een vergelijkbaar project bleek dat dit beter is in verband met de waterdichtheid van de 
keringswand. Navraag bij de aannemer van het Pieter Vreedeplein blijkt dat zij dit ook hebben 
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overwogen, maar dat er voor spanwanden in plaats van stalen damwanden is gekozen aangezien aan 
de spanwanden een esthetische waarde kon worden gegeven en deze als definitieve wand toegepast 
konden worden. Dit bespaarde kosten bij het storten van de kelderwand. Wei werd toegegeven dat er 
bij de spanwand lekkages zijn opgetreden die ze met plaatselijke bodeminjecties hebben moeten 
verhelpen . Goedkoop is dus waarschijnlijk toch duurkoop geworden. 

5.4 Kritische beschouwing toetsing 
Kijkend naar het opgestelde programma van eisen kan worden gesteld dat het mogel;jk is om in korte 
tijd de optimale uitvoeringsmethode te bepalen. De invoergegevens zijn eenduidig, duidelijk en 
eenvoudig in te voeren of aan te passen. Het invullen van het model verloopt efficient en effectief. Het 
model is gebruiksvriendelijk en de gebruikersinterface heeft een duidelijke opmaak. Aan de hand van 
de toelichtingen die het model verschaft is het mogelijk om met enige bouwkundige voorkennis het 
model in te vullen zonder extra handleiding. Het model is goed beheersbaar en formules en gegevens 
uit de gegevensdatabase kunnen niet aangepast worden, met uitzondering van de variabele 
bouwprijzen om het model actueel te kunnen houden. 
De enige eis waaraan niet wordt voldaan is dat aileen invoervelden ingevuld moeten kunnen worden. 
Indien een invoerveld niet meer van belang is, hoeft deze ook niet ingevuld te worden. Uit de toetsing 
blijkt dat middels de opmaak van het veld duidelijk wordt dat het geen invoerveld meer is, maar het 
blijft wei mogelijk om de betreffende cel in te vullen. Dit probleem is ook niet op te lossen in Microsoft 
Excel. Het is een beperking van het programma, maar indien er toch gegevens worden ingevoerd 
terwijl dit niet nodig is, heeft dit geen gevolgen voor de uitvoerresultaten. 

De uitvoergegevens die het model genereert bij de ingevulde referentieprojecten komen overeen met 
de daadwerkelijk toegepaste uitvoeringsmethoden. De variantenanalyse en de gedachtegang van de 
bedrijven komen overeen met de uitvoeringsvarianten die worden geopperd in het model. Ook de 
afwegingen waarop de keuze is gebaseerd komt overeen. De extra controle die heeft plaats gevonden 
aan de hand van een expertpanel bevestigt deze conclusie. Wei dient hierbij de opmerking te worden 
geplaatst dat uit de gesprekken met het expertpanel naar voren kwam dat bij een referentieproject 
aanbevolen werd om verticale keringswand op te bouwen uit !Wee verschillende uitvoeringsmethoden. 
Het model onderzoekt niet bij het bepalen van de optimale uitvoeringsmethode of een combinatie van 
verschillende uitvoeringstechnieken beter is, maar gaat uit van het toepassen van een specifieke 
keringsconstructie. 
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6. Aanbevelingen en suggesties 
Aan de hand van de analyse, het onderzoek, het ontwerpproces en de toetsingsfase kunnen enkele 
aanbevelingen en suggesties worden gegeven voor het beslissingsondersteunend model of v~~r 
eventueel vervolgonderzoek. 

6.1 Aanbevelingen 
Het beslissingsondersteunend model is opgesteld in het programma Microsoft Excel, aangezien 
iedereen over dit programma beschikt en er bekend mee is. Excelleent zich ervoor om middels een 
gegevensdatabase en invoergegevens een variantenanalyse en de benodigde berekeningen uit te 
voeren . Toch heeft het programma ook zijn beperkingen, met name in de opmaak en de 
gebruikersinterface van het programma. Het is raadzaam om het model een keer te laten opstellen in 
een speciaal daarvoor geprogrammeerd' programma. Ook bij het uitvoeren van berekeningen aan de 
hand van formules bleek dat Excel beperkingen heeft. Zo kunnen bij een logische functie maximaal 
acht argumenten worden aangedragen. 
Om het programma actueel te houden wordt aanbevolen om de bouwprijzen met regelmaat aan te 
passen aan de dan geldende prijzen om een betrouwbare kostenindicatie te verkrijgen. De 
variantenanalyse hoeft in principe in de toekomst niet aangepast te worden of er moeten nieuwe 
uitvoeringstechnieken ontwikkeld worden. Deze kunnen dan aan het model toegevoegd worden. 

6.2 Vervolgonderzoek 
Zoals uit de toetsing van het model bleek en het expertpanel aangaf, kunnen de omstandigheden per 
punt of zijde op de bouwplaats varieren. Een voorbeeld hiervan is het project de Maasboulevard te 
Venlo . Bij dit project he eft men maar aan twee zijden van de bouwkuip te maken met belendingen. Het 
model gaat ervan uit dat de omstandigheden voor de gehele bouwkuip hetzelfde zijn en adviseert 
daarom voor het vervaardigen van een keringsconstructie maar een uitvoeringstechniek voor het 
geheel toe te passen. Indien meerdere technieken mogelijk zijn en de ontwerpfactoren en 
situatiefactoren niet overal bij een project hetzelfde zijn, kan een combinatie van twee of misschien 
wei meerdere technieken toegepast worden. 
Er kan onderzocht worden in welke situaties meerdere technieken toegepast kunnen worden. Een 
nieuw aspect is dan hoe twee verschillende keringswanden op elkaar kunnen aansluiten. Dit zal enig 
onderzoek vergen. Ook dient dan gekeken te worden hoe de mogelijkheid van meerdere technieken 
toepassen in het model ingevoerd en ge"implementeerd kan worden . 
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Bijlage 1 : Cd-rom met het keuzemodel 
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Openen van het keuzemodel 
Gebruik een computer met software MS Windows XP of hoger en MS Office Excel versie 2003 
of 2007; van lagere versies is de werking van het keuzemodel niet volledig gegarandeerd. 
Laad de cd-rom in uw computer. 
Blader naar de cd-rom via 'Windows verkenner' of 'deze computer', zodat de bestanden op de 
cd-rom zichtbaar zijn. 
Kopieer de map 'MS Excel 2003' of de map 'MS Excel 2007', afhankelijk van uw versie op de 
computer, naar de harde schijf en geef de map de naam van het project (bijvoorbeeld: 
Maasboulevard Venlo) 
Open in de map de twee documenten: 

o Model.xls 
o Uitvoeringskosten 2.xls 

Bij beide bestanden voigt er een melding. Geef hier aan dat macro's ingeschakeld worden. 
Open in uw venster het bestand model.xls 
Het keuzemodel is klaar voor gebruik. Klik op 'Start' om te beginnen met de invoer. 
Klik op de vraagtekens [?] voor invulinstructies en toelichtingen. 
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Bijlage 2: Toetsen van het model op basis van het programma van 
eisen 

Toetsen hulpmiddel 

Inleiding 
Voor mijn afstudeerproject heb ik een beslissingsondersteunend hulpmiddel opgesteld in het 
programma Microsoft Excel voor het in korte tijd te kunnen bepalen van de optimale 
uitvoeringsmethode voor het vervaardigen van de grond- en waterkeringsconstructie. De optimale 
uitvoeringsmethode wordt gedefinieerd als de uitvoeringsmethode die ten eerste voldoet aan aile 
eisen, zowel projectafhankelijk als projectonafhankelijk, en die ten tweede het goedkoopste is om uit 
te voeren. 
Om te toetsen of het model voldoet, dienen onder andere referentieprojecten ingevoerd te worden. De 
uitkomst van het model kan dan vergeleken worden met de daadwerkelijk toegepaste 
keringsconstructie van het referentieproject. Oit toetsen dient door meerdere personen te geschieden, 
om te zien of iedereen dezelfde uitkomst krijgt. Oaarnaast dient getoetst te worden of het model 
voldoet aan het opgestelde programma van eisen. 
Het model is opgebouwd uit het invoeren van gegevens, een variantenanalyse, een 
bouwkostenvergelijking en uitgewerkte begrotingen. Voor het invoeren van het model worden de 
volgende gegevens verstrekt: 

Plattegrond & doorsnede; 
Situatieteken i ng; 
Bodemonderzoek; 
Bemalingsadvies (indien van toepassing); 
Bestekvoorschriften van de keringswand (indien van toepassing). 

Gevraagd 
Gevraagd wordt om door u aan de hand van de verstrekte gegevens: 
- het model in te voeren. 
- de invoergegevens, de variantenanalyse, de bouwkostenvergelijking en de begroting van de 
goedkoopste uitvoeringsmethode die mogelijk is uit te printen. 
- En daarnaast om enkele evaluatievragen na het invullen van het model te beantwoorden. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Arno Schoffelen 
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Openen van het model 

Bijlagen 

1. Open de volgende twee Microsoft Excel documenten: 
Model 
Uitvoeringskosten 2 

3-11-2008 

2. Bij het openen van beide modellen krijgt u de melding: Macro's zijn uitgeschakeld. Schakel 
macro's in . Afhankelijk van de versie van Microsoft Excel krijgt u de volgende melding: 

"==:="~---+--+=I 
}.===~----+---F'l 

ro ===="'---+-A 
:. = =="----+-f9 

"Deze inhoud toestaan" en klik Ok. 
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Microsoft Excel 2003: 

Bij/agen 

Klik op de knop: "Macro's inschakelen". 

Mfo:r'J'~ t:.~.-tt.n ~.~ 'oTUI:Wt. HIM '" 1'hIMSt.l/ ...... on ITI.cI'O', ut: I.e 
~1,_.dtm.xrO'5bet~zi11J~ .... f~~_ 
~eno-"' 

Goo ... 

3-11-2008 

. ------------------ - - ----------- - --

\ SICP • W 1 0 : 45 

3. Open in het scherm het bestand 'Model' en start met de invoer van de gegevens door op de 
knop "Start" te klikken. 
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Evaluatieformulier 

1. Gegevens invuller 

Naam: ..... ..... .. ... . .. ... . .. . .. .... .... . .. ...... ... ..... ... . 

Functie : ... ........... ............... ... . .. .................. . 

8edrijf: . ....... . .. ............. .... .. . .. .... .. .............. . 

Datum : .... .. ..... . .. .. . .. ... ..... . .. . .. ............ . ...... . 

2. Invoergegevens 

Waren de invoergegevens eenvoudig in te voeren? 

Waren de gevraagde invoergegevens duidelijk? 

Waren de invoergegevens eenduidig? 

Bijlagen 

Is duidelijk waar invoergegevens op te vragen of te vinden zijn? 

Was het eenvoudig om de invoergegevens uit te printen? 

Was het eenvoudig om de invoergegevens aan te passen? 

Verliep het invoeren van de gegevens efficient? 

3. Variantenanalyse 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Is de tabel waarin de variantenanalyse wordt gepresenteerd duidelijk? Ja 

Was het eenvoudig om terug te keren naar de invoergegevens? Ja 

Was het eenvoudig om eventueel de invoergegevens aan te passen? Ja 

Was het eenvoudig om de invoergegevens uit te printen? Ja 

4. Bouwkostenvergelijking 

Was het mogelijk om de variabele bouwprijzen aan te passen? Ja 

Was de lijst met de bouwkostenvergelijking duidelijk? Ja 

Was het eenvoudig om de bijbehorende begroting te verkrijgen? Ja 

Was het eenvoudig om de invoergegevens uit te printen? Ja 
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5. Begroting 

Bijlagen 

Kwam de begroting overeen met de prijs uit de volgde uit de 
bouwkostenvergelijking? 

Klopten de projectgegevens bovenaan in de begroting? 

Was het eenvoudig om de invoergegevens uit te printen? 

6. Gebruikersinterface 

Heeft het model een duidelijke opmaak? 

Kunnen aileen de invoervelden ingevuld worden? 

Is de verkregen informatie kort en bondig omschreven? 

7. Tot slot 

Hoe lang heeft u erover gedaan om het model in te vullen? 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Hoe lang denkt u dat het duurt om aile benodigde gegevens te verzamelen? 

Opmerkingen: 

Aanbevelingen / suggesties: 

Bedankt voor uw medewerking!!! 
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