‘Fietsen op het water kan écht’
In afwachting van herbestemming is Paleis
Soestdijk sinds 1 maart 2011 weer toegankelijk
voor het publiek en worden er culturele
evenementen georganiseerd. Afgelopen zomer
vond in en op de vijver in de paleistuin een
bijzondere voorstelling plaats. Bij ondergaande
zon en in de schemering werd daar de opera
‘Orfeo ed Euridice’ uitgevoerd. En ook Fugro had
een rol bij dit spektakel.

Pragmatisch advies

Er moest voor de opera een tijdelijke podiumconstructie
in de vijver komen, met de bovenzijde nét onder
wateroppervlakte, zodat het leek alsof de dansers over
het water dansten. Fugro heeft onderzoek uitgevoerd
en een advies opgesteld voor de podiumconstructie.
De vijver ligt boven het grondwaterniveau, is 1 à 1,5 m
diep en heeft een rijke flora en fauna. Om de benodigde
draagkracht en de invloed op de waterdichtheid
te bepalen heeft Fugro hier een grondonderzoek
uitgevoerd.

Na het tijdelijk voorbelasten van de platen wordt door
middel van stelpoten de gewenste hoogte van het
podium ingesteld. Met het in acht nemen van deze
uitvoeringsmethodiek leveren de multiplex platen
voldoende draagkracht en treden minimale vervormingen
op. Uit het onderzoek blijkt dat de podiumconstructie
nauwelijks invloed heeft op de waterdichtheid van de
vijver. De Rijksgebouwendienst vreesde tevoren voor
het ‘leeglopen’ van de vijver, maar deze angst is met het
door Fugro uitgevoerde onderzoek weggenomen.

Gevoel voor modder

De aannemer was tevreden over het praktische advies
en tijdens de uitvoering werd het beoogde effect, waarbij
het lijkt alsof de dansers over water lopen, bereikt. Na
het grote succes van de voorstelling in 2011 is besloten
de voorstelling in 2012 te herhalen.

Gezien de omstandigheden en de onderzoeksvragen
is gekozen voor een praktische uitvoering. Gekleed in
een waadpak hebben de Fugro-medewerkers de vijver
betreden om een ‘gevoel’ te krijgen van de dikte van
de sliblaag en de omstandigheden op de waterbodem.
Voorzichtig lopend door de vijver werd de diepte van de
vijver bepaald en zijn steekproefsgewijs handboringen
en -sonderingen gedaan.
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Met de informatie van de veldmedewerkers, de
sondeergrafieken en de boorbeschrijvingen zijn in
overleg met de aannemer een pragmatisch advies en
een plan van aanpak opgesteld. De podiumconstructie,
gefundeerd op multiplex platen met een maximaal
draagvermogen per constructiepoot van circa 2,5 kN,
wordt in het water opgebouwd. De bovenzijde ligt vlak
onder de waterspiegel.
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