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1. Inleiding
In maart 1981 werd door 0" opdracht gegeven een grondmechanisch onderzoek uit te voeren ter plaatse van de kruising van een jé 300 mm aardgasleiding met de Rotte te Bergschenhoek.
Dit onderzoek resulteerde in een rapport (CO-257370/12, d.d. juli 1981)
waarin de grondmechanische randvoorwaarden voor een eventuele sterkteberekening waren vermeld. De berekening van de grondmechanische randvoorwaarden gebeurde op basis van de resultaten van een grondonderzoek
dat had bestaan uit:
- 5 middelzware sonderingen
- 2 Begemannboringen /S 29 mm
Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek werd door de N.V.
Nederlandse Gasunie (d.d. 81-10-02) de opdracht gegeven het grondonderzoek uit te breiden met:
- een onderzoek op het water
- het uitvoeren van samendrukkingsproeven.
Nadat toestemmingen om de terreinen te betreden waren verkregen, kon op
d.d. 81-11-23 daadwerkelijk met het terreinonderzoek worden'begonnen.
2. Gegevens van de leidinqkruising
De kruising van de jrf 300 mm aardgasleiding S.P. Gouda - T.s. Kandelaar
met de Rotte is in 1958 aangelegd.
De "as-builf-tekening (W 521-01-KR 06) is ten behoeve van het onderzoek ter beschikking gesteld.
3. Het terreinonderzoek
Zoals reeds in de inleiding is vermeld is in eerste instantie een grondonderzoek uitgevoerd aan weerszijden van de Rotte. Dit onderzoek heeft
bestaan uit:
- 5 middelzware sonderingen (nrs. 1 t/m 5)
- 2 Begemannboringen (£ 29 mm) bij de sonderingen 1 en 5.
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In tweede instantie zijn op het water de middelzware sonderingen 6 t/m
9 uitgevoerd.
Ten behoeve van het gewenste laboratoriumonderzoek zijn 2 Begemannboringen (jrf 66 mm) A en B uitgevoerd. De resultaten van het terreinonderzoek zijn getekend op bijlage 1. Van de resultaten van de Begemannboringen (jrf 66 mm) zijn foto's gemaakt. Afdrukken hiervan zijn als bijlagen 5 en 6 bij dit rapport gevoegd.
4. Het laboratoriumonderzoek
üit de Begemannboringen (jrf 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.
Resultaten samendrukkingsproeven
boring monster
nr.
nr.

•

diepte in
m t.o.v.
N.A.P.

grondbeschrijving

C
Y : spanning
kN/m3
kN/m2 10.000
dagen

A

2

- 3,15

veen, kleiJTg

12,1

A

4

- 5,40

veen, kleiig

11,9

A

7

- 8,15

klei met planten- 14,9
resten

B

14

- 2,50

veen/klei

13,2

B

16

- 4,60

veen (riet-)

11,2

3

19

- 7,60

klei met planten- 14,0
resten

-

•

9,0
37,3
12,0 • 25,4
15,0
20,2
19,5
17,5
15,1
11,9
18,1
11,8
21,1
10,2
25,6
8,0
16,6
36,7
18,1
27,2
22,6
26,3
27,1
16,9
12,1
30,0
15,1
17,1
18,1
12,6
22,6
11,6
13,6
10,6
16,6
14,0
19,6
8,7
24,1
9,0
18,1
12,3
21,1
8,5
24,1
6,1
28,6
5,4
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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. 3 m - N.A.P. tot
ca. 0,3 m - N.A.P. komt tot 7 è. 7,5 m - N.A.P. een veenpakket voor.
Beneden dit veenpakket werd tot ca. 10 m - N.A.P. een kleilaag gevonden. Deze kleilaag wordt gevolgd door afwisselend klei- en veenlagen.
Aan de oostzijde van de kruising werd de bovenkant van het pleistocene
zand op ca. 13'm - N.A.P. aangetroffen, terwijl aan de westzijde de
bovenkant van het diepe zand zich op ca. 18 m - N.A.P.

bevindt.

Ter plaatse van de kaden is een toplaag aanwezig die bestaat uit opgebracht materiaal. De dikte van deze toplaag is ca. 1 m. We merken hierbij op dat bij boring A tussen 0,80 m - m.v. en 2,10 m - m.v. de boring
is mislukt door de aanwezigheid van een stuk puin in de steekmond en
zodoende geen goed beeld verkregen kon worden van de opgebrachte laag.In de kaden is het veen sterk kleilg, plaatselijk werd in hoofdzaak
klei aangetroffen.
De veenlaag heeft zich aangepast aan de in het verleden aangebrachte
bovenbelasting ter plaatse van de kaden. Dit komt tot uiting in de
gemeten conusweerstand. Ter plaatse van de kaden loopt de conusweerstand op tot 0,5 MN/m2, terwijl in het veen onder de Rotte de conusweerstand zeer gering is (ca. 0,2 MN/m 2 ).
Het boezempeil in de Rotte ligt op 1,12 m - N.A.P. Het globale verloop
van de freatische lijn in de kade is evenwijdig gesteld aan het verloop
van het maaiveld, waarbij de diepte van de freatische lijn beneden het
maaiveld 0,5 k 0,7 m bedraagt.
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6» De grondmechanische Tekenwaarden
Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek zijn de gebruikelijke grondmechanische randvoorwaarden voor de sterkteberekening van de
pijpleiding berekend.
De resultaten hiervan zijn op bijlage 4 weergegeven.
Ten aanzien van de resultaten worden de navolgende opmerkingen gemaakt.
De leiding bevindt zich in hoofdzaak in het veenpakket. Een uitzondering vormen de kaden. Hier bevindt de leiding zich in de hoofdzakelijk
klei bevattende lagen.
Teneinde de zetting van de grondlagen onder de leiding te kunnen berekenen moest worden achterhaald welke belastingverhogingen in de vorm
van kadeverhogingen en wegreconstructies sinds de aanleg van de gasleiding hebben plaatsgevonden. Bij het Hoogheemraadschap van Schieland te
Rotterdam en het Recreatieschap Rottemeren te Bleiswijk werden ten
aanzien van de Rotte de volgende gegevens verkregen.
Oostzijde: In 1971 is 0,25 m asfalt op de kade aangebracht. De bermen
zijn daarbij verbreed tot een breedte van 1 m. De aanvulling
ter plaatse van de bermen vond plaats met klei.
Westzijde: In 1976 heeft een verhoging van de kade plaatsgevonden met
0,40 m klei.
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.
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Oostzijde (Middelweg):
De belastingverhoging in 1971 wordt gesteld op 6 kN/m2.
Aangenomen wordt dat door werkzaamheden van vroegere datum
en van nog te verwachten werkzaamheden maximaal 6 kN/m2
erbij komt, zodat ter plaatse van de weg
Ap = 12 kN/m2.
Teneinde de bermen te verbreden met 0,5 m moest plaatselijk
een laag klei worden aangebracht van ca. 1 m dikte.
Aan weerszijden van de weg is daarom ingevoerd Ap ■ 14kN/m2 ,
Westzijde: De belastingverhoging in 1976 wordt gesteld op Ap ■ 6 kN/m2.
Aangenomen wordt dat door werkzaamheden van vroegere datum
en van nog te verwachten werkzaamheden maximaal 4 kN/m2
erbij komt, zodat Ap = 10 kN/m2.

Aan de hand van de resultaten van de samendrukkingsproeven zijn voor
het betreffende spanningsniveau de samendrukkingsconstanten vastge
steld, waarna de zettingen zijn berekend.
In de zettingsberekeningen (volgens de methode TerzaghiBuismanKoppe
jan) zijn de belastingen ingevoerd als oneindig lange strookbelastin
gen .
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KRUISING AARDGASLEI DING ( 0 300 mm )
VET DE ROTTE TE 8 ERG SOLEN HOEK
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