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Kruising 2$ 300 mm aardgasleiding met de Enkele
Wiericke te Reeuwijk
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1. Inleiding
Ten behoeve van de bestaande aardgasleidingkruising {£ 300 mm) met de
Enkele Wiericke te Reeuwijk werd in maart 1981 opdracht gegeven een
grondmechanisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek had tot doel te
komen tot grondmechanische randvoorwaarden voor een eventuele sterkteberekening van de leiding.
In juli 1981 werd door middel van het rapport CO-257390/12 hierover
gerapporteerd.
De berekening van de grondmechanische randvoorwaarden gebeurde op basis
van de resultaten van een grondonderzoek, dat had bestaan uit:
- 6 middelzware sonderingen
- 2 Begemannboringen (jzS 29 mm)
- 2 steekboringen (spitsmuis)
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werd door de NV
Nederlandse Gasunie (d.d. 31-10-02) de opdracht gegeven het grondonderzoek uit te breiden met:
- een onderzoek op het water
- het uitvoeren van samendrukkingsproeven
Problemen bij het verkrijgen van toestemming om de terreinen- te betraden vormden de oorzaak dat pas d.d. 81-12-22 met het aanvullende terreinonderzoek kon worden begonnen.
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2. Gegevens van de leidingkruising
De kruising van de & 300 mm aardgasleiding sp. Utrecht-sp. Gouda met de
Enkele Wiericke is in 1958 aangelegd.
Ten behoeve van het onderzoek is tekening nr. W501-01-XZ 34-01 ter
beschikking gesteld.
3. Het terreinonderzoek
Het onderzoek, dat in eerste instantie is uitgevoerd, heeft zoals reeds
is vermeld, bestaan uit:
- 6 middelzware sonderingen (nrs. 1 t/m 6)
- 2 Begemannboringen (srf 29 mm) bij de sonderingen 1 en 6
- 2 steekboringen bij de sonderingen 3 en 4.
In tweede instantie zijn op het water de middelzware sonderingen 7 t/m
9 uitgevoerd.
Ten behoeve van het gewenste laboratoriumonderzoek zijn 2 Begemannboringen {& 66 mm) A en B uitgevoerd. De resultaten van het terreinonderzoek zijn getekend op bijlage 1. Van de resultaten van de Begemannboringen (0" 66 mm) zijn foto's gemaakt. Afdrukken hiervan zijn als bijlagen 5 en 6 bij dit rapport gevoegd.
4. Het laboratoriumonderzoek
Uit de Begemannboringen (tf 66 mm) zijn ongeroerde monsters gehaald ten .
behoeve van het laboratoriumonderzoek.
Uitgevoerd zijn 6 samendrukkingsproeven. De resultaten van de proeven
worden in navolgende tabel samengevat.
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Resultaten samendrukkingsproeven

boring mon- diepte in m
nr.
ster t.o.v. N.A.P.
nr.

grondbeschrijving

vol.gew.
kN/m3

spanning
kN/m2

C
10.000
dagen

- 4,0

veen (bos-)

10,2

10,5
15,0
21,0
30,1

16,5
8,3
6,3
3,5

A

4

- 5,3

klei met plantenresten

12,1

13,6
18,1
25,6
34,7

18,7
8,9
6,6
4,3

A

5

- 6,3

veen (riet-)

10,8

15,1
19,6
27,1
36,2

13,1
8,3
4,1
2,0

B

9

- 3,6

veen (bos-)

10,3

7,5
12,0
21,1
36,2

16", 6
9,3
5,3
3,3

B

10

- 4,5

klei met plantenresten

14,4

10,5
15,0
24,1
36,2

20,4
16,1
10,4
6,9

B

12

- 6,2

klei met plantenresten

13,6

10,5
15,0
24,1
.36,2

52,9
26,4
12,5
5,3
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5. Beschrijving van de grondslag
Aan de hand van de resultaten van het terreinonderzoek kan de volgende
beschrijving van de grondslag worden gegeven.
Vanaf het maaiveld waarvan de hoogte varieert van ca. 2,5 m - N.A.P.
tot 0,6 m + N.A.P. komen tot ca. 8 m - N.A.P. weinig weerstandbiedende
lagen voor, bestaande uit klei en veen. Aan de westzijde van de kruising overheerst het veen in deze lagen, terwijl aan de oostzijde veelal
een klei/veen-mengsel werd aangetroffen. Beneden ca. 8 m - N.A.P. komt
tot de verkende diepte zand voor.
De kade aan de westzijde bestaat hoofdzakelijk uit veen. De toplaag is
kleiïg.
De kade aan de oostzijde bestaat in hoofdzaak uit klei en heeft een
toplaag bestaande uit opgebracht materiaal.
Ter plaatse van de kaden kan worden geconstateerd, dat de conusweerstanden in de veenlagen, door aanpassing aan in het verleden aangebrachte bovenbelastingen, hoger zijn dan buiten de kaden.
Het boezempeil in de Enkele Wiericke ligt op 0,54 m - N.A.P. Het globale verloop van de freatische lijn in de kaden is evenwijdig gesteld aan
het verloop van het maaiveld, waarbij de diepte van de freatische lijn
beneden het maaiveld 0,5 a 0,7 m bedraagt.
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6. De qrondmechanische Tekenwaarden
Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek zijn de gebruikelijke grondmechanische randvoorwaarden voor de sterkteberekening van
pijpleidingen berekend. De resultaten hiervan zijn op bijlage 4 weergegeven .
Ten aanzien van de resultaten worden de navolgende opmerkingen gemaakt.
Aan de westzijde van de kruising bevindt de leiding zich in hoofdzaak
in het veenpakket. Ter plaatse van de Enkele Wiericke en aan de oostzijde ervan wordt de leiding omringd door in hoofdzaak een klei/veenmengsel .
Teneinde de zetting van de grondlagen onder de leiding te kunnen berekenen moest worden achterhaald welke belastingverhogingen in de vorm
van kadeverhogingen sinds de aanleg van de gasleiding hebben plaatsgevonden .
Bij het Groot Waterschap van Woerden en het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden werden ten aanzien van de Enkele Wiericke de volgende
gegevens verkregen:
oostzijde: In 1973 is de kade verhoogd met 0,40 a 0,45 m klei. Tevens
is hierbij de kruin van de kade verbreed en werd een steenbestorting aangebracht.
Volgens het Groot Waterschap van Woerden dient iedere 10 a
15 jaar onderhoud aan deze kade te worden gepleegd.

Medege-

deeld werd, dat de gemiddelde zetting van kruin kade 2 a 2,5
cm per jaar bedraagt.
westzijde: Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden is aan
deze kade sinds de aanleg van de gasleiding geen onderhoud
gepleegd.
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Met behulp van deze informatie zijn voor de belastingverhogingen sinds
de aanleg van de leiding (inclusief de nog in de komende 10 jaar te
verwachten ophogingen) de volgende waarden gehanteerd.
oostzijde: De belastingverhoging in 1973 wordt gesteld op 8 kN/m2. Door
onderhoud van de kade van vroegere datum en nog te
verwachten werkzaamheden, ten behoeve van het op hoogte
houden van de kade wordt deze waarde verhoogd met 6 kN/m2,
zodat Ap ■ 14 kN/m2.

westzijde: Volgens de verkregen informatie is sinds de aanleg van de
leiding geen onderhoud aan deze kade gepleegd. Aangenomen is
dat ten gevolge van werkzaamheden in de toekomst
Ap - 4 kN/m2.

Aan de hand van de resultaten van de samendrukkingsproeven zijn voor
het betreffende spanningsniveau de samendrukkingsconstanten
vastgesteld, waarna de zettingen zijn berekend.
In de zettingsberekeningen (volgens de methode Terzaghi-BuismanKoppejan) zijn de belastingen ingevoerd als oneindig lange
strookbelastingen.

LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA
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KRUISING AARDGASLEIDING ( 0 3 0 0 m m . )
MET DE ENKELE WIERICKE TE REEUWIJK
GRONDMECHANISCHE
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