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De woonschepenhaven te Groningen zal worden uitgebaggerd. De vraag daarbij is tot welke 
afstand van de steigers de baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder de 
stabiliteit van de steigers in gevaar te brengen. 
 
Grondonderzoek 
De draagkracht en stabiliteit van de steigers in de woonschepenhaven wordt beschouwd op basis 
van het eerder door ons bureau uitgevoerde grondonderzoek (zie ons rapport Resultaten 
Grondonderzoek, VN-52449-1, R13056, d.d. 20 september 2010). Dit grondonderzoek heeft 
bestaan uit het uitvoeren van 13 sonderingen op het land en 8 sonderingen in het water. 
 
De maaiveldhoogte van de sonderingen op het land varieerde ten tijde van het grondonderzoek 
van N.A.P. +1,66 m tot +1,94 m. De bovenzijde van het slib in de haven is tijdens het 
grondonderzoek ingemeten op N.A.P. –0,60 m tot –0,80 m. Voor het uitvoeren van de 
sonderingen in het water is bij al de betreffende sonderingen een casing ingebracht tot  
N.A.P. –1,60 m. 
 
Bodemopbouw 
De bodemopbouw op het land bestaat vanaf maaiveld uit een laag van ongeveer 0,65 m zand, 
gevolgd door matig vaste klei tot ongeveer N.A.P. +0,6 m. Daaronder wordt bij de voorboringen 
van de sonderingen DKM-1 en DKM-2 slappe klei aangetroffen. Op basis van de sonderingen lijkt 
deze kleilaag matig stijf te zijn (qc  1 MPa) tot ongeveer N.A.P. –1,5 m, waaronder het kleipakket 
zeer slap is (qc < 0,5 MPa) tot N.A.P. –5,0 m. Hieronder wordt bij de meeste sonderingen de 
basisveenlaag aangetroffen, gevolgd door een sterk siltig zandpakket. 
 
De sonderingen die vanaf het water zijn gemaakt laten vanaf de onderzijde van de casing (circa 
N.A.P. –1,6 m) eveneens een zeer slap kleipakket zien tot tenminste N.A.P. –5,0 m. 
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Huidige situatie 
Volgens uw opgave zijn de steigers gefundeerd op een niveau van circa N.A.P. –0,62 m. De haven 
zal worden uitgebaggerd tot N.A.P. –0,88 m. De steigerpalen bevinden zich h.o.h. 3,0 meter. 
 
Het eigen gewicht van een steiger is door ons ingeschat ongeveer 35 kN / 3,0 m. De veranderlijke 
belasting op de steiger is opgegeven en heeft een grootte van circa 2,5 kPa, wat overeen komt 
met 2,5 * 2,0 * 3,0 = 15 kN / 3,0 m. De rekenwaarde van de funderingsdruk komt daarmee op  
Pd = (1,2*35 + 1,5*15) / 2,35 m2 = 27,5 kN/m2.  
 

 
Figuur 1 schematisatie waterbodem huidige situatie (niet op schaal, niet gebaseerd op 
profielmetingen) 
 
Uit het grondonderzoek blijkt dat de bovenzijde van de sliblaag in de haven minimaal gelijk of 
lager is dan het opgegeven funderingsniveau van de steiger. De afstand van de sonderingen tot 
de steiger is echter minimaal 10 meter. De hoogte van de (vaste) waterbodem ter plaatse van de 
steigerpalen is niet bij ons bekend. 
 
De draagkracht van de van de oorspronkelijke bodemopbouw, met vanaf funderingsniveau een 
pakket slappe klei tot tenminste N.A.P. –5,0 m, is theoretisch onvoldoende om de steiger op te 
funderen. Volgens uw opgave is het draagvermogen van de ondergrond niet verbeterd voordat 
de steiger is aangebracht en is er ook enige zakking van de steigers is opgetreden.  
 
Op basis van deze gegevens is het aannemelijk te veronderstellen dat het draagvermogen van de 
ondergrond (en daarmee de stabiliteit van de steiger) niet voldoet aan de veiligheideisen van de 
vigerende normen en/of de voormalige NEN 6702 en NEN 6744. 
 
Doel van dit advies is om te beoordelen op welke afstand van de steiger baggerwerkzaamheden 
kunnen worden uitgevoerd zonder dat de stabiliteit van de constructie verder afneemt. Daarbij 
wordt er vanuit gegaan dat de baggerwerkzaamheden mechanisch (graven in den natte) worden 
uitgevoerd. 
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Advies 
Om de draagkracht van de ondergrond niet te beïnvloeden, moeten de baggerwerkzaamheden 
plaats vinden buiten de invloedsbreedte van de fundering (zie figuur 2). 
 

 
Figuur 2 schematisatie invloedsbreedte en -diepte fundering (bron: NEN 9997-1) 
 
De grootte van de invloedsbreedte is afhankelijk van de breedte b’ en de sterkte van de 
ondergrond (’). 
 
De effectieve breedte b’ is ongeveer gelijk aan 1,0 m. De effectieve hoek van inwendige wrijving 
’ is naar verwachting niet groter dan 25 (een hoge ’ is in dit geval een veilige aanname). 
 Uit figuur 6.c van NEN 9997-1 volgt dat de invloedsbreedte ae maximaal 3,5 meter is. 
 
De haven zal worden uitgebaggerd tot N.A.P. –0,88 m. Omdat de ondergrond slap is, adviseren 
wij om een onderwatertalud te hanteren van 1:4 à 1:6. De baggerwerkzaamheden kunnen 
daarmee plaatsvinden vanaf een afstand van minimaal 5 meter uit de voet van de steiger  
( 6 meter uit de rand van de steiger). 
 

 
Figuur 3 schematisatie nieuw bodemprofiel 
 
 
Middels aanvullend grondonderzoek en hoogtemetingen van de bodem kan meer zekerheid 
worden verkregen omtrent de ondergrond ter plaatse van de steiger. Op basis van deze 
aanvullende gegevens kan de genoemde minimale afstand wellicht verkleind worden. 
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