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Samenvatting 
In de afrit van de A12 naar de N204 ter hoogte van Woerden is een paalmatras aangelegd. 
Tijdens de uitvoering tot een periode van 10 jaar na aanleg worden verschillende aspecten 
gemonitoord. Deze monitoring heeft twee doelstellingen; namelijk de bewaking van de 
constructie en een wetenschappelijk doel ter verbreding van de kennis. Onderliggende 
rapportage betreft uitsluitend de bewakingsmonitoring welke in opdracht van de Provincie 
Utrecht door Deltares wordt uitgevoerd.  
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1  Inleiding 

1.1 Locatie 
In opdracht van de provincie Utrecht is de noordelijke toe- en afrit van de A12 naar de N204 
gedeeltelijk verplaatst en vernieuwd. Als funderingstechniek is onder een deel van de toe- en 
afrit in verband met een dikke samendrukbare laag en een zo kort mogelijke bouwtijd, 
gekozen voor een zogenaamde palenmatras. Omdat over het gedrag op de langere termijn 
nog niet veel bekend is, wordt op één locatie (figuur 1.1) in de afrit het gedrag van de 
palenmatras in de tijd nauwlettend gevolgd. 
 

 
Figuur 1.1. Locatie monitoringsvak. 
 

1.2 Doelstellingen 
Deze monitoring kent twee verschillende doelstellingen, namelijk; 
 
A. Het bewaken van de constructie. In dit deel van de monitoring wordt gedurende een 

periode van 10 jaar de volgende aspecten gemeten: 
 De verticale belasting op de paalkoppen middels krachtmeetcellen 
 De zetting in de matras op verschillende hoogten middels zettingslangen 
 De hoogteligging van het wegdek middels laserscanning 
 De rek in de wapeningsmat middels rekkabels 
 De horizontale verplaatsing van de ophoging middels hellingmeetbuizen 
 De grondwaterstand middels peilbuis c.q waterspanningsmeter 

B. Het vergroten van het inzicht in het gedrag van een paalmatras voor het aanscherpen van 
de ontwerprichtlijn. In dit deel van de monitoring worden eveneens gedurende een 
periode van 10 jaar de volgende aspecten gemeten: 

 De gronddruk op en onder de wapeningsmat middels gronddrukmeetcellen 
 De rek in de wapeningsmat middels optische rekkabels 
 De trilling in de paal middels versnellingsopnemers 
 De optredende paalmomenten in de paal middels rekopnemers 
 De draagkracht van de constructie middels plaatdrukproeven 
 De belasting door het wegverkeer middels aslastmetingen 
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Voor meer informatie met betrekking tot de doelstellingen, de constructie en de metingen 
wordt verwezen naar het “Plan monitoring paalmatras aansluiting A12/N204 t.h.v. Woerden, 
Deltares 1201466-000-GEO-0002”. 
 

1.3 Opdrachtgevers monitoring 
De monitorings-aspecten genoemd onder A worden in opdracht van de provincie Utrecht door 
Deltares uitgevoerd. 
 
De monitoringsaspecten genoemd onder B worden in opdracht van GeoImpuls zowel door 
Fugro als Deltares uitgevoerd. 
 
Het meten van de aslasten genoemd onder B wordt in opdracht van de provincie Utrecht door 
de Firma van den Berg uitgevoerd. 
 
Voor de verschillende meetsystemen in het bijzonder voor de onder B genoemde 
monitoringsaspecten, is een 230 volt aansluiting op de meetlocatie essentieel. Deze wordt in 
opdracht van de provincie Utrecht door de netbeheerder aangelegd. 
 
In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 kort ingegaan op het paalmatrassysteem en wordt de 
exacte locatie van het monitoringvak beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van alle uit 
te voeren metingen, zowel voor plan A als voor plan B. In hoofdstuk 4 worden alleen de 
werkzaamheden en het monitoringsysteem beschreven welke tot de bewakingsmonitoring 
(plan A) behoren. De resultaten van de bewakingsmonitoring is in hoofdstuk 5 opgenomen. 
 
De werkzaamheden welke tot het aanscherpen van de ontwerprichtlijn behoren (plan B) 
worden afzonderlijk door de desbetreffende partijen gerapporteerd.  
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2 Paalmatrassysteem en monitoringsvak 

Onder een deel van de noordelijke toe- en afrit van de A12 en de N204 is een palenmatras 
aangebracht. Deze bestaat uit een groot aantal palen welke tot in de vaste zandlaag zijn 
ingeheid met daarover een wapeningsmat waarop het weglichaam is aangelegd. Op de 
vierkante betonnen palen zijn vierkante paalkopdeksels aangebracht waarop, gescheiden 
door een dunne zandlaag, de langs- en de dwarswapeningsmat rust. De belasting van het 
weglichaam en het verkeer wordt via de wapeningsmatten op de palen overgebracht. De 
wapeningsmat bestaat in dwarsrichting uit een Stabilenka mat en in langsrichting van de afrit 
uit een Fortrac geogrid. Alleen ter plaatse van het monitoringsvak is de Stabilenka mat 
vervangen door een Fortrac geogrid, dit in verband met het kunnen bevestigen van de 
diverse meetsensoren aan de in dwarsrichting geplaatste mat. De treksterkte tussen beide 
typen mat komt volgens de leverancier overeen. In figuur 2.1 wordt het dwarsprofiel 
(metrering 250.000) ter plaatse van het monitoringsvak getoond en figuur 2.2 geeft een 
overzicht van het palenplan en de wapeningsmatten. 
 

 
Figuur 2.1. Doorsnede afrit ter hoogte van het monitoringsvak (Bron: Movares). 
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Figuur 2.2. Palenplan en langs- en dwarswapeningsmat (Bron: Huesker). 
 
De rode matten in dwarsrichting van de afrit zijn de Fortrac matten, waaraan o.a. de 
rekmeters en de zettingmeetslangen bevestigd kunnen worden. De paalnummers 692, 693 
en 695 worden voor het plaatsen van de krachtmeetcellen voorzien van ronde 
paalkopdeksels. Voor het meten van paalmomenten (plan B) zijn de palen 693 en 695 in staal 
uitgevoerd. 
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3 Overzicht metingen plan A en B 

3.1 Instrumentaria 
Omdat de instrumenten en meetresultaten voor beide doelstellingen (A en B) gebruikt kunnen 
worden, wordt in deze paragraaf een overzicht gegeven van alle type metingen welke op de 
meetlocatie plaats vinden. Een groot aantal metingen wordt middels dataloggers 
geregistreerd en een aantal wordt incidenteel handmatig uitgevoerd. De eisen welke worden 
gesteld aan de metingen bedoeld voor beide doelstellingen zijn echter verschillend. Dit betreft 
met name de meetfrequentie van de op de datalogger aangesloten sensoren. Voor de 
bewakingsmonitoring (plan A) worden de instrumenten welke op de datalogger zijn 
aangesloten continue eens in de 10 minuten uitgelezen (laagfrequent). Voor de monitoring 
van plan B dienen bepaalde sensoren ook hoogfrequent (100 Hz) te worden uitgelezen. Het 
hoogfrequent kunnen uitlezen van de sensoren stelt specifieke eisen aan zowel de sensoren 
als aan de datalogger. Voor de hoogfrequente metingen (plan B) wordt de datalogger 
aangepast of wordt een andere logger tijdelijk ingezet. In onderstaande tabel zijn de 
geplaatste meetinstrumenten weergegeven en wie met de uitvoering is belast. Eveneens is 
aangegeven of deze uitsluitend laagfrequent moet worden uitgelezen of ook hoogfrequent.  
 
Soort meting Doel Plan Door Uitlezing 
Krachtmeetcellen Verticale belasting palen A + B Deltares Laag + Hoog 

Zettingmeetslangen Verticale vervorming matras A Deltares Incidenteel 

Laserscanning Verticale vervorming wegdek A Fugro Incidenteel 

Rekkabels Rek in wapeningsmat A Deltares Incidenteel 

Hellingmeetbuis Horizontale verplaatsing ophoging A Deltares Incidenteel 

Peilbuis / wsp-meter Grondwaterstand monitoringsvak A Deltares Laag 

NAP-hoogtepunt Vaste hoogte monitoringsvak A Deltares Incidenteel 

Gronddrukmeetcellen Verticale belasting wapeningsmat B Fugro Laag + Hoog 

Plaatdrukproeven Vervormingdraagvermogen B Fugro Incidenteel 

Optische rekopnemers Trekspanning en in wapeningsmat B Fugro Laag + Hoog 

Versnellingsopnemers Trilling in de paal t.g.v. verkeer B Fugro Laag + Hoog 

Optische rekopnemers Paalmomenten B Fugro Laag + Hoog 

Aslast sensoren Verkeersbelasting B vd Berg Laag + Hoog 

Tabel 3.1. Overzicht instrumentaria plan A en B. 

3.2 Geplande metingen 
Bij het opstellen van het monitoringsplan in januari 2010 was nog niet duidelijk wanneer de 
uitvoering van start zou gaan en wanneer de op- en afrit in gebruik zou worden genomen. Het 
aantal geplande incidentele metingen vallend onder plan A is dan ook gebaseerd op een 
aanname van een snelle uitvoering in 2010. Zo was gepland dat de zettingmeetslangen, de 
rekkabels en de hellingmeetbuis in 2010 nog zo’n 9 keer konden worden ingemeten en het 
wegdek 4 keer. Bij een vertraagde uitvoering kunnen metingen later worden uitgevoerd of 
komen te vervallen. In de periode daarna zal een meting in de jaren 2011, 2012, 2014, 2016 
en 2019 worden uitgevoerd. Na elke meetronde van het betreffende jaar worden de 
bevindingen gerapporteerd.  
 
De hoogfrequente metingen welke onder plan B vallen worden in totaal drie keer gedurende 
een relatief korte periode (maximaal 3 uur) uitgevoerd. Eenmaal in 2010, eenmaal in 2011 en 
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eenmaal in 2012. Omdat de netvoeding in 2010 nog niet was gerealiseerd, is de in 2010 
geplande meting uitgesteld. 

3.3 Loggers en datatransport 
Omdat verschillende typen sensoren worden gebruikt en ook de meetfrequentie verschillend 
is, zijn verschillende uitleesunits en dataloggers nodig, namelijk; 
 
1 Datalogger voor laagfrequent meten waarop 12 kracht- en gronddrukmeetcellen worden 

aangesloten en één waterspanningsmeter. Deze wordt geleverd en onderhouden door 
Deltares en valt onder plan A. De logger wordt door Deltares dagelijks uitgelezen. 

2 Datalogger voor hoogfrequent meten waarop 12 kracht- en gronddrukmeetcellen en 3 
trillingsopnemers worden aangesloten. Hiervoor wordt de bestaande datalogger door 
Deltares tijdelijk aangepast of wordt voor de 3 metingen vallend onder plan B een 
andere logger ingezet. 

3 Datalogger voor laagfrequent meten waarop 14 optische sensoren van de matras en 60 
optische sensoren van de twee stalen palen worden aangesloten. Deze valt onder plan 
B en wordt geleverd door Fugro en gedurende 2 jaar onderhouden. Nadien wordt het 
onderhoud door Deltares onder plan B uitgevoerd. 

4 Datalogger voor hoogfrequent meten waarop 14 optische sensoren van de matras en 
60 optische sensoren van de twee stalen palen worden aangesloten. Voor deze 
metingen vallend onder plan B wordt een logger gehuurd, in 2010 en 2011 door Fugro 
en in 2012 door Deltares. 

5 Datalogger voor het meten van de aslasten wordt door de firma van den Berg geleverd 
en onderhouden.  

 
Volgens de wens van de provincie en rijkswaterstaat worden de dataloggers van de 
verschillende partijen in één meetkast ondergebracht. Deze kast is door de firma van der 
Berg geplaatst. De netvoeding en een telefoon aansluiting in de meetkast wordt door de 
provincie Utrecht verzorgd. 
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4 Installatie meetsystemen plan A 

4.1 Algemeen 
In september 2009 is gestart met de voorbereidingen en het maken van een monitoringsplan 
en in november 2009 zijn vooruitlopend op de opdracht de krachtmeetcellen voor op de 
paalkopdeksels besteld. Het vroegtijdig bestellen van de krachtmeetcellen was noodzakelijk 
in verband met de lange levertijd van de speciaal te vervaardigen krachtmeetcellen en de 
geplande uitvoering medio januari 2010. Uiteindelijk is het grondwerk en het inheien van de 
betonnen palen ter plaatse van de afrit pas gestart op 1 maart 2010. De twee stalen palen 
met de nummers 693 en 695 waarop de reksensoren voor het meten van de paalmomenten 
van Fugro (plan B) zijn bevestigd zijn op 22 maart 2010 ingeheid. Met het inheien van de 
stalen palen is een begin gemaakt met de installatie van het monitoringsysteem. In de 
volgende paragrafen worden de gemeten aspecten en de installatie van de verschillende 
meetsystemen voor plan A door Deltares afzonderlijk behandeld. Een overzicht van de 
locaties waar de verschillende metingen worden uitgevoerd is opgenomen onder bijlage A. 

4.2 Hoogte paalkop(deksels) 
De palen met uitzondering van de palen 692, 693 en 695 waarop de krachtmeetcellen 
worden geplaats, zijn na het inheien voorzien van vierkante paalkopdeksels. De palen 
waarop de krachtmeetcellen worden geplaatst zijn op 14 april 2010 voorzien van ronde 
paalkopdeksels. Na het plaatsen van de paalkopdeksels zijn de palen binnen de invloedsfeer 
van de meetlocatie in x-, y- en z-richting met RTK-GPS ingemeten. Omdat de palen 696 t/m 
701 onder een zandophoging lagen konden deze niet worden ingemeten. Van de palen 692, 
693 en 695 is alleen de bovenkant van de bovenste krachtmeetcel gemeten, zie tabel 4.1. In 
bijlage A-2 zijn de coördinaten en de hoogten van de paalkopdeksels opgenomen zoals 
vermeld in het palenplan (versie 2.1) van Movares en zoals gemeten door Deltares. 
 
Paalnummer Bovenkant paal Bovenkant krachtmeetcel 
692 NAP-1,53 m NAP-1,13 m 
693 (staal) NAP-1,63 m NAP-1,12 m 
695 (staal) NAP-1,61 m NAP-1,11 m 
Tabel 4.1. Hoogte paal en krachtmeetcel. 
 
Het verschil tussen bovenkant paal en bovenkant bovenste krachtmeetcel wordt opgevuld 
door het opgestorte ronde paalkopdeksel, een kunststof plaat, 2 krachtmeetcellen, 2 
wapeningsmatten en een zandlaagje (figuur 4.1). 
 

 
Figuur 4.1. Plaatsing krachtmeetcellen. 
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De kunststof tussen plaat heeft een iets kleiner oppervlak dan de krachtmeetcel, dit omdat de 
rand van de meetcel stijver is dan verwacht. Hierdoor zou een deel van de kracht die door de 
mat via de meetcel op de paal wordt overgebracht mogelijk niet worden gemeten. Door de 
iets kleinere tussen plaat welke onder de meetcel wordt geplaatst, wordt de kracht van de 
wapeningsmat welke voor een belangrijk deel ook op de bovenrand van de meetcel drukt 
naar de onderzijde van de meetcel overgebracht (zie ook paragraaf 4.4). 

4.3 Verticale verplaatsing (zetting) 
Voor het meten van verticale verplaatsingen in het weglichaam zijn tijdens de aanleg op 
verschillende niveaus zettingmeetslangen aangebracht. Dit zijn kunststof buizen (PE100) met 
een uitwendige diameter van 50 mm en een wanddikte van 3 mm. Middels een druksensor in 
de meetsonde wordt de hoogteligging van de zettingslangen in de tijd gemeten. De 
meetsonde staat met een eigen vloeistofreservoir in verbinding en wordt tijdens de meting 
door de zettingslang getrokken. Door opeenvolgende punten in de zettingslang de 
hydrostatische druk te meten en deze te koppelen aan een NAP-hoogte worden eventuele 
hoogteverschillen in de tijd zichtbaar. Met dit systeem kunnen verticale verplaatsingen 
worden gemeten met een nauwkeurigheid van +/- 1 à 2 cm. Een probleem bij deze methode 
is om de stijfheid van de kunststof buis goed in te schatten. Indien deze te stijf (grote 
wanddikte) wordt gekozen zal deze eventuele zettingen niet goed kunnen volgen. Wordt 
gekozen voor een te dunne wanddikte dan bestaat het gevaar dat deze in de aanlegperiode 
of ter plaatse van de rand van de paalkopdeksels wordt platgedrukt. 
 
Nadat de paalkopdeksels op de palen zijn geplaatst en het zandbed tot circa 5 cm boven de 
paalkopdeksels is aangebracht, is de zettingslang (nummer 1) tussen de palen op 8 april 
2010 aangebracht. Vervolgens is op 16 april nadat de wapeningsmatten zowel in dwars- als 
in langsrichting zijn gelegd, de zettingslangen 2 en 3 tussen en boven de paalkopdeksels 
aangebracht en aan de mat bevestigd, zie foto 4.1. 
 

 
Foto 4.1. Zettingmeetslangen direct op de wapeningsmat. 
 
Nadat vervolgens in twee lagen van circa 40 cm het granulaat is aangebracht en verdicht, is 
op 19 april 2010 de laatste twee zettingslangen (nummers 4 en 5) direct boven de eerder 
geplaatste slangen aangebracht.  
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Direct na het plaatsen van de zettingslangen is de bovenkant op willekeurige punten in x-, y- 
en z-richting met RTK-GPS ingemeten. De gemiddelde aanleghoogte en de ligging van de 
zettingslangen met bijbehorende slangnummers is in onderstaande tabel opgenomen.  
 
Slangnummer Ligging t.o.v. 

paalkop 
Ligging t.o.v. 
wapeningsmat 

Gemiddelde 
aanleghoogte 

1 Tussen palen Onder de mat NAP-1,35 m 
2 Tussen palen Direct op de mat NAP-1,15 m 
3 Boven palen Direct op de mat NAP-1,14 m 
4 Tussen palen In ophoging NAP-0,48 m 
5 Bovenpalen In ophoging NAP-0,48 m 
Tabel 4.2. Gemiddelde hoogte zettingmeetslangen. 
 
Voor de ligging van de zettingslangen ten opzichte van de palen wordt verwezen naar figuur 
4.2. 
 

 
Figuur 4.2. Ligging zettingmeetslangen t.o.v. de palen. 
 
Op 21 april is een eerste meting (nulmeting) uitgevoerd en een tweede en derde meting zijn 
tijdens de aanlegperiode van de afrit op 28 april en op 9 juni uitgevoerd. Nadat de berm van 
de afrit was afgewerkt zijn de zettingslangen op 18 juni ingekort en beschermd door middel 
van een PVC-buis, zie foto’s 4.2 en 4.3. Deze buis kan worden afgesloten met een deksel. 
Op 23 juni 2010 is de afrit in gebruik genomen door het verkeer. 
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Foto 4.2. Zettingslangen linker uitloop Foto 4.3. Zettingslangen rechteruitloop 
 
De linker uitloop van de zettingslangen ligt ter hoogte van paal 689 en de rechter uitloop ter 
hoogte van paal 671. 

4.4 Paalkopbelasting 
Voor het meten van de paalbelasting werd als eis gesteld dat de krachtmeetcellen even groot 
zijn als de paalkopdeksels, zodat de totale kracht op de palen wordt gemeten. De vorm van 
de paalkopdeksels welke op de palen worden geplaatst is echter vierkant (75x75 cm) met 
afgeronde randen. Krachtmeetcellen van dergelijke afmetingen zijn standaard niet leverbaar 
en moeten speciaal worden vervaardigd. Bovendien worden krachtmeetcellen in vierkante 
vorm niet als ideaal gezien (scherpe hoek) en daarom is besloten om de palen 692, 693 en 
695 waarop de paalbelasting wordt gemeten van ronde paalkopdeksels te voorzien. Deze 
ronde paalkopdeksels hebben een gelijk oppervlak als de vierkante paalkopdeksels en zijn op 
14 april 2010 in het werk gestort. De diameter van de ronde krachtmeetcellen moet dan ook 
85 cm zijn en de dikte mag i.v.m. een aan te brengen zandtussenlaag niet meer bedragen 
dan 5 cm. Voor de metingen in plan B dienen deze hoogfrequent te kunnen worden 
uitgelezen. 
 
Omdat de benodigde krachtmeetcellen niet standaard leverbaar zijn, heeft de Firma 
Koenders bij opdracht van Deltares deze in november 2009 bij Geokon besteld. De 
specificaties van de op 20 januari 2010 geleverde krachtmeetcellen van het type “Thick Back 
Earth Pressure Cell” zijn: 

- Model 3515-3X (semi-conductor) 
- Diameter 847 mm 
- Meetbereik 1 MPa 
- Sensor output 4 – 20 mA 

 
De meegeleverde certificaten van de meetcellen zijn opgenomen onder bijlage B. Ter 
controle van de calibratie-waarden zijn de krachtmeetcellen voordat deze geplaatst zijn bij 
Deltares op 8 april 2010 op twee verschillende manieren getest. Eerst door een bepaalde 
belasting op het gehele oppervlak aan te brengen en vervolgens in een drukvat. Uit de test 
met de belasting op het gehele oppervlak bleek dat de rand van de krachtmeetcel stijver is 
dan verwacht en dat een deel van de kracht hierdoor niet correct werd gemeten. Om dit op te 
vangen is besloten om tussen het paalkopdeksel en de krachtmeetcel een kunststof plaat aan 
te brengen met een iets kleinere diameter dan de krachtmeetcel. 
 
Op 15 april 2010 zijn de krachtmeetcellen met behulp van een kraantje op de paalkoppen 
geplaatst. Voordat de krachtmeetcel werd geplaatst is eerst de kunststof plaat op het 
paalkopdeksel geplaatst (foto 4.4). Voor het uitvlakken en horizontaal stellen van de kunststof 
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plaat op het paalkopdeksel is specie gebruikt. Vervolgens is de krachtmeetcel geplaatst en de 
hijshogen afgeslepen (foto 4.5). Om inzanden van de open ruimte tussen paalkopdeksel en 
de krachtmeetcel tegen te gaan, is over de meetcel een waterdicht zeil aangebracht (foto 
4.6). Na uitvlakken van het zandbed is het geogrid eerst in dwarsrichting en vervolgens in 
langsrichting aangebracht. Hierop en boven de eerder geplaatste krachtmeetcellen zijn de 
bovenste krachtmeetcellen geplaatst (foto 4.7). Na het plaatsen van de meetcellen zijn ook 
deze hijsogen afgeslepen. 
 

  
Foto 4.4. Plaatsen kunststof plaat op paalkopdeksel Foto 4.5. Krachtmeetcel op paalkop met hijsogen 
  

  
Foto 4.6. Krachtmeetcel afgedekt met zeil Foto 4.7. Krachtmeetcel op geogrid 
 
Direct na plaatsen van de krachtmeetcellen zijn deze op een tijdelijke datalogger (zie 
hoofdstuk 4.5) aangesloten en zijn de metingen om de 10 minuten gestart. In tabel 4.3 zijn de 
plaatsingsgegevens van de krachtmeetcellen weergegeven. 
 
Meetcel Paalnummer Plaatsing 
938713 693 Geogrid 
938714 692 Geogrid 
938715 695 Geogrid 
938716 693 Paalkop 
938717 695 Paalkop 
938718 692 Paalkop 
Tabel 4.3. Plaatsing krachtmeetcellen 
 
De kabels komen min of meer gebundeld in beschermingsbuizen beneden aan het talud uit 
de ophoging tussen de palen 695 en 701. 
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4.5 Datalogger 
Omdat in de aanlegfase en gedurende de eerste monitoringsperiode nog niet over een 230 
volt netvoeding kon worden beschikt en ook nog geen definitieve opstelling van de 
meetkast(en) kon worden gerealiseerd, is op 15 april 2010 door Deltares een tijdelijke 
datalogger geplaatst (foto 4.8). De accu’s van deze logger worden gevoed door zonnecellen 
en de data wordt dagelijks op afstand uitgelezen. Hierdoor konden de krachtmeetcellen van 
Deltares en de gronddrukmeetcellen (plan B) van Fugro al direct na plaatsing op deze logger 
worden aangesloten en uitgelezen. 
 

  
Foto 4.8. Tijdelijke datalogger. Foto 4.9. Definitieve datalogger in meetkast. 
 
Alhoewel de door de Firma van den Berg geplaatste gezamenlijke meetkast (zie paragraaf 
4.11) nog niet over een 230 volt aansluiting beschikt, is in november 2010 de oude logger 
losgekoppeld en de definitieve logger in de meetkast geplaatst (foto 4.9). De definitieve 
datalogger is een CR1000 datalogger met een AM16/32B multiplexer, een CS100 barometer 
en een CS-GPRS quad band GSM modem. Het modem is nodig om te voorkomen dat 
dataverlies optreedt, zolang de vaste telefoon aansluiting nog niet operationeel is. De logger, 
multiplexer, barometer en modem zijn in een kunststof kast ingebouwd. De GSM-antenne is 
buiten naast de meetkast geplaatst. In tabel 4.4 is de aansluitvolgorde van de verschillende 
sensoren weer gegeven. 
 
Meetcel Soort meting Monitoringsplan 
barometer Luchtdruk A+B 
938718 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
938716 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
938717 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
938714 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
938713 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
938715 Krachtmeetcel paal (Deltares) A 
1006241 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
1006236 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
1006240 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
1006238 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
1006237 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
1006239 Gronddrukmeetcel matras (Fugro) B 
9108 Waterspanningsmeter peilbuis A 
Tabel 4.4. Volgorde aansluiting sensoren tijdelijke en definitieve datalogger 
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Totdat de 230 volt netvoeding aanwezig is wordt de datalogger etc. gevoed door twee accu’s 
van 12 volt, welke regelmatig worden vervangen. De specificaties van de logger zijn onder 
bijlage C opgenomen. 

4.6 Rek wapeningsmat 
Voor het meten van de rek in de wapeningsmat (geogrid) is gezocht naar een vrij eenvoudige 
en ook voor de langere termijn betrouwbare methode. In een eerder onderzoek naar de rek 
van een wapeningsmat is deze gemeten met verplaatsingsopnemers welke aan de mat 
werden bevestigd. De resultaten van deze metingen waren echter niet bevredigend, zodat 
naar een andere methode is gezocht. Zo is op laboratoriumschaal bij Deltares wel goede 
ervaringen opgedaan met rekmetingen aan geokunststoffen met standaard voor de fiets 
beschikbare remkabels. De binnen- en buitenkabel werd op enige afstand van elkaar aan de 
mat bevestigd en tot buiten de proefopstelling geleid. Belangrijk voordeel van deze methode 
was de lage prijs en dat de metingen zelf buiten de proefopstelling konden worden 
uitgevoerd. 
 
Voor het meten van de eventuele optredende rek in het geogrid te Woerden is daarom het 
principe van deze methode overgenomen. Het belangrijkste verschil tussen een opstelling in 
een laboratorium en de praktijk is de grotere benodigde kabellengte om de metingen buiten 
het monitoringsvak te kunnen uitvoeren. Door de grotere kabellengte en de optredende 
temperatuursverschillen is het verschil in uitzettingscoëfficiënt tussen binnen- en buitenkabel 
een nadeel. Daarom is besloten om geen gebruik te maken van binnen- en buitenkabels, 
maar van twee kabels van het zelfde materiaal en gelijke dikte (RVS staaldraadkabel 2 mm). 
Omdat de rek van de wapeningsmat volgens de leverancier maximaal ongeveer 5% bedraagt 
en om eventuele onnauwkeurigheden in deze methode op te vangen, wordt de rek in de 
wapeningsmat over een afstand van 100 cm gemeten. De kabels welke tot buiten het 
monitoringsvak lopen zijn aan het uiteinde van een markering en een lus voorzien. Nadat de 
beide kabels op een gelijke spanning is gebracht, wordt de afstand tussen beide markeringen 
gemeten, zie figuur 4.3. Door in de tijd deze meting te herhalen kan een uitspraak worden 
gedaan over de mate van rek in de wapeningsmat. 
 

 
Figuur 4.3. Principe van de rekmeting met kabels. 
 
Op drie plaatsen wordt op deze wijze de rek in de wapeningsmat gemeten, namelijk tussen 
de palen 716-717, 717-718 en 718-719 (figuur 4.4). De kabels hiervoor zijn op 12 april 2010 
aangebracht en met RVS klemmen aan de mat bevestigd, zie foto 4.10. De kabels zelf lopen 
ter bescherming door een flexibele buis welke aan de mat met binders is bevestigd. Daar 
waar de kabels uit de ophoging komen is ter bescherming een stalen koker met deksel 
geplaatst. Op 21 april is de eerste meting (nulmeting) uitgevoerd. 
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Figuur 4.4. Locaties van de rekmetingen. 
 

 
Foto 4.10. Gemonteerde rekkabels aan het geogrid. 

4.7 Vaste NAP hoogte 
Op 9 juni 2010 is nabij het monitoringsvak een vast hoogtepunt aangebracht. De conus van 
dit vaste punt bevindt zich in de pleistocene zandlaag op een diepte van NAP-21,4 m. 
Volgens de door MOS-Grondmechanica uitgevoerde sonderingen (UZ37, UZ39 en UZ40) ter 
plaatse van het monitoringsvak ligt de bovenkant van het pleistocene zand op ongeveer NAP-
19,5 à 20,0 m. De bovenkant is op 16 juni 2010 middels een waterpassing aan een NAP 
hoogtepunt van de aannemer ingemeten. De sluitfout tijdens deze waterpassing bedroeg 1 
mm. De x- en y-coördinaten en de hoogte van het maaiveld zijn met RTK-GPS ingemeten, 
zie tabel 4.5. Het punt is ter bescherming voorzien van een stalen koker met deksel. 
 
Hoogtemerk X- coördinaat Y- coördinaat Maaiveldhoogte Hoogtemerk  
VP01 121929,75 453929,93 NAP-1,40 m NAP-0,649 m 
Tabel 4.5. Locatiegegevens vast hoogtemerk. 
 
Op 27 september heeft Fugro-Inpark in opdracht van Deltares de hoogte van het vaste punt 
ingemeten ten opzicht van twee NAP-bouten, namelijk 31G0027 (NAP+1,441 m) en 31G0179 
(NAP+0,593 m). De door Fugro-Inpark ingemeten hoogte van VP01 bedroeg NAP-0,645 m. 
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Dit is met de door Deltares uitgevoerde meting (tabel 4.5) een verschil van 4 mm. Voor het 
meten van het wegdek door Fugro wordt de door Fugro gemeten hoogte aangehouden.  

4.8 Horizontale verplaatsing (helling) 
De twee hellingmeetbuizen met een diameter van 70 mm zijn op 25 en 26 mei 2010 onder 
begeleiding van Deltares door de firma Bam-Infra geplaatst. De hellingmeetbuizen zijn in een 
geboord gat B01 en B02 tot in het pleistocene zand geplaatst. De boorbeschrijvingen en de 
plaatsingsformulieren staan onder bijlage D. De hellingmeetbuis HM01 is aan de noordzijde 
van de afrit geplaatst ter hoogte van paalnummer 677 en HM02 aan de zuidzijde ter hoogte 
van paalnummer 696. De nulmeting in de hellingmeetbuizen is op 1 juni 2010 uitgevoerd. In 
tabel 4.6 zijn de locatiegegevens opgenomen, welke op 16 juni met RTK-GPS zijn ingemeten. 
De hellingmeetbuizen zijn net onder maaiveld afgewerkt en beschermd met een straatpot. 
 
Hellingbuis X- coördinaat Y- coördinaat Maaiveld BK-buis 
HM01 (noord 121931,22 453925,09 NAP+0,12 m NAP+0,05 m 
HM02 (zuid) 121933,94 453908,04 NAP+0,77 m NAP+0,76 m 
Tabel 4.6. Locatiegegevens hellingmeetbuizen. 
 
De helling in de meetbuizen wordt in twee richtingen gemeten, zowel haaks op het talud (afrit) 
als evenwijdig hieraan. De meetnauwkeurigheid van de horizontale verplaatsing ten opzichte 
van de onderzijde (vaste zand) is ongeveer 2 mm op 20 meter buislengte. 

4.9 Grondwaterstand 
Voor het meten van de grondwaterstand is op 9 juni 2010 een HDPE peilbuis met een 
filterlengte van 1 m in een boorgat geplaatst. De peilbuis is ter bescherming van een stalen 
koker met deksel voorzien. Volgens eerder uitgevoerde metingen  van de grondwaterstand 
ligt deze op ongeveer NAP-1,6 m en bedraagt de stijghoogte in het diepe zand ongeveer 
NAP-1,4 m (zie rapport Movares met kenmerk BOD-PVD-090031143). In onderstaande tabel 
zijn de locatiegegevens weergegeven welke op 16 juni 2010 met RTK-GPS zijn gemeten. Het 
plaatsingsformulier van de peilbuis is opgenomen onder bijlage E. 
 
Peilbuis X- coördinaat Y- coördinaat Maaiveld Bovenkant 

peilbuis 
Hart filter 

PB01 121942,19 453925,38 NAP-1,41 m NAP-0,84 m NAP-4,08 m 
Tabel 4.7. Plaatsinggegevens peilbuis. 
 
Voor het continue registreren van de waterstand is in de peilbuis een waterspanningsmeter 
afgehangen en op de tijdelijke datalogger aangesloten. De afhangdiepte van de 
waterspanningsmeter is 2,00 m beneden bovenkant peibuis, of NAP-2,84 m. De peilbuis is 
voorzien van een stalen koker met deksel. 

4.10 Hoogteligging wegdek 
Zoals in het monitoringsplan van 18-01-2010 met kenmerk 1201466-000-GEO-0002 staat 
vermeld, is besloten om de hoogte van het wegdek na gereed komen van de afrit niet middels 
waterpassingen te monitoren maar via een 3D-laserscanning. Dit om overlast voor het 
verkeer (tijdelijke afsluiting) te voorkomen. Deze afweging is mede tot stand gekomen nadat 
duidelijk is geworden dat hiermee binnen het hiervoor beschikbare budget een veel grotere 
puntdichtheid (gritafstand 10 cm) wordt verkregen dan met waterpassen van een beperkt 
aantal punten. 
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De hoogtemetingen van het wegdek met 3D-laserscanning heeft Deltares uitbesteed aan 
Fugro-Inpark. Het te scannen monitoringsvak meet ongeveer 10 bij 10 meter en de 
nauwkeurigheid in z-richting ligt tussen de 2 en 3 mm. Eventuele gemeten hoogteverschillen 
worden in twee 2D dwarsprofielen en in één 2D lengteprofiel weergegeven. Daarnaast kan 
tegen meerkosten een kleurenplot worden geleverd van de gemeten hoogteverschillen van 
het wegdek. 
 
Nadat in de nacht van 22 op 23 juni 2010 de afrit in gebruik is genomen, is op 24 juni 2010 
het wegdekoppervlak ter plaatse van het monitoringsvak door Fugro voor de eerste maal in 
aanwezigheid van Deltares ingemeten. De twee dwarsprofielen zijn gekozen ter hoogte de 
zettingmeetslangen en het langsprofiel midden over de afrit. 

4.11 Aslastmetingen van den Berg 
Alhoewel de installatie van de meetlussen voor aslastmetingen in opdracht van de provincie 
Utrecht door de Firma van den Berg wordt verzorgd, worden in deze rapportage de 
belangrijkste aspecten hiervan in het kort meegenomen. Voor een uitgebreid verslag van de 
installatie en de apparatuur wordt verwezen naar het installatierapport van de Firma van den 
Berg. 
 
In de nacht van 22 op 23 juli 2010 zijn de beide meetlussen in het wegdek aangebracht. 
Gelijktijdig is ook een kast geplaatst waarin alle apparatuur, ook die van Fugro en Deltares, 
wordt ondergebracht. De meetapparatuur van de firma van den Berg is in het rechter 
compartiment ondergebracht en het linker compartiment is bestemd voor de apparatuur van 
Fugro en Deltares. Aan de rechter zijkant van de kast is nog een compartiment, waar t.z.t. de 
netvoeding- en de telefoon-aansluiting worden ondergebracht. 
 
Omdat na plaatsing is gebleken dat tijdens neerslag de kast in het water staat (foto 4.11), is 
deze op 24 september 2010 herplaatst maar nu op een terp (foto 4.12). Tevens is een 
drainagebuis in en rond de kast aangebracht om regenwater dat eventueel onderin de kast 
stroomt af te voeren. Nadat de nodige mantelbuizen voor het doorvoeren van de kabels zijn 
aangebracht, is nog een tegelbestrating aangelegd.  
 

  
Foto 4.11. Kast op berm hoogte. Foto 4.12. Kast op terp van zand 
 
De plaats op de afrit van de meetlussen is in overleg met de opdrachtgever, van den Berg en 
Deltares vastgesteld. Een meetlus ligt ter hoogte van de plaats waar ook de rekkabels op het 
geogrid zijn bevestigd (paalnummers 714 t/m 719) en de ander circa 20 m ervoor. 
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5 Monitoring plan A in 2010 

5.1 Zettingmetingen 
De verticale verplaatsingsmetingen in de ophoging van de matras zijn in 2010 zes keer 
uitgevoerd. In de aanlegperiode van de afrit moest worden volstaan met tijdelijke 
hoogtemerken en een variabele hoogte van de slanguiteinden, welke op een gegeven 
moment ook ingekort moesten worden. Op 21-04-2010 is een nulmeting uitgevoerd, waarna 
nog tijdens de aanleg van de afrit op 28-04-2010 en 09-06-2010 de metingen zijn herhaald. 
Nadat de afrit op 23 juni 2010 in gebruik werd genomen, zijn de zettingslangen op 27-07-
2010, 01-09-2010 en 19-11-2010 nogmaals gemeten. Op 27-04-2010 is de meetsonde 
(profiler) getest op mogelijke afwijkingen. De grootste afwijking werd gemeten bij een 
hoogteverschil van circa 9 m en bedroeg 1,1 %. 
 
Tijdens de vierde meting op 27 juli 2010 is gebleken dat op de overgang van de matras naar 
de berm door zetting enkele buizen zodanig zijn gebogen dat de meetsonde niet of 
nauwelijks doorgevoerd kon worden. Voor een volgende meting is daarom gekozen voor de 
andere methode waarbij de zettingmeetslangen gevuld worden met water en de 
drukverschillen met een kleinere sensor worden gemeten.  
 
Omdat deze methode veel bewerkelijker is en gezien de wens om langdurig te meten, is op 
24 september 2010 geprobeerd om de buiging in de zettingslang te verminderen. Hiervoor 
werd een deel van de berm over een afstand van circa 3 m tot aan het geogrid afgegraven. 
Geconstateerd werd dat het geogrid waar de zettingslangen doorheen zijn gestoken buiten 
de laatste paal ongeveer 1 meter doorloopt en dat juist dit deel verzakt is en de zettingslang 
heeft meegetrokken. Hierdoor was het niet mogelijk om de vrij scherpe bocht zonder het 
geogrid te beschadigen uit de zettingslang te halen, zodat het vervolg van de metingen 
volgens de nieuwe methode zal moeten plaats vinden. Zoals eerder is opgemerkt is het 
vullen van de zettingmeetslang met water en het verwijderen van eventuele luchtinsluitingen 
zeer bewerkelijk en daardoor mogelijk minder nauwkeurig. Daarom heeft Deltares een eigen 
systeem ontwikkeld met een kleinere drukcensor met een gesloten watersysteem. In tabel 5.1 
zijn de bijzonderheden m.b.t. de uitgevoerde metingen weergegeven. 
 
Datum Bijzonderheden 
21-04-2010 Nulmeting slangen 1 t/m 5 vanaf rechter uitloop. 
27-04-2010 Testen profiler (meetsonde), afwijking circa 1%. 
28-04-2010 Meting slangen 1 t/m 5 vanaf rechter uitloop.  
09-06-2010 Slang 3 invoer van rechter uitloop niet mogelijk. 
18-06-2010 Slangen ingekort en beschermingsbuis aangebracht. 
23-06-2010 Afrit voor verkeer opengesteld. 
27-07-2010 Slang 1 metingen vanaf zowel rechter als linker uitloop. 

Slang 2 niet meer toegankelijk vanaf beide kanten i.v.m. knik op circa 4m. 
Slang 3 invoer van rechter uitloop niet mogelijk. Meting vanaf linker uitloop.  
Slang 4 metingen vanaf zowel rechter als linker uitloop. 
Slang 5 metingen vanaf zowel rechter als linker uitloop. 

01-09-2010 Meting uitgevoerd met diver nadat slangen gevuld zijn met water en ontlucht. 
19-11-2010 Meting uitgevoerd met aangepaste diver met gesloten watersysteem. 
Tabel 5.1. Bijzonderheden en uitgevoerde metingen. 
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Door werkzaamheden tijdens de aanleg van de afrit, het inkorten van de zettingmeetslangen 
en het meten vanaf de andere uitloop kunnen kleine hoogteverschillen zijn ontstaan. Voor 
een eventuele correctie van de nulmetingen dienen de metingen in zettingslang 3 als 
uitgangspunt. Deze zettingslang ligt direct over de paalkoppen en is aan de mat bevestigd. 
Aangenomen wordt dat de hoogte van de palen tijdens de meetperiode niet is gezakt en dat 
het meetpunt in de slang boven de paalkoppen in de tijd niet is veranderd. De hieruit 
vastgestelde referentiehoogte van de verschillende metingen in de tijd is vervolgens ook voor 
de overige zettingmeetslangen aangehouden. In tabel 5.2 is de gemeten hoogte in NAP 
boven de paalkoppen in zettingslang 3 in de tijd weergegeven. 
 
Paal 21-04-2010 28-04-2010 09-06-2010 27-07-2010 01-09-2010 19-11-2010 
689 (links) -1,18 -1,17 -1,19 -1,19 -1,19 -1,18 
688 -1,19 -1,19 -1,19 -1,19 -1,19 -1,19 
687 -1,19 -1,19 -1,19 -1,19 -1,19 -1,20 
686 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,14 -1,15 
679 -1,15 -1,15 -1,17 -1,16 -1,15 -1,16 
673 -1,15 -1,15 -1,14 -1,15 -1,15 -1,15 
668 -1,19 -1,20 -1,15 -1,18 -1,16 -1,17 
669 -1,18 -1,19 -1,18 -1,18 -1,20 -1,19 
670 -1,21 -1,22   -1,21 -1,22 
671 (rechts) -1,21 -1,23   -1,23 -1,23 
Tabel 5.2. Gemeten hoogtes t.o.v. NAP direct boven de paalkoppen.  
 
Uit de metingen blijkt dat tijdens de aanleg de zettingslangen in de ophoging m.u.v. de 
zettingslang nummer 3 gemiddeld ongeveer 6 à 7 cm zijn gezakt. Zettingslang nummer 3 
welke direct over de paalkopdeksels ligt, is tussen de palen circa 5 cm gezakt. Nadat de afrit 
op hoogte en in gebruik genomen is en rekening houdend met de meetnauwkeurigheid (+/- 1 
à 2 cm) kan er nauwelijks van enige zetting worden gesproken. De resultaten van de 
metingen zijn grafisch weergegeven onder bijlage F. 

5.2 Krachtmetingen paalkoppen 
Middels krachtmeetcellen direct boven de paalkopdeksels worden de krachten gemeten 
welke door het grondlichaam en de verkeersbelasting op de palen wordt overgebracht. De 
palen welke op deze wijze worden gemonitoord zijn; 692, 693 en 695. De palen 693 en 695 
zijn van staal en paal 692 van beton. Boven elke paalkop zijn twee krachtmeetcellen 
geplaatst, één die de belasting boven het geogrid meet en één direct op de paalkop die ook 
de belasting meet welke door het geogrid wordt overgebracht. De palen 692 en 693 staan 
onder de rijbaan van de afrit en paal 695 staat net buiten de rijbaan en de vluchtstrook. De 
krachtmeetcellen zijn na plaatsing elke 10 minuten uitgelezen. In de aanleg periode tot aan 
het in gebruik nemen van de afrit lopen de drukken sterk op, zoals mag worden verwacht. In 
de eerste weken na het in gebruik nemen van de afrit loopt de druk nog iets op om daarna 
vrijwel gelijk te blijven. De resultaten van de metingen zijn grafisch weergegeven onder 
bijlage G.  
 
Tijdens het ombouwen van de tijdelijke naar de definitieve logger is een onderbreking van de 
meetdata. Met uitzondering van krachtmeetcel nummer 38714-692-B was dit slechts enkele 
dagen. Het inlezen van de krachtmeetcel 38714-692-B bleek soms wel en soms niet mogelijk, 
waardoor gedurende circa 3 weken geen aaneensluitende meetdata beschikbaar is. Na het 
aanpassen van het programma in de logger was dit probleem verholpen.  
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Zoals verwacht is een duidelijk verschil te zien tussen de druk boven de paal op het geogrid 
en de extra druk welke door het geogrid op de paal wordt overgebracht. Na het in gebruik 
nemen van de afrit worden begin februari 2011 ongeveer de volgende drukken gemeten: 

 Paal 692; boven geogrid 340 kPa, onder geogrid 380 kPa 
 Paal 693; boven geogrid 325 kPa, onder geogrid 425 kPa 
 Paal 695; boven geogrid 200 kPa, onder geogrid 300 kPa  (naast afrit) 

5.3 Rekmetingen wapeningsmat 
 
Voor het meten van de rek in het geogrid zijn op drie plaatsen twee staaldraadkabels aan de 
mat op een onderlinge afstand van 100 cm aangebracht. Deze kabels lopen tot buiten de 
ophoging, zodat het verschil in lengte tussen beide kabels kan worden gemeten. Hiervoor is 
op de kabels een markering aangebracht en tijdens de meting zelf wordt een bepaalde 
voorspanning aangebracht. De drie locaties waar de rek van het geogrid tussen de palen 
wordt gemeten zijn; de palen 716-717, 717-718 en 718- 719. Nadat de kabels zijn 
aangebracht is op 21-04-2010 een nulmeting uitgevoerd. In tabel 5.3 zijn de uitgevoerde 
metingen en de gemeten rekken t.o.v. de nulmeting weergegeven. In bijlage H zijn de 
gemeten rekken grafisch weergegeven. 
 
Datum Paal 716-717 Paal 717-718 Paal 718-719 
21-04-2010 +0 mm +0 mm +0 mm 
09-06-2010 +2 mm +2 mm +2 mm 
27-07-2010 +0 mm +5 mm +3 mm 
01-09-2010 +0 mm +6 mm +2 mm 
Tabel 5.3. Gemeten rek in wapeningsmat over een lengte van 1 m. 
 
Opmerkelijk is dat de grootste rekken tussen de palen aan de rechter zijkant van de rijstrook 
worden gemeten. Een gemeten rek 5 à 6 mm over een lengte van 100 cm komt overeen met 
een rek van 0,5 à 0,6%. De maximale rek in de wapeningsmat mag volgens de leverancier 
ongeveer 5% bedragen. 

5.4 Hellingmetingen 
Aan weerszijden van de afrit is in de berm van de weg een hellingmeetbuis tot in het 
pleistocene zand geplaatst voor het meten van horizontale verplaatsingen in twee richtingen 
(haaks op de afrit en evenwijdig aan de afrit). In figuur 5.1 zijn de locaties en de meetrichting 
van de hellingmeetbuizen ten opzichte van de afrit weergegeven. 
 

 
Figuur 5.1.  
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De nulmeting is op 01-06-2010 uitgevoerd en op 27-07-2010, 01-09-2010 en 20-10-2010 zijn 
herhalingsmetingen uitgevoerd. De gemeten verplaatsingen in de hellingmeetbuizen zijn 
grafisch weergegeven onder bijlage I.  
 
De gemeten maximale horizontale verplaatsingen in de hellingmeetbuizen zijn; 

 Noordzijde (HM-1): haaks op talud circa 10 mm, evenwijdig aan talud circa 3 mm. 
Opmerkelijk is dat de eerste twee metingen negatief waren en de laatste meting vanaf 
NAP-10 m tot NAP positief.  

 Zuidzijde (HM-2): haaks op talud circa 5 mm, evenwijdig aan talud circa 4 mm 

5.5 Grondwaterstand 
Aan de noordzijde van de afrit is in de onderberm van de afrit een ondiepe peilbuis geplaatst, 
welke in eerste instantie handmatig en later middels een waterspanningsmeter om de 10 
minuten wordt gemeten. Volgens deze metingen ligt de grondwaterstand ongeveer gelijk aan 
maaiveld op circa NAP-1,4 m. Dit zou ongeveer overeenkomen met de stijghoogte gemeten 
in het diepe zand, zie paragraaf 4.9. De resultaten van de gemeten grondwaterstand is 
grafisch weergegeven onder bijlage J.  

5.6 Wegdekmetingen 
 
Het monitoren van de hoogteligging van het wegdekoppervlak wordt middels een 3D-
laserscanning uitgevoerd. Het te scannen vak ligt ter hoogte waar ook de zetting met de 
zettingmeetslangen wordt gemeten. Vlak nadat de afrit in gebruik is genomen, is op 24 juni 
2010 een nulmeting uitgevoerd. Een tweede meting is op 18 augustus uitgevoerd, een derde 
op 27 september en op 6 december 2010 een vierde meting. Uit de metingen in 2010 is 
gebleken dat het wegdek ter plaatse van het monitoringsvak na gebruik van de afrit binnen de 
meetnauwkeurigheid van 1 à 2 mm qua hoogte niet is veranderd. De resultaten van de 
metingen zijn onder bijlage K grafisch weergegeven.  
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A-1  

A Meetlocaties en metingen paalkopdeksels 

A-1: Locaties van de metingen binnen plan A. 
A-2: Coördinaten en NAP hoogte paalkopdeksels volgens palenplan en na uitvoering.  
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B-1  

B Specificaties krachtmeetcellen 

 
B-1: Certificaat krachtmeetcellen Geokon 
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C-1  

C Specificaties logger 

C-1: Specificaties datalogger 
C-2: Specificaties multiplexer 
C-3: Specificaties barometer 
C-4: Specificaties CS-GPRS 
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D Plaatsinggegevens hellingmeetbuizen 

D-1: Boorprofielen ter plaatse van hellingmeetbuizen (B01 en B02) 
D-2: Plaatsingsformulier hellingmeetbuis HM-1 (PH-1) 
D-3: Plaatsingsformulier hellingmeetbuis HM-2 (PH-2) 
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E Plaatsinggegevens peilbuis 

E-1: Plaatsingsformulier peilbuis PB01 (P1)  
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F Zettingmetingen 

F-1: Zettingmetingen meetslang 1 
F-2: Zettingmetingen meetslang 2 
F-3: Zettingmetingen meetslang 3 
F-4: Zettingmetingen meetslang 4 
F-5: Zettingmetingen meetslang 5 
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G Krachtmetingen paalkoppen 

G-1: Paalkopbelasting tijdens aanleg afrit, tijdelijke logger 
G-2: Paalkopbelasting na in gebruikname afrit, tijdelijke logger 
G-3: Paalkopbelasting, definitieve logger 
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H Rekmetingen wapeningsmat 

H-1: Rekmetingen wapeningsmat met kabels 





 

 
1201466-000-GEO-0024, Versie 2, 15 maart 2011, voorlopig 
 

 
Monitoring paalmatras Woerden A12/N204 
 

I-1  

I Hellingmetingen 

I-1: Horizontale deformatie hellingmeetbuis HM-1 
I-2: Horizontale deformatie hellingmeetbuis HM-2 
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J-1  

J Grondwaterstanden 

J-1: Grondwaterstand berm noordzijde 
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K-1  

K Wegdekhoogten 

K-1: Dwars- en lengteprofiel hoogte wegdek, tekening Fugro met kenmerk 24150215T004 
 
 


