
In het kader van het bouwrijp maken van het
woongebied is in opdracht van het projectbureau
Bloemdalerpolder een veldproef ingericht, die de
mogelijkheid biedt om gedurende 1 jaar metho-
den voor bouwrijp maken te beproeven. De veld-
proef bestaat uit twee proefterpen, met zand -
ophogingen van 3,0 m, een grondoppervlak van 26
m x 36 m met taluds van 1:2. Hiervan dient circa
2,0 m voor compensatie van de zetting (over-
hoogte) en 0,5 m zand als voorbelasting (extra
overhoogte) om het zettingsproces te versnellen.
De grondslag bestaat hoofdzakelijk uit een 4 tot 6
m dik veenpakket op zand. Eén terp is voorzien van
verticale drainage. De proefinrichting is weerge-
geven in figuur 2. Met deze proefopzet kunnen de
onderzoeksdoelen van projectbureau Bloemdaler-
polder worden bereikt:
� Inzicht in het zettingsgedrag van de onder-

grond, met name ten aanzien van de  consolida-
tieperiode en eindzetting;

� bepalen van een geschikte strategie (tijd en
zandhoogten) voor het voorbelasten van het
toekomstige woongebied;

� bepalen van de invloed van toepassing van ver-
ticale drainage in combinatie met extra over-
hoogte.

Deze veldproef bood uitstekende kansen voor
het GeoImpuls-programma om haar onderzoeks-
doelen op het gebied van langetermijnmetingen
en modelvalidatie op te nemen. 

De opdrachtgever heeft het terrein beschikbaar
gesteld voor een periode van 5 jaar, waardoor in
overleg met GeoImpuls het onderzoekspro-
gramma is uitgebreid. Dit biedt de mogelijkheid
om naast langetermijninformatie omtrent zet-
tingsgedrag en kruip, horizontale grondvervor-
ming en het langetermijngedrag van door grond
horizontaal belaste palen te onderzoeken. Toepas-
sing van diverse predictiemodellen en evaluatie
van de meetresultaten moet leiden tot validatie
van zettingsmodellen, met name het consolidatie-
proces en het kruipgedrag, modellen voor het
 bepalen van horizontale grondvervormingen en
 interactiemodellen met paalfunderingen. Tevens
is door Deltares een referentielocatie ingericht
voor het meten van achtergrondzettingen (figuur 2).

Voorafgaand aan de proef is in september en
 oktober 2010 uitgebreid grondonderzoek uit -
gevoerd bestaande uit:
� 2 Begemann boringen (Deltares) voor nauwkeu-

rige classificatie en continue monstername van
hoge kwaliteit van grondlagen.

� 17 Sonderingen met kleef- en waterspannings-
meting tot in het zandpakket (figuur 3).

� 11 In situ Vanetesten op 4 locaties ter bepaling
van de ongedraineerde schuifsterkte

� 4 Sonderingen met behulp van een Bolconus, ter
bepaling van sondeerwaarden in slappe grond-
lagen.

� 8 Conuspressiometerproeven (CPM) op 2 loca-
ties ter bepaling van de in-situ vervormings -
eigenschappen van grondlagen.

� Laboratoriumonderzoek (classificatieproeven,
triaxiaalproeven, samendrukkingsproeven met
extra belastingtrappen voor ontlasten en her -
belasten en K0-CRS-proeven).

Bij de veldproef is een ontwerp gemaakt van de
meetinstallatie, die gedurende 5 jaar in stand
wordt gehouden. Per terp zijn de volgende instru-
menten aangebracht (figuur 4):
� 6 Zakbaken, direct op het grasland geplaatst

voor het bepalen van het verloop van de vervor-
ming en dikte van de zandophoging in de tijd in
een verticaal;

� 3 zettingsmeetslangen; ook direct op het gras-
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Figuur 1 – Ligging Bloemendalerpolder.
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Tien tot twintig procent van het geotechnisch
falen ontstaat door gebrek aan kennis. Geo-Im-
puls ontwikkelt nieuwe technieken om risico's te
beperken en te beheersen.  Daarbij is er speci-
fiek aandacht voor kwaliteitscontrole van in de
grond gevormde elementen en de ontwikkeling
van een betrouwbaar ondergrondmodel geba-
seerd op verschillende typen onderzoek. Om de
onzekerheid rondom het gedrag van grond en
grondconstructies op lange termijn te verkleinen
worden meerjarige metingen uitgevoerd. Tot
slot wordt ook gewerkt aan het beheersen van
risico’s door een gerichte inzet van monitoring
via de ‘Observational Method’.



land geplaatst, voor het bepalen van de zetting
in 3 raaien in lengterichting tot 6 m buiten de
terpen;

� 2 hellingmeetbuizen; één aan de teen en één 4,0
m uit de teen van de terp;

� 8 waterspanningsmeters; op 2 verschillende
 locaties op 3 verschillende diepten in het veen,
één in het diepe zand en één aan de teen van het
talud;

� 2 extensometers met meetpunten op verschillende
diepten in het veen en diepe zand (Deltares);

� 2 stalen palen bestaande uit HEA 300 profielen;
één in de kruinlijn en één 4,0 m uit de kruinlijn.
De palen dienen om de interactie met de hori-
zontale grondvervorming te onderzoeken en
zijn voorzien van een aangelaste hellingmeet-
buis.

� 2 hellingmeetbuizen in dezelfde lijn als de stalen
palen voor het bepalen van de ongehinderde
horizontale grondvervorming.

Behalve de stalen palen en bijbehorende helling-
meetbuizen zijn alle instrumenten aangebracht
nog voordat de eerste zandaanvulling heeft
plaatsgevonden.

De aanvulling vond - in verband met de stabiliteit
van de taluds - in fasen plaats. Eerst is een laag-
dikte van 1,0 m aangebracht, waarna verticale
drainage, in een driehoekspatroon h.o.h. 1,0 m, in
terp 2 is aangebracht. Hierna zijn vier ophoogsla-
gen van 0,5 m aangebracht met een tussenperiode
van gemiddeld 3 weken. Drie weken na de laatste
ophoogslag zijn de stalen palen en bijbehorende

hellingmeetbuizen aangebracht. De totale aanleg
heeft plaatsgevonden tussen eind oktober 2010
en maart 2011.

Hoewel de evaluatie van de ophoging en het zet-
tingsverloop nog moet starten zijn inmiddels en-

kele interessante meetresultaten te tonen die het
gedrag van de proefterpen laten zien.
De bereikte zetting bij terp 1, zonder verticale
drainage, bedraagt gemiddeld 1,37 m op nage-
noeg 1 jaar na de start met ophogen. Bij terp 2,
met verticale drainage, is reeds een zetting be-
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Figuur 3 – Karakteristieke sondering.

Figuur 4 – Instrumentatie terpen.

Figuur 2 – Overzicht proeflocatie.

Samenvatting
Tussen Muiden en Weesp ligt de Bloemendalerpolder (figuur 1). Anno 2011
 bestaat de Bloemendalerpolder nog vooral uit cultuurlandschap met langgerekte
kavels veenweidegrond. In de toekomst wordt hier een gebied ontwikkeld waarin
natuur, recreëren en wonen fijnmazig op elkaar zijn afgestemd. Op het totale

grondgebied van Muiden en Weesp komen 4.500 woningen. Maximaal 3.000
daarvan worden gebouwd in een nieuw woongebied met veel oog voor het
 traditionele karakter van de Vechtstreek. Natuur en recreatie nemen de meeste
plek in beslag [1].
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reikt van 2,14 m (figuur 5 en 6). Het verschil in
opgetreden zetting wordt enerzijds veroorzaakt
door verschillen in laagdikte van het veenpakket;
bij terp 1 is dit gemiddeld 4,0 m en bij terp 2 is
dit 5,8 m. Anderzijds wordt dit veroorzaakt door
verschillen in mate van consolidatie.

Voor beide terpen zijn predicties opgesteld met
DSettlement en verschillende zettingsmodellen:
� Koppejan
� abc-isotachen
� NEN-Bjerrum-isotachen
� Koppejan met natuurlijke rek.
Bij ieder van deze modellen is een drietal consoli-
datiemodellen gebruikt. Ten eerste het veel-
gebruikte model van Terzaghi. Daarnaast is een
Darcy-model gebruikt, waarbij de doorlatendheid
is bepaald op basis van een constante consolida-
tiecoëfficiënt. Als derde variant is een Darcy-

model gebruikt, waarbij de doorlatendheid afhan-
kelijk is van het poriëngetal en dus van de samen-
drukking. Deze afhankelijkheid is ontleend aan de
resultaten van de K0-CRS-proeven en laat zien dat
de doorlatendheid bij een initieel poriëngetal in
het veld van ca. 15 met een factor 1000 terugloopt
bij een eindporiëngetal van ca. 6 (figuur 7). Aan-
gezien ook de volumesamendrukbaarheid (mv)
 afneemt in de tijd leidt dit tot een minder sterk
 variërende consolidatiecoëfficiënt. Voor de evalu-
atie van de meetresultaten wordt aan dit laatste
consolidatiemodel extra aandacht besteed omdat
het model rekening houdt met de sterk verande-
rende eigenschappen van veen tijdens samen-
drukken.

Uit een eerste analyse van de meetresultaten ten
opzicht van de predicties blijkt dat de verschillen
in voorspelde eindzetting tussen de modellen niet

bijzonder groot is: plus of min  16 % ten opzichte
van de gemiddelde waarde van de zetting uit de
predictie. Wel geven de modellen een verschillend
zettingsverloop, waarbij al snel sprake is van een
factor 2,5 in consolidatieperiode. De metingen
laten zien dat consolidatie van terp 2 met drainage
redelijk goed overeenkomt met de predicties. Bij
terp 1 lijkt het consolidatieproces zich circa twee
maal zo snel te voltrekken. Door het toepassen van
een zakbaakfit wordt een predictie gemaakt voor
de eindzetting en de situatie waarbij over het
halve terpoppervlak 0,5 of 1,0 m extra overhoogte
wordt verwijderd.  

Tijdens het aanbrengen van de ophoging diende
de stabiliteit van de taluds voldoende verzekerd
te zijn. Dit was noodzakelijk om schade door insta-
biliteit te voorkomen, maar ook om een bezwijk-
situatie te vermijden, met grote negatieve invloed
op de meetcampagne. Met name het horizontale
grondvervormingsgedrag aan de rand van de op-
hoging wordt sterk bepaald door de stabiliteits-
factor die het talud bij iedere ophoogslag heeft.
De wachttijd tussen de ophoogslagen is bepaald
op basis van afname van wateroverspanningen
in de terpen die gemeten is met een groot aantal
waterspanningsmeters. 
De resultaten van deze metingen zijn gegeven in
figuur 8 en 9. In de metingen zijn de ophoogslagen
duidelijk te herkennen. Ook is waarneembaar dat
de waterspanning bij de sensoren die zich in het
veen bevinden (met code A, B en C) niet meer te-
rugkomen op hun oorspronkelijke waarde. Dit
wordt natuurlijk veroorzaakt door de zetting van
de sensoren zelf samen met het veenpakket. Hier-
bij zakken de ondiepe sensoren A meer dan de sen-
soren B en de diepst gelegen sensoren C. Het
verschil in consolidatiegedrag tussen terp 1, zon-
der drainage, en terp 2, met drainage, lijkt niet erg
groot. Toch is dit verschil duidelijk waarneembaar
in de sensoren die halverwege de veenlaag liggen
(sensoren B). Daarnaast zou terp 2, indien geen
verticale drainage was toegepast, een ca. 2,0 maal
zo lange consolidatieperiode hebben als terp 1
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Figuur 5 – Predictie en meting terp 1, zonder verticale drainage.

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
1 10 100 1.000 10.000

Tijd [dagen]

Ze
tt

in
g 

te
rp

 1
 [m

]  

Terzaghi
Koppejan

Darcy Cv
Darcy Ck

Terzaghi
ABC-isotachen

Darcy Cv
Darcy Ck

Terzaghi
NEN-Bjerrum

Darcy Cv
Darcy Ck

Terzaghi
Koppejan, natural strains

Darcy Cv
Darcy, Ck

ZB-T2-7

ZB-T2 -8

Figuur 6 – Predictie en meting terp 2, met verticale drainage.
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Figuur 7 – K0-CRS-proef.
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Figuur 8 – Waterspanningsmetingen terp 1, zonder verticale drainage.
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Figuur 9 – Waterspanningsmetingen terp 1, zonder verticale drainage.

 gezien het 1,45 maal zo dikke pakket slappe lagen.
In de evaluatie wordt het verloop van de consoli-
datie van beide terpen nader geanalyseerd.
De uitvoering van de veldproef gaat nog circa 4
jaar duren. De eerstvolgende activiteit is het ver-
wijderen van de extra overhoogte over het halve
oppervlak van de terpen. Zettingsmodellen geven

aan dat het deels ontlasten resulteert in een sterke
reductie van de kruip van de grond en dus van de
restzetting. Verwacht wordt dat het doorlopende
meetprogramma nog een schat aan belangrijke
 informatie oplevert naar het kruipgedrag van het
veen en leidt tot meer onderbouwd inzicht hier-
van. Daarnaast is het onderzoek naar horizontale

vervorming van de grond en de interactie met de
geïnstalleerde stalen palen, zowel in de consoli -
datiefase als kruipfase, uiterst boeiend.   
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