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Grondonderzoek Hedwige- Prosperpolder

Geplande proeven Hedwige-Prosperpolder: bresproeven, overloopproeven, 
pipingproeven, …

Doel grondonderzoek: opbouw dijk in kaart brengen
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ERT-metingen (Elektrische resistiviteitstomografie) - Fugro
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Waarom geofysische onderzoek?

Pluspunten:

• Continu beeld

• Snelle methode

• Niet-destructief

• Opsporen van lokale anomalieën

• Aanvulling op geotechnisch onderzoek (op betrouwbare wijze 
interpoleren tussen 2 sondeerpunten)

• Gericht aansturen van geotechnisch onderzoek (anomalie)
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Waarom geofysische onderzoek?

Minpunten / moeilijkheden:

• Resultaten vaak moeilijk interpreteerbaar

• Oorzaak van een anomalie?

• Link naar geotechnische karakteristieken (bresgevoeligheid) via 
geotechnische proeven. 

• Metingen op grotere diepte  invloed op nauwkeurigheid

• Tijdstip van opmeten is zeer belangrijk bij bepaalde technieken. 
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Grondonderzoek

Invasief onderzoek Niet-invasief onderzoek

Sonderingen Elektrische 
methodes

- Resistiviteitstomografie (ERT)
- Spontane polarisatie

Boringen Elektro-
magnetisch

- Grondradar (GPR) 
- Elektromagnetisme: 

frequentiedomein FDEM / 
tijdsdomein (metaaldetectie) 

Peilbuizen Magnetische 
methodes

- Magnetische gradiometrie
(metaaldetectie)

Seismische 
methodes

- P-golven refractie
- S-golven refractie

Akoestische 
methodes

- Side scan sonar
- Sector scanner

Presentator
Presentatienotities
Ground penetrating radar: radiogolven worden uitgezonden; Reflectie van radiogolven wordt gemeten. Snel, Beperkt in diepte en resolutieEM: in spoel 1 : magnetisch veld: induceert stroom in ondergrond: zorgt voor magnetisch veld dat gemeten wordt thv van spoel 2. stromen en dus magnetisch veld is afhankelijk van de geleidbaarheid van de ondergrond. EM is snel, ondiep, relatief lage resolutie.
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Geofysische metingen: ERT

ERT = elektrische resistiviteitsmetingen
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ERT-metingen: zone ERT 1
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ERT-metingen: zone ERT2
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ERT-metingen: zone ERT 3
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Sonderingen

21 sonderingen doorheen dijkkruin in 3 zones: 
- 2 zones op Nederlandse dijk en 
- 1 zone op Belgische dijk.
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Sonderingen

Voorbeeld: S9 t.h.v. zone ERT1 en S20 t.h.v. zone ERT3.
Sonderingen in zone ERT3 ondiep (ca. 6m), wegens aan de rand van een risicogebied 
voor ontploffingstuigen uit WOII.
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Vergelijking Sonderingen – ERT-metingen
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ERT-metingen + gepland onderzoek

Uitgevoerde ERT-data: zal beschikbaar zijn in de dijkenverkenner (BE) en Dijk 
Data Service Centrum (DDSC) Nederland.

Paper met Fugro:

Gepland onderzoek in de toekomst: 

- Dwarse ERT-metingen t.h.v.:
 locatie ERT-1 (locatie bresproeven)
 locatie ERT-3 (locatie pipingproeven)

- Dwarse geleidbaarheidssonderingen op dezelfde locaties.
- Boringen met monstername + labo-onderzoek
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Einde
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