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Duurzaamheid en innovatie in het 
Oosterweelproject - ambitienota
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Huidige toestand

• Toepassingsmogelijkheden onvoldoende gekend bij opdrachtgevers en 

studiebureaus

• Gebrek aan betrouwbare langetermijn metingen

• Gebrek aan inzicht in maatgevende parameters

• Geen geharmoniseerde ontwerpmethode conform EC7

Monitoring proefproject voorzien
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Doel van proefproject

• Demonstratie van lange-termijn monitoringsystemen (early warning)

• Geoptimaliseerde parameters

• Richtlijnen voor ontwerp conform EC7
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Monitoring: meten is weten

• elk geotechnisch ontwerp is in zekere zin hypothetisch, omdat niet 
alle facetten van het gedrag van grond volledig gekend zijn; 
monitoring helpt economisch en duurzaam te ontwerpen
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BAM proefput 402 m² / 24m diep

Monitoring voorafgaand/tijdens  
aan ontwerp

waterpeilmetingen
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Consolidatie: Leefbaarheidsbuffer Doel

Monitoring tijdens uitvoering
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Monitoring na realisatie project
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Aanpak proefproject : 3 proefzones / 3 partners / continue monitoring  tijdens 

uitvoeringsfase 

Geotechniek / ATO

Extra inzet partners : verderzetting lange termijn metingen + nacalculatie 
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Proefzones G03A/G03B en G07
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Proefzone G03

GO3A   85° 11m
G03B 85° 15,70m
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Proefzone G07

GO7 85° 17,90m
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Proefzones
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Proefzone G13

GO13A 65° 10,50m
G013B 65° 13,80m
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Voorziene monitoring in elke proefzone:

• Rekmetingen verankeringen dmv optische vezels (WTCB)

• Zetting gewapende grondmassief dmv horizontale inclinometers (GEO)

• Topografische xyz meting referentiepunten in frontvlak kering (ATO)
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Rekmetingen verankering grondmassief 
dmv optische vezels (WTCB)

• Optische vezeltechniek
• Glasvezels/optische vezels worden reeds vele jaren toegepast in de telecommunicatie. 
• optische vezeltechniek ook toepasbaar om civieltechnische en geotechnische aspecten te 

monitoren.
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Rekmetingen verankering grondmassief 
dmv optische vezels (WTCB)

Verschillende optische vezeltechnieken

Multi-point technique : Fibre Bragg Gratins (FBG) Distributed techniques – backscattering 

After Soga (2011)
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Rekmetingen verankering grondmassief 
dmv optische vezels (WTCB)
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Rekmetingen verankering grondmassief 
dmv optische vezels (WTCB) – voorbeeld
Bypass Mechelen
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thermokoppels

Klassieke 
optische vezel 
met  nylon 
bescherming

Verstevigde 
optische 
vezel
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Klassieke 
optische vezel 
met  nylon 
bescherming

thermokoppels

Verstevigde 
optische 
vezel

verankeringspunt

verankeringspunt
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Verticale vervormingen/zettingen: 
zettingsbuis / horizontale inclinometer

Zettingsbuis
Hydraulisch apparaat

Beperkte nauwkeurigheid (enkele cm/20 à 
30m)

Geschikt voor grote zettingen

Buis wordt in een sleuf geplaatst, om 
beschadiging te voorkomen

Steenvrij zandbed op bodem van sleuf 
(verdicht!)

Zettingsbuis wordt zo rechtlijnig mogelijk 
geplaatst

In buis wordt trekkabel geplaatst (bij 
voorkeur toegang aan weerszijden)

Betonsokkel op uiteinden, met 
referentiepunt
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Verticale vervormingen/zettingen: 
zettingsbuis / horizontale inclinometer

Horizontale inclinometer
Zelfde toepassingen als zettingsbuis, maar nauwkeuriger
Zelfde werkingsprincipe als verticale inclinometer, maar 
iets minder nauwkeurig
Buizen zijn duurder dan zettingsbuis
Vooral wanneer beperktere zettingen verwacht zijn, of 
nauwkeurig moeten opgevolgd worden
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inclinometer: instrument
Inclinometer buis 

Heeft intern groefjes om de 
inclinometer te begeleiden

Inclinometer sonde
Heeft 2 set wieltjes
As op as afstand meestal 
0,5m

Inclinometer opmeting

De helling wordt met een 
vast interval opgemeten (= 
lengte sonde, standaard 
0,5m)
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inclinomet er: inst rument
Inclinomet er buis 

Heeft  intern groefjes om de 
inclinometer te begeleiden

Inclinomet er sonde

Heeft  2 set  wielt jes

As op as afstand meestal 
0,5m

Inclinomet er opmet ing

De helling wordt met een 
vast interval opgemeten (= 
lengte sonde, standaard 
0,5m)



27

Horizontale vervormingen: 
inclinometer: toepassingen

Stabiliteit van taluds  (bepaling schuifvlak)

Uitbuiging van keermuren

Verticaal
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Monitoring – meettoestellen

Zes horizontale inclinometers (Z4-Z9)
Meetnauwkeurigheid grootteorde mm
Met retoursysteem op einde van de buis
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Zetting gewapende grondmassief dmv 
horizontale inclinometers (GEO)



30

Topografische metingen frontvlak 
gewapende grondmassief dmv prisma’s 
(ATO)
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Natraject

Nacalculatie en optimalisatie ontwerpparameters (WTCB en Geotechniek)

a) Op basis van experimentele data (BAM-project en eerdere projecten 

Bypass Mechelen, geluidsmuur Steenokkerzeel)

b) Dmv analytische methoden en eindige elementen modellen

c) Parametrisatie

d) Richtlijnen voor geavanceerde modellen voor ontwerp gewapende 

grondconstructies
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Gewapende grond met geo-kunststoffen

Natraject
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