Bouwputmonitoring
Bewaken van de omgeving

Monitoring tijdens de bouw van ondergrondse werken is een
effectief middel om ongewenste schade en hinder te voorkomen.
de meetfrequenties, de wijze van commu
nicatie en de verantwoordelijkheden vast
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gelegd. Door vervolgens adequaat te
monitoren gedurende het bouwproces
kan er vroegtijdig worden ingegrepen
wanneer ongewenste effecten zich voor
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doen.
Bouwputmonitoring
De monitoring van de omgeving van de
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bouwput bestaat uit het uitvoeren van
verschillende activiteiten. Een aantal
van de mogelijke activiteiten staat hier
onder in tabelvorm aangegeven, waarbij
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eveneens de reden van de monitorings
activiteit is aangegeven.
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liseerd. Het voorkomen van schade aan
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panden en infrastructuur in de omgeving

gebouw op een bepaald moment vast.

van de werkzaamheden is een belangrijk

Vooropnamen worden uitgevoerd vóór

aandachtspunt bij de realisatie van een
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project. Hiervoor is voor aanvang van de

kan gedurende en na voltooiing van het

werkzaamheden een goede inschatting

project worden uitgesloten of aangetoond,
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monitoringsplan noodzakelijk. In dit plan
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worden de benodigde werkzaamheden,
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de grenswaarden van meetwaarden,

van het exterieur als van het interieur.

Monitoringsactiviteit

Doel

Vooropnamen en bouwkundige
opname.

Vastleggen van eerder ontstane schade.

Trillingsmetingen.

Voorkomen dat trillingen, door bouw
activiteiten, schade in de omgeving
veroorzaken.

Hoogtemetingen aan panden en infra
structuur.

Zakkingen van de omgeving vaststellen.

Grondwatermonitoring binnen en buiten
de bouwput.

Meten van de daling van de grondwater
stand.

Verplaatsingsmetingen van dam- en
diepwanden.

Meten van het verplaatsen of doorbuigen
van dam- en diepwanden.

Monitoren van bestaande scheuren.

Vastleggen van het vergroten van schade.
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Trillingsmetingen
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zich voordoet, is monitoring zinvol.

staan, kunnen schade en hinder
veroorzaken in een bebouwde omgeving.
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Monitoren bestaande scheuren.
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wezig is, welke reeds zichtbare scheuren
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Om de zakkingen van panden en (onder

geplaatst.

grondse) infrastructuur meettechnisch te

Het monitoren van scheuren middels
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scheurmeters is een relatief eenvoudige

bouwwerkzaamheden meetpunten aan
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periodiek vastgelegd of er ter plaatse van

(nulmeting). Door vervolgmetingen wor

de scheur verplaatsingen optreden.

den de hoogteveranderingen van de meet
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Ervaring

gedurende en na de bouwwerkzaam

Wiertsema & Partners beschikt over meer

heden vastgelegd.

dan 30 jaar ervaring op geotechnisch en
geohydrologisch gebied. Wij zijn betrok

Monitoren grondwaterstand

ken bij veel bouwprojecten in binnen

Het verlagen van de grondwaterstand kan

stedelijke gebieden. Door onze expertise

in gebieden met zettinggevoelige klei en

en uitgebreid arsenaal aan materieel en

veenlagen negatieve invloed hebben op

meetapparatuur zijn wij goed in staat om

de omgeving. Hierbij kan worden gedacht

de monitoring van bouwputten efficiënt

aan zakkingen van panden en infrastruc

en vakkundig uit te voeren.

tuur. Voor het monitoren van de grond
waterstand worden peilbuizen in en om

Nadere informatie

de bouwlocatie aangebracht. Door regel

Voor meer informatie verwijzen wij u

matig de grondwaterstand op te nemen,

naar onze website. Productbladen over

kunnen ongewenste verlagingen van de

onze diensten zijn te downloaden via de
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maatregelen worden genomen om moge

of per e-mail contact met ons opnemen.

lijke schade te voorkomen.
Verplaatsingsmetingen van
dam- en/of diepwandconstructies
Verplaatsing of vervorming van grond
kerende constructies, zoals damwanden
of diepwanden, kan leiden tot zakking
van nabij gelegen panden of (onder
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