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Delft Cluster is een open 
netwerk en verricht ten 
behoeve van de grond-, 
weg- en waterbouwsector 
onderzoek op het gebied 
van duurzame inrichting 
van deltagebieden.

In het onderzoeksprogramma van Delft Cluster rondom 

wegen en spoorwegen komen onderzoek en praktijk bij 

elkaar. CROW, CUR Bouw&Infra en Delft Cluster werken 

samen om (spoor)wegen, funderingen en kunstwerken 

in Nederland duurzaam aan te leggen, met minder on-

derhoud, minder faalkosten en een beter lifecyclema-

nagement. 

CUR Bouw&Infra en CROW zijn daarbij de belangrijkste 

sleutels naar samenwerking met de markt.

In deze uitgave maakt u kennis met het onderzoek 

dat we samen uitvoeren, de kennis die daardoor al 

beschikbaar is voor de markt (infrabeheerders, aan-

nemerij en advies- en ingenieursbureaus) en de manier 

waarop u kunt participeren in het lopende onderzoek. 

Wilt u meer weten? 

Kijk dan op onze website: www.delftcluster.nl

Foto: © Freek van Arkel 
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Rijkswaterstaat, de belangrijkste stakeholder van Delft Cluster, ziet een groot 

deel van de eigen kennisvragen terug in het onderzoeksprogramma van Delft 

Cluster. Dat blijkt na een rondje langs enkele technische adviseurs van de 

Dienst Weg- en Waterbouw en de Bouwdienst. Ze hebben er alle vertrouwen 

in dat de verschillende projecten bruikbare producten opleveren.

Aantrekkelijk
Dekker: “Al dit soort kennisvragen hebben we ingebracht 

bij Delft Cluster en het mooie is dat we ze eigenlijk alle-

maal terugzien in hun onderzoeksprogrammering. Wat dat 

betreft is er echt sprake van vraaggestuurd onderzoek. 

Zelf vind ik erg aantrekkelijk dat het bij de vraagsturing 

niet om een eenmalige actie gaat. Ook tijdens de uit-

voering van onderzoeksprojecten kun je als sectorpartij 

bijsturen. Dat heb ik onder andere gemerkt bij het project 

‘Bijzondere Belastingen’ dat zich richt op de explosie-

bestendigheid van tunnelconstructies. Onze specialisten 

constateerden bij dit project dat de vragen in het onder-

zoeksvoorstel niet de vragen waren die wij het belangrijkst 

vonden. We hebben dat toen aangekaart en vervolgens is 

het voorstel aangepast.”

Praktische toepasbaarheid
Op de vraag waarom de kennisvragen juist zijn neergelegd 

bij Delft Cluster geven Beukema en De Vries een helder 

antwoord: “Binnen Delft Cluster zit veel kennis, het onder-

zoeksprogramma wordt gefi nancierd én gedragen door een 

groot aantal partijen en de deelnemende kennisinstituten 

zijn in staat om toe te zien op de praktische toepasbaar-

heid. Natuurlijk moeten we afwachten of de projecten 

de gewenste resultaten opleveren, maar we zijn hoopvol 

gestemd.”

Auteur: Peter Juijn

Ir. Henk-Jan Beukema en ir. Arjan Grashuis 

zijn senior adviseur geotechniek bij 

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde

Ir. Harry Dekker is senior adviseur bij de 

afdeling Civiele Techniek van de Bouwdienst 

van Rijkswaterstaat

Ing. Hans de Vries is adviseur-specialist 

bij de afdeling Civiele Techniek van de 

Bouwdienst van Rijkswaterstaat

onderzoeksprogramma 
valt in de smaak

Vraaggestuurd  

De manier waarop Rijkswaterstaat projecten aanbesteedt 

is de laatste jaren drastisch gewijzigd. RAW-bestekken 

komen bijna niet meer voor, het motto is inmiddels ‘markt, 

tenzij’. Deze verandering heeft volgens Harry Dekker tot 

allerlei nieuwe kennisvragen geleid: ”Vroeger gaven we in 

detail aan hoe een werk moest worden gemaakt. Inmiddels 

beperken we ons tot het formuleren van functionele eisen 

en laten we het aan de opdrachtnemer over om te zorgen 

dat de constructie aan deze eisen voldoet. Natuurlijk 

willen we wel de zekerheid dat we krijgen wat we willen. 

Dat betekent dat we behoefte hebben aan goede normen 

en richtlijnen en aan instrumenten om aanbiedingen en 

risico-inschattingen te kunnen beoordelen. Daarnaast 

willen we ook weten welke functionele eisen reëel haal-

baar zijn.”

Betrouwbaar ontwerp
Henk-Jan Beukema en Arjan Grashuis bevestigen dit 

beeld: “Voor de wegenbouw werken we nu met langs-

vlakheidseisen. Maar hoe streng kun je die eisen ma-

ken, zonder aannemers tot extreem dure constructies 

te dwingen? Duidelijk is dat we daarbij rekening moeten 

houden met de lokale grondslag. Immers, op de zand-

gronden is het veel eenvoudiger om een vlakke weg te 

maken, dan in gebieden met een slappe en sterk hete-

rogene ondergrond. Een vraag die we bij Delft Cluster 

hebben neergelegd is of het voor aannemers mogelijk is 

om de langsvlakheidseisen te vertalen in een betrouw-

baar ontwerp. Zijn er bijvoorbeeld rekenmodellen waar-

mee je restzettingsverschillen voldoende nauwkeurig 

kunt voorspellen.”

“Bij betonconstructies spelen vergelijkbare vragen”, 

vult Hans de Vries aan. “Maakt een aannemer voor ons 

een ontwerp voor een kunstwerk, dan willen we kunnen 

toetsen of dit voldoet aan onze prestatie-eisen. Verder 

hebben we behoefte aan instrumenten waarmee we op 

elk moment gedurende de levensduur de toestand van 

de constructie kunnen bepalen. Dat vraagt om betrouw-

bare degradatiemodellen, maar ook om nieuwe meet-

technieken zoals sensoren die bij de aanleg in het be-

ton worden ingegoten.”

Foto: © Ewout Staartjes
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Elke weggebruiker kent het wel: een golvend wegdek, 

abrupte hoogteverschillen bij viaducten en veel onder-

houdswerkzaamheden. Dat zijn de hinderlijke en soms 

zelfs gevaarlijke gevolgen van restzettingen, die optreden 

na het opleveren van een weg over slappe grond. 

Strenge eisen
De laatste jaren proberen wegbeheerders deze effecten te 

beperken door binnen nieuwe contractvormen strenge eisen 

te stellen aan de vlakheid van nieuwe wegen. De aannemer 

wordt daarbij verantwoordelijk gemaakt voor het ontwerp 

en voor de gebreken gedurende de garantieperiode. De 

opdrachtgever formuleert alleen nog de eisen en levert de 

benodigde gegevens aan, waaronder het grondonderzoek. 

Een dergelijke Design & Construct aanbesteding is bijvoor-

beeld gebruikt voor de versnelde verbreding van de A2 

naar twee keer vijf banen, in het zettingsgevoelige 

In Design & Construct contracten 

verschuift de verantwoordelijk-

heid voor ontwerp en onderhoud 

van wegen van de opdrachtgever 

naar de aannemer. De strenge 

vlakheidseisen die de opdracht-

gever formuleert, stellen de aan-

nemers voor problemen. Delft 

Cluster en CROW dragen bij aan 

oplossingen.

nieuwe contractvormen

gebied tussen Holendrecht en Maarsen. 

Met het formuleren van vlakheidseisen probeert de 

opdrachtgever ongepland onderhoud te voorkomen, tegen 

aanvaardbare risico’s en kosten. Dat lukt alleen als de 

contracteisen, de meegeleverde gegevens en de ontwerp-

mogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. In de prak-

tijk is dat nog onvoldoende het geval. Aanbestedingen 

van prestatiecontracten zijn om die reden zelfs mislukt 

en juridische confl icten liggen op de loer.

Blijvend Vlakke Wegen in 

Henk-Jan Beukema (Rijkswaterstaat) 

“Overleg in de werkgroep Benodigd Onderzoek 

in de Tenderfase maakt sneller duidelijk waar de 

praktische grenzen liggen tussen het benodigde 

geotechnisch vooronderzoek voor rekening van 

de opdrachtgever en het mogelijke detailonder-

zoek voor rekening van de opdrachtnemer.”

Foto: © Ewout Staartjes

Joop van der Meer (Van Oord) 

“Vlakheidseisen hebben grote gevolgen 

voor het ontwerp en onderhoud van lijn-

infrastructuur. Deze eisen moeten daarom 

worden gekoppeld worden aan de eigen-

schappen van de ondergrond in relatie tot 

een reële onderhoudstermijn.”
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Ontwerpkader voor vlakheidseisen
Alle partijen hebben dus belang bij een betere afstem-

ming en bij geschikt gereedschap voor het bepalen van 

onderhoudrisico’s door restzetting. Dat bleek duidelijk 

tijdens het drukbezochte symposium “Restzettingseisen, 

haalbaar en betaalbaar?”, dat werd georganiseerd als 

start van het Delft Cluster project Blijvend Vlakke Wegen. 

Het lopende Blijvend Vlakke Wegen project levert een 

compleet kader voor het ontwerpen en toetsen op vlak-

heidseisen, inclusief (software)gereedschappen. Inmid-

dels is het bijvoorbeeld al mogelijk gemaakt om de band-

breedte in (rest)zettingsprognoses te schatten en om 

deze bandbreedte vervolgens te verkleinen door het be-

nutten van de gemeten zettingen tot aan de oplevering. 

We werken nu hard aan het voorspellen van bandbreed-

tes in zettingsverschillen over een bepaalde afstand, 

omdat de vlakheidseis steeds meer in die vorm is ge-

steld (de zettingsverschillen over x meter mogen niet 

meer zijn dan y centimeter). Parallel werken we aan de 

zettingsmodellen zelf, om de kwaliteit van de voorspel-

ling op kritieke onderdelen te verbeteren. De nieuwe en 

verbeterde modellen komen beschikbaar in het ontwerp-

gereedschap MSettle 8.0, dat zal worden gepresenteerd 

tijdens een workshop op 9 november 2006. Voor de mo-

delverbetering doen we ondersteunend experimenteel 

onderzoek, samen met de Stichting Speurwerk Bagger-

techniek (SSB). De eerste resultaten van gestructu-

reerde vergelijkingen tussen voorspellingen en metingen 

zijn al beschikbaar, voor de verbreding van de A2 tussen 

Vinkeveen en Utrecht. Een voorbeeld van een proefterp 

bij Breukelen is gegeven in bijgaande fi guren. Voor deze 

proefterp zijn unieke langeduurmetingen beschikbaar. 

Uit de fi guren valt af te lezen dat de fi t op de meetdata 

tot 600 dagen een betere inschatting geeft van de ver-

volgzetting en een afname in de bandbreedte. Ook valt 

te zien dat het werkelijke vervolg na 600 dagen aan de 

onderzijde ligt van de onzekerheidsband na de fi t.

Consensus
Tijdens de 3e sectorbijeenkomst van Blijvend Vlakke Wegen 

in oktober 2006 zijn 5 werkgroepen gestart onder de vlag 

Arjan Grashuis (Rijkswaterstaat)

“Rijkswaterstaat heeft gereedschappen nodig om de gewenste 

prestatie-eisen te specifi ceren in de aanbestedingsfase en te 

meten in de gebruiksfase, rekening houdend met project- en 

ondergrondmogelijkheden. Binnen de werkgroep Reële 

langsvlakheids eisen willen we ervaringen delen over de werk-

baarheid van deze gereedschappen en over uitkomsten van 

scenariostudies met deze gereedschappen.”

Voorspelling zonder fi t

8

Voorspelling met fi t op 600 dagen

van de kennisplatforms CUR Bouw&Infra en CROW. In 

twee van deze werkgroepen staan de consequenties cen-

traal van de verschuivende verantwoordelijkheden tussen 

opdrachtgever en opdrachtnemer. Achterin deze uitgave 

staat een overzicht van alle werkgroepen.

Auteurs:  Marcel Visschedijk (GeoDelft)

Brecht Wassing (TNO)

Chris Dykstra (Boskalis) 

“In de aanbiedingsfase is er meestal onvoldoende tijd voor een aannemer om het beschikbare grond-

onderzoek in zijn huidige vorm grondig te beoordelen en om aanvullend grondonderzoek uit te voeren. 

De grondgerelateerde risico’s worden daarmee in feite bepaald door de opdrachtgever, maar zijn voor 

rekening van de opdrachtnemer.”
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op slappe ondergrond
Keuzehulp  voor gemeenten 

De problemen waarmee gemeenten op slappe grond 

kampen zijn divers. Hele wegconstructies inclusief de 

onderliggende infrastructuur zakken onder hun eigen 

gewicht in de bodem. Daardoor wordt de grondwaterstand 

in de wegconstructie hoger, wat weer eerder leidt tot 

vorstschade. Verder neemt de bergingscapaciteit in de 

riolering af, wordt het afschot onvoldoende en kunnen er 

problemen ontstaan bij de huisaansluitingen. Voor deze 

problemen bestaan structurele technische oplossingen: 

het opnieuw aanleggen van het weglichaam met licht-

gewicht materiaal, het maken van een fundering onder de 

weg van EPS, het toepassen van grondverbetering of het 

onderheien van de weg. Allemaal oplossingen die zorgen 

voor minder zettingen en daarmee voor minder onderhoud 

(en dus lagere onderhoudskosten) en minder overlast. 

Het zijn echter ook allemaal oplossingen die een grote 

investering vergen en waarmee nog niet veel ervaring 

bestaat binnen gemeenten. Dat laatste betekent dat 

gemeenten nog geen ‘gevoel’ hebben voor de technische 

en fi nanciële consequenties.

Kennisbehoefte
Gemeenten hebben dan ook grote behoefte aan kennis en 

informatie over het zettingsgedrag, de uitvoeringsrisico’s, 

de aanlegkosten en de onderhoudskosten. Binnen het 

project Duurzame Onderhoudsstrategie (DOS) voor infra-

structuur op slappe bodem werken we aan een leidraad 

waar deze informatie in komt. Verder ontwikkelen we een 

‘keuzemodel’, een hulpmiddel op de PC dat laat zien wat 

de consequenties van traditioneel ophogen met zand en 

die van alternatieve onderhoudsstrategieën zijn. 

De slappe bodem in het westen van Nederland leidt bij veel 

gemeenten tot hoge kosten voor het onderhoud aan wegen, 

rioleringen en openbaar groen. 

Er zijn weliswaar technische oplossingen om deze kosten te 

beperken, maar tot nu toe is het lastig vast te stellen welke 

keuzen bij aanleg en onderhoud op de langere termijn het 

meest aantrekkelijk zijn. Daarin komt verandering met de 

keuzehulp die Delft Cluster ontwikkelt. 

11
Foto: © Erik Dronkers



Bij de consequenties gaat het daarbij niet alleen om kos-

ten, maar ook om zaken als overlast en milieueffecten. 

Het cruciale punt bij de afweging tussen de verschillende 

alternatieven is het voorspellen van de zetting die na de 

ingreep zal optreden en de snelheid waarmee de zetting 

optreedt. Immers, de zettingssnelheid bepaalt na hoeveel 

tijd een volgende ophoogslag nodig is en er dus weer een 

stevige investering nodig is. De zetting en zettingssnelheid 

zijn afhankelijk van twee factoren: de eigenschappen van 

de ondergrond en het gewicht van de bovenliggende 

constructie. Deze factoren spelen dan ook een centrale 

rol in het keuzemodel. 

Interventieniveau
Elke mogelijke strategie bestaat uit de keuze voor een 

wegconstructie (onder- en bovenbouw), de daarbij ver-

wachte onderhoudsmomenten gedurende de levensduur, 

en de interactie van de weg met riolering en met kabels 

en leidingen. Bij elke strategie wordt één constructie 

uitgewerkt, dat wil zeggen dat wanneer het straatniveau 

opnieuw onder het interventieniveau zakt, dezelfde con-

structie wordt gehandhaafd. In de loop van de tijd neemt 

de dikte van het ophoogmateriaal onder de weg dus toe. 

Wel kunnen de werkzaamheden bij de eerste reconstructie 

afwijken van de werkzaamheden bij volgende ophogingen. 

De eerste keer wordt bijvoorbeeld zwaar fundatiemateriaal 

afgegraven en vervangen door licht materiaal, waarna dit 

lichte materiaal bij volgende onderhoudsslagen alleen 

maar wordt aangevuld. 

Aansluiten op CROW-systematiek
Het keuzemodel berekent voor elke onderhoudsstrategie 

wanneer het interventieniveau wordt gepasseerd en 

ophogen van de wegconstructie noodzakelijk is. Daar-

naast geeft het model aan op welke momenten de weg-

verharding aan onderhoud toe is. Hierbij sluiten we aan 

op de bestaande CROW-systematiek die we integraal in 

het keuzemodel meenemen. Als laatste nemen we de 

interactie met de infrastructuur mee, waarbij we vooral 

kijken naar het onderhoud aan de riolering - wat meestal 

een verantwoordelijkheid is van de gemeente - en zijde-

lings naar het onderhoud aan kabels en leidingen. Door 

te laten zien wanneer welk onderhoud nodig is, is het 

eenvoudiger om met de nutsbedrijven te overleggen over 

eventuele gemeenschappelijke onderhoudsmomenten. 

Synchroniseren
We verwachten dat het synchroniseren van het groot 

onderhoud aan de weg en de riolering de meeste winst 

oplevert, zowel fi nancieel als in het beperken van overlast. 

Synchronisatie betekent veelal dat of het onderhoud aan 

de weg of dat aan de riolering moet worden vervroegd. 

In het model gaan we ervan uit dat het vervangen van een 

riool geen invloed heeft op de berekende zetting. Wordt 

de weg echter vroegtijdig opgehoogd, dan is een nieuwe 

zettingsberekening nodig. Op de Tweede Slappebodemdag 

die in het voorjaar van 2007 is gepland, zullen we de 

nulversie van het keuzemodel demonstreren.

Auteurs:  Jurjen van Deen (GeoDelft)

Cissy Lehnen (GeoDelft)
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In zeer korte tijd zijn veel opdrachtgevers overgegaan van RAW-bestekken op het 

aanbesteden van innovatieve contracten, waarin aanbieders volop de ruimte krijgen 

voor het inbrengen van hun eigen kennis. Maar kunnen opdrachtgevers en aanbieders 

met hun nieuwe rollen uit de voeten? 

In de CUR/CROW werkgroep ‘Integraal wegontwerp’ werken Delft Cluster en markt 

samen aan instrumenten om de overgang te bespoedigen.

De innovatieve contracten kennen twee nieuwe elemen-

ten. Het eerste element is het gebruik van functionele 

eisen om te beschrijven wat de gebruiker van een weg 

mag verwachten: veiligheid, duurzaamheid, beschikbaar-

heid. De aannemer moet aantonen dat hij met zijn keuze 

van constructie, materiaal en uitvoeringswijze voldoet 

aan de functionele eisen. Het tweede nieuwe element is 

de gunning op basis van de economisch meest voordelige 

aanbieding. Hierbij staat niet alleen de laagste prijs 

voorop, maar ook het belang van de gebruiker. Opdracht-

gevers beoordelen de aanbiedingen op aspecten als de 

totale kosten over de hele levensduur, de verkeershinder 

die de uitvoering met zich meebrengt en het tijdstip van 

oplevering.

 

Instrumenten voor 
opdrachtgever èn opdrachtnemer
De snelle invoering van deze aanpak vraagt om nieuwe 

instrumenten. Het keuzeondersteunende model MRoad is 

een recent resultaat van het Delft Clusterprogramma Blij-

vend Vlakke Wegen. MRoad is een intelligent afwegings-

model dat in het ontwerp de interactie tussen onder-

grond, onderbouw, bovenbouw en omgeving integreert. 

Het model legt expliciete verbanden tussen kosten voor 

realisatie en onderhoud, duurzaamheid en verkeershinder 

tijdens uitvoering en gebruik. In MRoad zijn de voor 

Christ van Gurp (KOAC-NPC)

“Het is toch uitermate vreemd dat je voor 

materialen die zowel in de wegverharding 

worden toegepast als in de diepere lagen 

voorkomen, verschillende wijzen van 

karakteriseren moet gebruiken. Het zou toch 

veel mooier zijn als proeven het materiaal in 

objectieve, alom bruikbare parameters zouden 

kenmerken, ongeacht van de laag waarin ze 

worden toegepast.”

nieuwe rollen, nieuwe instrumenten
rijkswegen meest gangbare en gestandaardiseerde ont-

werpmethoden voor onderbouw en bovenbouw geïnte-

greerd. Het programma is ontwikkeld door Delft Cluster en 

de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.

  

MRoad stelt opdrachtgevers in staat een realistische 

schatting te maken van budget, bouwtijd en toekomstig 

onderhoud in relatie tot de functionele eisen die aan de 

weg worden gesteld. Ook kan de opdrachtgever de risico’s 

van het bouwen op slappe grond transparant maken. 

Aanbieders kunnen bij een inschrijving niet alleen snel 

een ontwerp maken dat past bij de vraagspecifi catie, 

maar kunnen ook aantonen dat zij aan de vraag-

s pecifi catie voldoen.

Omgevingsbeïnvloeding
Uitvoerende partijen hebben in eerdere sectorbijeen-

komsten en symposia kenbaar gemaakt wat zij van 

het Delft Cluster-onderzoek verwachten. Eén van de 

wensen was de uitbreiding van MRoad met een module 

‘omgevingsbeïnvloeding’. Bouwen in een dichtbevolkt 

land als Nederland vraagt vaak om maatregelen om on-

gewenste gebeurtenissen in de omgeving te voorkomen. 

Een instrument voor snelle inschatting van de omgevings-

beïnvloeding helpt de opdrachtgever bij het signaleren 

van knelpunten en maakt mogelijke gevolgen zichtbaar.

wegontwerp: 
Integraal

14
Foto: © Aeroview
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Een andere wens is het combineren van MRoad met 

het Ontwerpinstrumentarium Asfalt van CROW, dat zich 

ook richt op lagere orde wegen. Hiermee wordt het toe-

passingsgebied van MRoad uitgebreid. Ook uitvoerende 

partijen hebben belangstelling voor een combinatie met 

ontwerpmodellen voor de verhardingen en de onderbouw. 

Vervormingen van het weglichaam hebben immers gevol-

gen voor de levensduur van de verharding. De huidige 

generatie ontwerpgereedschappen houdt geen rekening 

met dit effect. Voor aannemers is het echter wel van be-

lang, omdat zij gehouden zijn aan garantie en onderhoud 

van de verharding.

Werkgroep ‘Integraal Wegontwerp’
Bij de doorontwikkeling van MRoad zal collectief onder-

zoek een veel grotere rol gaan spelen. Verschillen in 

inzicht tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers over 

functionele eisen en modellering van aanlegmethoden 

leiden nu vaak tot discussies tijdens gunning en uitvoe-

ring van contracten. Collectieve ontwikkeling van MRoad 

als kennissysteem kan waarschijnlijk veel van deze 

discussies al in het precompetitief stadium in de kiem 

smoren. Opdrachtgevers, aannemers en kennisaanbieders 

zijn betrokken in de CUR/CROW-werkgroep ‘Integraal 

Wegontwerp’. De overgang naar nieuwe contractvormen 

is het begin van een leerproces. De werkgroep biedt alle 

partijen de mogelijkheid om actief hun nieuwe rollen in 

te vullen en te leren omgaan met de nieuwe instrumenten.

Auteurs:  Arjan Venmans (GeoDelft)

Harm Aantjes (GeoDelft)

Berwich Sluer (BAM Wegen)

“Integraal ontwerpen vraagt veel ontwerpvrijheid en komt alleen van de grond als op-

drachtgevers meer vertrouwen durven te geven aan opdrachtnemers, die op hun beurt 

dit vertrouwen niet moeten beschamen. Nu men zich bijvoorbeeld nog zorgen maakt 

of een weg die voor 20 jaar is ontworpen niet kort na de garantieperiode van zeven 

jaar zal instorten, lijkt integraal ontwerpen nog heel ver weg.”

Arthur van Dommelen (Rijkswaterstaat) 

“Vooral bij dunne aardebanen bestaat behoefte aan 

een betere voorspelling van zettingsverschillen tussen 

de huidige wegconstructie en wegverbredingen. De 

zettingsverschillen veroorzaken dwarsonvlakheid en 

mogelijk scheurvorming in het asfalt.”

Snelle beoordeling van de prestatie van bouwmethoden

17
Foto: © Ewout Staartjes
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Snel een weg bouwen op een slappe ondergrond met weinig 

hinder voor omgeving of bestaande infrastructuur en tegelijker-

tijd voldoen aan strenge comforteisen? In veel gevallen lukt 

dat niet met een traditionele oplossing van zand of een licht 

ophoogmateriaal. Daarom onderzoekt Delft Cluster samen met 

sectorpartijen de mogelijkheden van een relatief nieuwe 

techniek: paal-matrassystemen. 

Een paal-matrassysteem is een matras van geotextiel 

gevuld met granulair materiaal, zand of reststoffen, die 

rust op palen. Het geotextiel zorgt voor spreiding van de 

statische en dynamische belasting over de palen, waar-

door de matras relatief dun kan worden uitgevoerd. Boven-

dien zorgt het geotextiel ervoor dat het vulmateriaal niet 

tussen de palen zakt. De palen staan garant voor een 

zettingsvrije constructie. Er zijn inmiddels verschillende 

paal-matrassystemen waarmee in korte tijd een weg kan 

worden gebouwd. De korte bouwtijd en zettingsvrije 

aanleg maakt paal-matrassystemen aantrekkelijk op 

plaatsen waar de ruimte beperkt is (bijvoorbeeld bij 

steile taluds), waar de vlakheidseisen streng zijn (bij-

voorbeeld bij trambanen of spoorwegen), waar snelle 

aanleg gewenst is of waar het risico van omgevings-

beïnvloeding groot is (zoals bij wegverbredingen). In 

Nederland zijn op diverse locaties paal-matrassystemen 

toegepast. 

Paal-matrassystemen  

Foto: © beeldenbank Rijkswaterstaat

aanleg van wegen
voor snelle en  zettingsvrije 
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De Kyotoweg
Het Delft Cluster project Blijvend Vlakke Wegen draagt 

bij aan innovatie op het gebied van paal-matrassystemen 

met de ontwikkeling van de Kyotoweg. GeoDelft heeft 

dit wegconcept ontwikkeld in samenwerking met 

Van Biezen BV., Kantakun en Huesker. De naam Kyoto-

weg verwijst naar de VN-protocollen van Kyoto, die zijn 

opgesteld om het broeikaseffect tegen te gaan. Het is 

een milieubesparende weg die is gemaakt van bewerkte 

baggerspecie en houten heipalen. De milieubesparing 

vindt plaats door het opslaan van het broeikasgas CO2 

in de bodem in de vorm van houten palen. Daarnaast 

vindt hergebruik van baggerspecie plaats. Omdat de 

weg zettingsvrij is aangelegd zal er minder onderhoud 

nodig zijn. De bouwtijd is daarbij kort en de uitvoering 

eenvoudig. 

tekening Kyotoweg

Almer van der Stoel 

(CRUX Engineering BV)

“Paal-matrassystemen vormen een aan-

trekkelijke, duurzame en onderhoudsarme 

oplossing voor blijvend vlakke wegen. 

De komende tijd is onderzoek nodig naar 

de krachtswerking in en het ontwerp van 

dergelijke constructies. Zijn er eenmaal 

eenduidige ontwerprichtlijnen en ontwerp-

voorschriften, dan staat niets een groot-

schalige toepassing in de weg.”

Boogwerking
In de buurt van Schelluinen is in het najaar van 2005 

een pilot van de Kyotoweg aangelegd. In een uitgebreid 

monitoringprogramma zijn onder andere de zettingen en 

belastingen op de palen gemeten. Hiermee is de verdeling 

van de belasting over het geotextiel en de palen bepaald. 

De meetresultaten laten in het geval van de Kyotoweg 

zien dat de ondergrond een deel van de belasting 

draagt. In de tijd wordt dit door zetting van de onder-

grond langzaam minder. Doordat het geotextiel daarbij 

meer gaat doorhangen tussen de palen, ontstaat er in 

het vulmateriaal van de matras boogwerking. Die boog-

werking zorgt ervoor dat de palen meer gaan dragen en 

de ondergrond wordt ontlast.

De meetgegevens van de Kyotoweg zijn vergeleken met 

bestaande analytische ontwerpmodellen en blijken hier-

mee goed overeen te komen. Daarmee draagt de pilot in 

belangrijke mate bij aan een beter begrip van paal-

matrassystemen. Daarnaast is de pilot een showcase 

voor duurzaam, zettingsvrij en snel bouwen op een 

slappe ondergrond. 

Meer informatie is te vinden op: 

www.delftcluster.nl/wegen of www.kyotoweg.nl

Auteurs:  Joris van Ruijven (GeoDelft)

Suzanne van Eekelen (GeoDelft)
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Het maken van een ophoging leidt op slappe ondergrond niet alleen tot 

zettingen, maar ook tot horizontale vervormingen. Het voorspellen van 

deze vervormingen gaat tot nu toe met veel onzekerheden gepaard. 

Hierdoor worden in veel gevallen dure beheersmaatregelen genomen om 

nadelige gevolgen op nabijgelegen wegdek, kabels, leidingen en funde-

ringen te voorkomen of ontstaan schades. Om dat te veranderen werkt 

Delft Cluster aan het verbeteren van de voorspellingsmodellen. 

Meer inzicht in 

Praktijkproeven
Voor het toetsen en verbeteren van de rekenmodellen 

maken we niet alleen gebruik van de uitkomsten van de 

proeven, maar gebruiken we ook gegevens uit praktijkpro-

jecten als de Betuweroute en de No-Recess-proef en de 

CIAD- en Bricor-proef (gronddeformaties en palen in teen 

ophoging). Er wordt nog gezocht naar een locatie om een 

uit gebreid geïnstrumenteerde veldproef uit te voeren 

waarmee we de ontwerprichtlijn kunnen valideren.

Auteur: Antoine Feddema (GeoDelft)

Binnen Delft Cluster houden de deelprojecten ‘Afweeg-

model rijkswegen’ en ‘Door grond horizontaal belaste 

palen’ zich bezig met de voorspelbaarheid van horizontale 

gronddeformaties. Het gezamenlijk doel is het verbeteren 

van bestaande (eenvoudige) voorspellingsmethoden voor 

horizontale gronddeformaties, zodat de risico's en effecten 

van ophogingen op bestaande constructies (en palen in 

het bijzonder) al in een vroeg stadium van het ontwerp-

proces kunnen worden gekwantifi ceerd. 

Ontwerprichtlijn
Uiteindelijk zullen de resultaten van het onderzoek 

beschikbaar komen voor ontwerpers in een breed gedra-

gen ontwerprichtlijn voor horizontaal belaste palen, 

waarmee vervormingen en krachten in fundaties beter 

zijn te voorspellen. De hoop is dat met deze richtlijn 

kortere bouwtijden mogelijk worden evenals kostenbe-

sparingen. Binnen de ontwerprichtlijn worden stappen-

plannen voorzien voor: ongehinderde horizontale 

gronddeformaties; landhoofdconstructies; constructies 

in een ophoging (bijv. geluidsschermen); constructies 

naast een ophoging (bijv. bakconstructie, huizen). 

De planning is dat de nieuwe CUR richtlijn op 1 januari 

2008 gereed is.

Centrifugeproeven
Uit de literatuurstudie blijkt dat er weinig gegevens be-

schikbaar zijn over horizontale vervormingen in de in 

Nederland veel voorkomende zeer slappe klei. Verder 

constateren we dat het zinvol is om te onderzoeken 

welke invloed het tijdstip van paalinstallatie heeft op de 

krachten in de paal. Daarom is bij GeoDelft een aantal 

proeven uitgevoerd in de Geocentrifuge, waarbij palen 

op verschillende momenten tijdens het ophoogproces 

zijn geïnstalleerd in de teen van een ophoging van vijf 

meter hoog op een pakket slappe klei met een dikte van 

tien meter. Deze metingen zijn zeer waardevol omdat er 

buitengewoon goed toegankelijke weinig experimentele 

meetresultaten uit veld- of modelproeven beschikbaar 

zijn over het fenomeen horizontale vervorming. Een be-

langrijke voorlopige conclusie uit de metingen is reeds 

dat de momenten in de paal weinig meer toe nemen als 

de grond rondom de paal eenmaal plastisch is gaan ver-

vormen. 
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horizontale  vervormingen

Eindsituatie centrifugeproef – geometrie en momentenlijnen 

paal in teen ophoging

René Beurze 

(DMC, Voorzitter CUR/DC commissie)

“De praktijk heeft behoefte aan een heldere 

richtlijn omtrent het berekenen van door grond 

belaste palen. Wij zorgen hiervoor.”

Foto: © GeoDelft
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op weg naar Eurocode  7 
In 2007 zal de Eurocode 7 van kracht worden en naar verwachting in 2009 de 

huidige NEN-normen vervangen. Om de Nederlandse ontwerpsystematiek bij 

invoering van de Eurocode te kunnen handhaven is het van belang de reken-

methoden voor paalfunderingen op druk en trek te actualiseren. Daarom hebben 

Delft Cluster en CUR begin 2006 de commissie “Axiaal belaste palen” gestart.

Paalfunderingen 

In de praktijk blijkt dat bij het ontwerp van funderings-

palen de toepassing van de paalfactoren p, s en t 

niet eenduidig is. Bij grondverdringende palen worden 

de paalfactoren veelal zonder problemen toegepast, 

maar in veel andere gevallen, zoals bij geschroefde 

paalsystemen, niet. Bij deze paalsystemen hangt de 

belasting die een paal kan hebben namelijk sterk af van 

de uitvoeringsmethode. Alle partijen in de funderings-

markt, van bevoegd gezag tot kennisinstellingen, onder-

kennen dit probleem en nemen deel aan de commissie. 

Zo zegt Bart van Paassen van Delta Marine Consultants: 

“Alternatieve paalsystemen worden in de huidige situatie 

moeizaam geaccepteerd. Als sector hebben we behoefte 

aan een onafhankelijk keurmerk”. Ook de NVAF ziet het 

belang van eenduidige paalfactoren, zo meldt Peter de 

Kort: ”Waar de NEN 6743 stopt gaan wij verder: einde-

lijk eenduidigheid in de rekenfactoren.”

Berekeningsmethode
Om tot eenduidige paalfactoren te komen, zal Delft 

Cluster de komende tijd proefbelastingen analyseren van 

paalleveranciers/paalproducenten die deelnemen aan het 

onderzoek. Uiteindelijk zullen de nieuwe paalfactoren 

worden vastgelegd in een CUR-publicatie. Aangezien het 

ontwerpen van paalfunderingen in België en Frankrijk 

op dezelfde manier gebeurt als in Nederland, namelijk 

met behulp van sonderingen, streven we naar een ge-

meenschappelijke berekeningswijze. Hiermee zal naar 

verwachting een einde komen aan de toepassing van de 

empirische rekenregels van Koppejan(NL)/De Beer(BE)/

LCPC(FR). Een belangrijk aandachtspunt bij de analyse 

van eerder uitgevoerde proefbelastingen op palen is de 

vraag welke factoren de paaldraagkracht beïnvloeden. 

Het paaltype en de specifi eke uitvoeringswijze zijn 

natuurlijk de belangrijkste factor. Een kleine wijziging 

van de paalpuntvorm of het schoefblad kan al een grote 

invloed op de draagkracht hebben. Het gedrag van de 

ondergrond wordt geschematiseerd in de berekening. 

Hierin zit van nature een onzekerheid. Omdat het reken-

model grotendeels empirisch zal blijven, dient ook een 

modelfactor te worden afgeleid. Al deze elementen 

worden afgeleid uit proefbelastingen. Hiervoor moet wel 

een standaardvorm worden gevonden, omdat proefbelas-

tingen niet allemaal volgens dezelfde procedures worden 

uitgevoerd. Dit vergt een systematische aanpak en een 

grondige analyse van de achtergronden van elke proef. 

Door de uitkomsten van de proefbelastingen op te slaan 

in een standaard database, kunnen we kennis uit het 

25
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verleden toegankelijk maken en gebruiken om de bere-

keningswijze in de toekomst nauwkeuriger te maken. 

Een voorbeeld van een dergelijke database bestaat al 

in Belgie en is gemaakt door het Belgische WTCB. Noël 

Huybrechts van het WTCB zegt daarover: ”Het is goed 

om moeite te doen om beschikbare kennis bij elkaar te 

halen en op een uniforme manier te bekijken voor het 

ontwerpgebied. Het bijhouden van een database levert 

belangrijke informatie die je kunt meenemen bij nieuwe 

ontwerpprojecten.” De kennis die het WTCB de afgelopen 

jaren heeft opgedaan wordt nu ingebracht in dit 

onderzoek.

Interactie
Voor de verbreding van de ontwerpmogelijkheden in de 

toekomst is van belang dat betrouwbare ontwerpen van 

(gedeeltelijk) grondverdringende palen niet alleen op 

empirische wijze maar ook met eindige-elementenmodellen 

kunnen worden gemaakt. Immers, alleen dan kan de 

interactie van de paalfundering met de rest van de 

(grond)constructie ook worden meegenomen. Om dit te 

realiseren moet een nieuwe generatie eindige-elementen-

modellen beschikbaar komen. Promotieonderzoek aan de 

TU-Delft levert hier een bijdrage aan.

Opspanning door grondverdringing en installatie-effecten 

(heien/schroeven) zijn de aspecten die we nu nog niet 

met eindige-elementenmodellen kunnen voorspellen. Als 

we dit willen veranderen is een kleine aanpassing van 

de bestaande modellen niet voldoende, maar is een heel 

nieuwe benadering nodig waarin met name het gedrag 

van grond bij grote rekken een rol speelt. Experimenteel 

onderzoek geeft meer fundamenteel inzicht in het ge-

drag van de grond rondom een grondverdringende paal. 

Dit inzicht is zowel bij de ontwikkeling van de eindige-

elementenmodellen, als bij het afl eiden van de rekenre-

gel voor de Eurocode van belang. Door afl eiding van pa-

rameters en randvoorwaarden voor een constitutief 

model dat grootheden als dichtheidsveranderingen en 

spannings veranderingen beschrijft, komt ontwerpen met 

eindige-elementenmodellen ook voor grondverdringende 

palen een stap dichterbij. 

Auteur: Haike van Lottum (GeoDelft)

Harry Dekker

(RWS, Voorzitter CUR/DC commissie)

“Alle partijen die betrokken zijn bij het bou-

wen op slappe grond in ons deltagebied, 

hebben behoefte aan een breed gedragen 

ontwerpregel voor paalfunderingen met een-

duidige factoren voor het grote aanbod aan 

paaltypen dat wij tegenwoordig kennen.”

Total shear strain after 1,5 m of pile displacement

27
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In stedelijk gebied worden steeds 

vaker in de grond gevormde palen 

toegepast, omdat het heien van 

prefab-palen te veel trillingshinder 

veroorzaakt. Daarnaast worden 

paalfunderingen steeds complexer 

en is er de wens tot hergebruik van 

paalfunderingen. Al deze ontwikke-

lingen leiden tot een groeiende be-

hoefte aan proefbelastingen, en de 

introductie van de Eurocode 7 biedt 

kansen om nieuwe beproevings-

methodes voor paaldraagvermogen 

te implementeren. Delft Cluster 

speelt in op de ontwikkelingen 

door onderzoek te doen naar inno-

vatieve methoden voor de bepaling 

van het draagvermogen.

Het uitvoeren van een quasi-statische proef (bijvoorbeeld 

met de Statnamic of de Pseudo-Static Pile Tester) lijkt een 

geschikte methode om het draagvermogen van palen te 

bepalen. Anders dan in Japan en de VS is deze techniek 

in Europa niet algemeen geaccepteerd. Het wantrouwen 

met betrekking tot deze methoden is te herleiden tot twee 

discussiepunten: hoe groot is de invloed van de belasting-

snelheid op het grondgedrag en wat is de invloed van de 

waterspanning onder de paalpunt? De quasi-statische test 

is zo snel dat er onder de paalpunt in zand waterspan-

ningen kunnen ontstaan. Hierdoor zal een quasi-statische 

proef de stijfheid van de paal overschatten, terwijl het 

vastgestelde draagvermogen kan afwijken van het 

werkelijke draagvermogen. Als de grond bijvoorbeeld 

dilatant gedrag vertoont, dus uitzet bij toenemende 

belasting, wordt het draagvermogen mogelijk overschat. 

Onderzoek
Het Delft Clusterproject onderzoekt of dit wantrouwen 

voor de quasi-statische proeven terecht is en of het wel-

licht kan worden omgezet in vertrouwen. Doel is het ont-

wikkelen van een praktisch bruikbare interpretatiemethode 

Pseudo-Static Pile Load Tester van Fundex-Verstraeten op een bouwplaats. 

Dit apparaat werkt met een valgewicht. De testbare draagvermogens zijn 

voor on-shore toepassingen voldoende. Het apparaat is mobiel.

Statnamic apparaat van IFCO Profound. Dit apparaat werkt op 

het principe van het ‘lanceren’ van een groot gewicht. Het kan 

relatief grote draagvermogens testen en is uiterst geschikt voor 

werken offshore.

William van Niekerk

(IC+E, Voorzitter CUR/DC commissie)

“Nederlandse kennis als Europese richtlijn, 

een nieuwe internationale standaard voor 

proefbelasting.”

Bouwen op  quasi-statische 
paaltesten 

voor de quasi-statische test: hoe kan het gemeten quasi-

statische draagvermogen op een betrouwbare manier wor-

den vertaald in een statisch draagvermogen? Marktonder-

zoek heeft aangetoond dat zo’n vertaalslag van groot 

belang is voor het vergroten van het vertrouwen. De 

onderzoeksuitkomsten moeten niet alleen gebruikt kunnen 

worden als CUR-richtlijn, maar moeten ook internationaal 

kunnen worden gebruikt als Annex voor de Eurocode 

betreffende paaltesten. Daartoe werken we samen met 

buitenlandse partijen, zoals de Universiteit van Sheffi eld.

Belastingssnelheid
Het project is gestart met laboratorium- en modelonder-

zoek naar de invloed van de belastingssnelheid en de 

wateroverspanningen op het gedrag van zand. In de lite-

ratuur staan tegenstrijdige meningen over deze invloed. 

Aan de TU Delft uitgevoerde proeven laten echter eendui-

dige uitkomsten zien. In zeer doorlatend zand beïnvloedt 

de belastingssnelheid het grondgedrag niet of nauwelijks 

in de hele range van statisch proefbelasten (1 mm/sec) tot 

de quasi-statische test (1000 mm/sec). Triaxiaalproeven 

wijzen in dezelfde richting, zodat bij de interpretatie van 

quasi-statische proeven alleen de snelheidseffecten in klei 

en de snelheidseffecten door het optreden van water-

spanningen beschouwd moeten worden. Daarom wordt 

nu numeriek onderzoek gedaan naar de invloed van water-

spanningen rondom de paalpunt op het draagvermogen 

tijdens de quasi-statische paaltest. Hieruit blijkt dat 

tijdens de proef sprake is van partiële drainage. Bij de 

interpretatie van de proef moet dus rekening gehouden 

worden met het effect van het gedeeltelijk afstromen van 

het water op de gemeten sterkte van de grond.

Validatie
Binnen het project is een database met beschikbare veld-

proeven ontwikkeld. In deze database worden de resultaten 

van statische en quasi-statische proeven vergeleken. 

De gegevens in deze database zullen in eerste instantie 

gebruikt worden om de bevindingen uit het onderzoek 

naar de invloed van de belastingssnelheid te valideren. 

Uit de beschikbare cases uit Nederland blijkt nu al dat 

het statisch paaldraagvermogen gemiddeld met 16% 

wordt overschat. In een later stadium zal deze database 

gebruikt worden om de partiële veiligheidsfactoren 

conform de Eurocode af te leiden.

Foto: © IFCO Profound

Foto: © Fundex-Verstraeten

Door het aanvullen van de ontbrekende kennis over de 

quasi-statische paalproef en het integreren van deze en 

andere bestaande kennis in praktische regelgeving binnen 

de Eurocode wordt het mogelijk sneller en vaker de wer-

kelijke kwaliteit van paalfunderingen te controleren.

Auteurs:  Paul Hölscher (GeoDelft)

Frits van Tol (GeoDelft en TU Delft)
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een duurzame  betonconstructie
Geboortecertifi caat  voor 

Rijkswaterstaat houdt door inspecties in de gaten hoe 

het gesteld is met de viaducten en kunstwerken in 

Nederland. De meeste betonconstructies zijn meer dan 

vijftig jaar oud en om ons wegennet veilig en functioneel 

te houden, zijn maatregelen nodig. ”Met een prestatie-

gebaseerde strategie kunnen constructies optimaal onder-

houden worden, ”zegt Jeanette Visser, coördinator bij 

TNO van het project Duurzaam Beheer van Betoncon-

structies, “maar daarvoor hebben we wel handen en voe-

ten nodig.” TNO Bouw en Ondergrond werkt samen met 

Technische Universiteit Delft aan zo een strategie.

Maatgevend 
Vanaf oplevering wreken verschillende degradatieprocessen 

zich op een constructie. Na verloop van tijd zal schade 

ontstaan, soms pas na het einde van de ontwerplevens-

duur. Als er tijdens een inspectie daadwerkelijk schade 

zichtbaar is, dan grijpt Rijkswaterstaat in. De aard en 

ernst van de aantasting en de oorzaken volgen uit 

onderzoek, zoals het boren van monsters en bepaling 

van het chloridegehalte in het laboratorium. Er vindt zo 

toetsing plaats of de aanwezige staat van het kunstwerk 

nog wel voldoet aan de gestelde eisen.

Elke gegeven situatie kent een dominant schade-mecha-

nisme en hiermee is duidelijk wat de maatgevende factor 

voor de levensduur van een constructie is. 

Ing. Hans de Vries (adviseur-specialist 

bij de afdeling Civiele Techniek van de 

Bouwdienst van Rijkswaterstaat)

“Meer inzicht in de toestand van zowel nieuwe 

als bestaande constructies, aangevuld met be-

trouwbare modellen om de restlevensduur te 

voorspellen, leidt tot veel effi ciënter onder-

houd en daarmee tot minder overlast voor de 

gebruiker. Al deze ingrediënten zitten in het 

project Duurzaam Beheer van Betonconstruc-

ties van Delft Cluster. Juist daarom heeft Rijks-

waterstaat er hoge verwachtingen van.”

30

Veel viaducten en kunstwerken in en op de Nederlandse rijkswegen zijn net 

na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en aan het einde van hun levensduur. 

Financieel en verkeerskundig is het onmogelijk om ze nu allemaal te vervangen. 

Hoe houden we ze veilig? Delft Cluster ontwikkelt hiervoor een duurzame 

beheersstrategie.

Foto: © TNO



Onderzoek naar de oorzaak van de schade, de dominante 

factor, leidt tot een verwachting over het toekomstige 

functioneren. Hiervoor vormt empirische kennis over 

degradatieprocessen zoals wapeningscorrosie nu de 

basis. Maar er bestaan eenvoudige modellen, waarmee 

de snelheid van corrosie voorspeld kan worden. Visser 

ziet hierin handige gereedschappen om te bepalen 

wanneer de maatgevende factor niet meer zal voldoen 

aan de prestatiecriteria, de eisen die aan een constructie 

gesteld worden. Binnen het project Duurzaam beheer 

van betonconstructies worden deze degradatiemodellen 

verder uitgewerkt. Hiermee kan tijdens de exploitatie 

van een constructie, maar ook al tijdens de ontwerpfase, 

een adequaat onderhoudsplan opgesteld worden.

Geboortecertifi caat
Keuzes in ontwerp en uitvoering leggen impliciet 

onderhoudsgegevens vast voor de exploitatie van een 

constructie. De snelheid van degradatie hangt immers 

samen met de omgeving en de staat waarin de constructie 

opgeleverd is. Bij het roesten van de wapening speelt 

bijvoorbeeld de indringing van chloriden uit grondwater 

een rol. De dichtheid van het beton (de betonkwaliteit 

en de verwerking) en de afstand van het oppervlak tot 

de wapening (de dikte van de betondekking) zijn van 

invloed op de tijdsduur, waarin chloriden de wapening 

bereiken. Een risico op schade vindt zijn oorsprong 

dus eigenlijk al in het schetsontwerp. De kwaliteit bij 

oplevering vormt vervolgens de concrete uitgangssituatie 

voor de levensduur. 

Daarom zijn volgens Visser heldere richtlijnen voor ont-

werp en uitvoering van belang. Ontwerper en aannemer 

bepalen aan de hand van prestatiecriteria welke kwaliteit 

zij zullen realiseren. Een geboortecertifi caat legt dan de 

staat van de constructie vast bij oplevering in dezelfde 

meetbare prestatiecriteria. 

Kennisgroep
De praktijk wijst uit of de onderhoudsbehoefte van een 

constructie parallel loopt met het opgestelde onderhouds-

plan. Meten is weten. Prestatiecriteria zijn ook een ideaal 

hulpmiddel om de constructie te monitoren. Ontstaan 

van schade wordt ontdekt voordat er daadwerkelijk 

schade zichtbaar is.

Bij chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie is de indring-

diepte van chloriden een maat voor het degradatiestadium. 

Door de elektrische weerstand te meten op verschillende 

dieptes in de constructie kan de indringdiepte van vocht 

met chloriden gevolgd worden in de tijd. Boren van 

monsters ter plaatse en laboratoriumonderzoek zijn dan 

niet meer nodig bij het vaststellen van de staat waarin 

de constructie zich bevindt.

Groene Harttunnel
In de Nederlandse bouwpraktijk van kunstwerken is 

hiermee een begin gemaakt. Ingebouwde sensoren in de 

Groene Hart Tunnel registreren de ontwikkeling van de 

dominante schademechanismen. Om de gegevens direct 

of indirect te interpreteren is het nodig deze te relateren 

aan degradatiemodellen en meetgegevens uit het labora-

torium. In de Kennisgroep “Monitoren geboorde tunnels’ 

werken de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, Nebest, 

RWTH Aken en TNO samen om de gegevens te evalueren. 

Visser verwacht dat de resultaten aantonen dat de meer-

kosten voor monitoren wegvallen tegen de reductie op 

de onderhoudskosten.

Prestatiecriteria
Heldere criteria bij ontwerp en uitvoering, een adequaat 

onderhoudsplan op basis van degradatiemodellen, geva-

lideerde monitoringstrategieën en duurzame reparatie- 

en preventietechnieken zijn de componenten van een 

prestatiegebaseerde strategie. Een strategie voor een 

duurzame constructie van schets tot sloop. 

Visser is ervan overtuigd dat zo een strategie de onzeker-

heid wegneemt over het functioneren van bestaande en 

nieuw te bouwen constructies. “We kunnen beter bepalen 

hoe lang bestaande constructies nog meegaan. De te 

leveren kwaliteit en de gewenste levensduur, de inves-

tering en beoogde onderhoudskosten zijn optimaal op 

elkaar af te stemmen.” Prestatiecriteria geven vrijheid 

aan de ontwerper, de aannemer en de beheerder. 

De constructeur schrijft de criteria voor, de aannemer kan 

met de duidelijke prestatiecriteria het uitvoeringsproces 

afstemmen op de gevraagde opleveringstermijn. En de 

beheerder kan zijn onderhoudsplan bijsturen. “Prestatie-

criteria zijn de handen en voeten, waarmee alle partijen 

aan de slag kunnen.”

Auteurs:  Michelle Sanders (TNO)

Jeanette Visser (TNO)
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in de put  zitten niet langer nodig
Partijen in het funderingsvak worden geregeld 

geconfronteerd met onverwacht gedrag van de 

grond, de techniek of de interactie tussen beide. 

Dat leidt in veel gevallen tot aanzienlijk hogere 

kosten. Risicomanagement kan bijdragen aan een 

substantiële kwaliteitsverbetering en daarmee 

aan een forse kostenbesparing. 

Delft Cluster doet onderzoek naar twee aspecten 

van risicobeheersing: monitoring en het benutten 

van eerdere van ervaringen. 

Risicobeheersing  bouwputten: 

Monitoring is natuurlijk niet nieuw. Bij veel projecten 

met bouwputten is het een standaardonderdeel van de 

risicobeheersing. De mogelijkheden die monitoring biedt, 

worden echter maar zeer beperkt benut – meestal betreft 

het uitsluitend enkele hoogte- en peilbuismetingen - en 

wordt er geen relatie gelegd tussen de monitoring en het 

ontwerp- en uitvoeringsproces. Dat is jammer, want 

monitoring is als onderdeel van risicomanagement een 

uitermate geschikt instrument om de kwaliteit van de uit-

voering te beheersen. Voorwaarde is wel dat vooraf goed 

wordt nagedacht welke metingen nodig zijn en hoe even-

tueel kan worden bijgestuurd. Dat bleek al in het onder-

zoeksproject Monitoringfi losofi e HerMes in het vorige 

onderzoeksprogramma van Delft Cluster.

Een belangrijke reden waarom de mogelijkheden van 

monitoring lang niet allemaal worden benut is het 

ontbreken van een compleet overzicht van de monitoring-

technieken die kunnen worden ingezet bij bouwputten. 
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Een belangrijk deel van het onderzoek zal daarom bestaan 

uit het in kaart brengen van beschikbare monitoring-

technieken. Voor alle stappen bij het realiseren van een 

bouwput, maken we een lijst met ongewenste gebeurte-

nissen. Vervolgens gaan we per gebeurtenis na hoe de 

monitoring moet worden opgezet om tijdig te kunnen 

waarnemen of zo’n gebeurtenis dreigt op te treden. 

Ontwikkelen geschikte monitoringtechnieken
Vanzelfsprekend zullen we ongewenste gebeurtenissen 

tegenkomen, waarvoor nog geen goede monitoring-

technieken bestaan. Als dat het geval is starten we 

onderzoek gericht op de ontwikkeling van geschikte 

monitoringtechnieken. 

Een ongewenste gebeurtenis die we op dit moment 

met monitoring nog niet tijdig weten te constateren – 

namelijk voordat de bouwput wordt ontgraven en droog-

gemalen -  is een lek in de wanden of vloeren. Nu komt 

een lek vaak pas aan het licht als het kwaad al geschied 

is. Ook voor problemen die kunnen ontstaan bij injecties 

in de bodem (jet-grouten, bodeminjectie, anker- en 

paalsystemen, etc.) zijn nog geen geschikte monitoring-

technieken beschikbaar. Wat we al wel goed kunnen 

is het meten van vervormingen van damwanden en 

belendingen. Met dit soort metingen kunnen we uit-

stekend vaststellen of het gemaakte ontwerp voldoende 

veilig is of misschien wel te veilig. Wel is gewenst dat 

die terugkoppeling vaker plaatsvindt nu het geval is. 

Intensiteit
Niet alle projecten vragen eenzelfde monitoring-

  inten siteit. Bij de bouwputten voor RandstadRail en de 

Noord-Zuidlijn is bijvoorbeeld een intensiever monitoring-

programma nodig, dan bij een standaard bouwput. Daarom 

onderzoeken we ook hoevéél en wélke monitoring zinvol 

is, afhankelijk van de specifi eke risico’s en omstandig-

heden van een project. Een ander aspect van het onder-

zoek is het formeel inkaderen van de monitorresultaten. 

Het is namelijk belangrijk dat de bouwpartijen weten hoe 

monitoring op een werkbare manier in het bouwproces kan 

worden geïntegreerd en juridisch ingepast in bestekken en 

contracten om tot een goede risicobeheersing voor bouw-

putten te komen. In het huidige bouwproces vormt het 

ontbreken van een formeel kader vaak een belemmering 

voor het volledig benutten van monitoringkansen. 

Meedoen?

In EBR-sessies met experts op het gebied van 

monitoring van bouwputten worden de belang-

rijkste risico’s geïdentifi ceerd, die moeten 

worden gemonitord en wordt gekeken welke 

aanvullende monitoringtechnieken nodig zijn. 

Tevens wordt een CUR-commissie opgericht die 

het onderzoek inhoudelijk begeleidt. Heeft u 

interesse om bij te dragen aan het onderzoek 

en/of om deel te nemen aan de CUR-commissie, 

neem dan contact op met t.j.bles@geodelft.nl

Annemieke Mens 

(promovendus Artifi cial Intelligence in de geotechniek)

“Essentieel is dat de database met funderings technieken voldoende is 

gevuld. Naar verwachting hebben we minimaal 10.000 ervaringen nodig, 

voordat een op data gebaseerd model kan worden ontwikkeld. Het is de 

bedoeling dat de reken aanpak is ontwikkeld, zodra de database is gevuld.”

Ervaring als basis: GeoBrain 
We werken ook op een andere manier aan kwaliteits-

verbetering bij bouwputten. Gebleken is dat aannemers 

vaak alleen voor hun eigen proces meten tijdens de uit-

voering en de verzamelde meetgegevens niet beschikbaar 

stellen voor het verdere bouwproces. 

In het platform GeoBrain Funderingstechniek is Delft 

Clusterpartner GeoDelft drie jaar geleden, samen met fun-

deringsaannemers van de NVAF, gestart met het verzame-

len van praktijkervaringen. Op basis van deze ervaring, 

aangevuld met expertkennis, zijn voorspellingsmodellen 

ontwikkeld (zogeheten data driven modellen), waarmee de 

uitvoeringsrisico’s reeds vroegtijdig in kaart kunnen worden 

gebracht. Door het systematisch leren van ervaringen die 

bij vele honderden projecten zijn opgedaan, kunnen we 

nieuwe kennis ontwikkelen en een grote stap voorwaarts 

maken. Deze aanpak vereist wel andere technieken dan we 

gewend zijn binnen de geotechniek, vooral meer wis-

kunde en statistiek. Daarom is promovendus Annemieke 

Mens gestart op het gebied van ’Artifi cial Intelligence in 

de geotechniek’. Zij onderzoekt welke combinatie van 

kunstmatige intelligentietechnieken het meest geschikt is 

om bestaande modellen, praktijk ervaringen en expertken-

nis aan elkaar te koppelen. 

Meer weten over GeoBrain? Kijk op: 

www.geobrain.nl

Auteurs:  Thomas Bles (GeoDelft)

Mandy Korff (GeoDelft)

Frits van Tol (GeoDelft en TU Delft)
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Van Norm naar Praktijk
Normen voorzien in minimale eisen die, indien goed toegepast, leiden tot 

veilige ontwerpen. Voor het overgrote deel van de geotechnische constructies 

voldoen de normen uitstekend en voorzien ze in een praktische en voor die 

constructies optimale werkwijze. Soms ontstaat er tussen opdrachtgever, 

toezichthouder, ontwerper en aannemer discussie over ‘wat in de praktijk 

mogelijk is’ en ‘wat volgens de norm is toegestaan’. In dat soort situaties 

is het belangrijk te weten dat normering een andere, meer gedetailleerde 

aanpak niet uitsluit. De enige voorwaarde is dat onderbouwd wordt dat in 

ieder geval aan de basiseis wordt voldaan. Delft Cluster ontwikkelt binnen 

het CUR Bouw en Infra project C135 een overzicht van de mogelijkheden voor 

het benutten van de ruimte tussen de rekenregels en de minimale eisen. 

Van onzekerheid  naar betrouwbaarheid: 

Geotechnische normen
Normen voor het ontwerp van geotechnische en 

funderingsconstructies bestaan circa 15 jaar. Dat is 

vergeleken met normen voor constructies in beton en 

staal eigenlijk nog maar heel kort. Nu we aan de voor-

avond staan van de invoering van Europese normen is 

het een goed moment om aandacht te schenken aan 

de achtergronden, het ontstaan en de gebruiksmogelijk-

heden van de geotechnische normen. 

In de geotechnische normen is de veiligheidsbeschouwing 

en de daarbij behorende terminologie volledig afgestemd 

op de systematiek zoals die al langer voor beton-, 

staal- en houtconstructies en ook internationaal wordt 

toegepast. Maar bij het ontwerpen zelf zijn er zeer belang-

rijke verschillen omdat grond een natuurlijk materiaal is 

en de funderingsgrondslag qua laagopbouw, samenstelling 

en eigenschappen variabel is en bij aanvang onbekend. 

In tegenstelling tot andere 'bouwmaterialen' zijn de 

eigenschappen niet simpelweg uit een tabel te halen. In 

de praktijk betekent dit dat aard, omvang en interpretatie 

van grondonderzoek en de schematisatie van het probleem 

aspecten zijn waarmee het geotechnisch ontwerp zich 

sterk onderscheidt van ontwerpen met andere materialen. 
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Afgezien van opmerkingen dat deze specifi eke onderdelen 

“goed en veilig” moeten gebeuren staan er in de normen 

weinig concrete aanwijzingen. Incidentele cases laten 

zien dat er grote verschillen kunnen ontstaan. Een be-

langrijke vraag is welke consequenties dat kan hebben 

voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het ontwerp. 

Achtergronden van de norm
Naar aanleiding van signalen uit de geotechnische 

praktijk dat het huidige stelsel van normen, leidraden en 

handboeken niet altijd voorziet in de behoeften van ont-

werpers en toetsers van funderingen en geotechnische 

constructies, is in 2003 de CUR-commissie C135 

‘Van Onzekerheid naar Betrouwbaarheid’ opgericht. 

De commissie heeft aan de hand van een enquête en 

interviews vastgesteld dat er behoefte is aan een toelich-

ting op de achtergronden en opzet van de normen, richt-

lijnen, leidraden en handboeken. Daarnaast bleek er veel 

behoefte te zijn aan een overzicht van alle mogelijkheden 

om de ruimte die de regelgeving in principe biedt, te 

kunnen benutten voor ontwerpoptimalisaties. 

Uit de reacties blijkt dat onbekendheid met de achter-

gronden van de normen er bij een deel van de achterban 

toe leidt dat men zich terughoudend opstelt bij optimali-

saties van ontwerpen van constructies. Een tekort aan 

kennis van die achtergrond is geregeld aanleiding tot 

afwijkende interpretatie en verschillen van mening over 

mogelijkheden tussen opdrachtgever, toezichthouder, 

ontwerper en aannemer. Dit komt de effi ciëntie niet ten 

goede en leidt in een aantal gevallen tot verborgen extra 

veiligheid en overgedimensioneerde constructies. Doel 

van het project is om dit soort ongewenste situaties in 

de toekomst te voorkomen. 

Geerhard Hannink (GWR, Voorzitter CUR/DC commissie)

“Niet de normen, maar de onzekerheid van de gebruikers van die normen 

houdt innovatie tegen.”

“Pas als we de veiligheidsfi losofi e en de achtergrond van de normteksten 

goed doorgronden, zijn we in staat een economische en technisch optimaal 

ontwerp te maken.”

Praktijkvoorbeelden
Momenteel verkeert het project in de rapportagefase. Een 

tussenrapportage van de bereikte resultaten is te lezen in 

de special van Geotechniek voor de Geo techniekdag 2005 

en te downloaden van de site van Delft Cluster. De com-

missie is nog op zoek naar aansprekende voorbeelden van 

optimalisaties die zijn behaald door naar de geest van de 

normering in plaats van naar de letter te handelen. 

Praktijkvoorbeelden zijn dan ook van harte welkom en 

kunnen worden gestuurd naar g.hannink@gw.rotterdam.nl. 

De komende tijd zal veel energie worden gestoken in 

communicatieactiviteiten om bekendheid te geven aan de 

bevindingen en kennis over te dragen. Ook zal discussie 

tussen vakgenoten worden gestimuleerd over de toelaat-

baarheid van de voorgestelde methoden voor optimalisatie 

en zal worden geprobeerd daarover consensus te bereiken.

Auteur: Jaap Lindenberg (GeoDelft)
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2 Benodigd Grondonderzoek in de tenderfase
De werkgroep houdt zich bezig met het totale grondonderzoek (hoeveelheid, locatie, soort, vorm) dat nodig is  

om risico's op onder meer ontoelaatbare verschilzetting te kunnen schatten. Er wordt voortgebouwd op CUR162 

en CUR2003-7. De nadruk ligt op de vraag welk deel van dit onderzoek door de opdrachtgever moet worden ge-

leverd en in welke vorm. Het beoogde product van deze werkgroep is een korte leidraad en een eenvoudig soft-

waregereedschap. 

Contactpersoon: Ad van Leest (CROW), vanleest@crow.nl.

3 Integraal wegontwerp
De werkgroep houdt zich bezig met belangrijke ontwerpproblemen waarbij ondergrond, onderbouw, bovenbouw 

en verharding samen moeten worden beschouwd. Voorbeelden zijn: benodigde hoogteligging vanwege vorst; 

asfaltschade door wegverbreding; omgevingsbeïnvloeding door ophoging; ontwerpen van wegen op verbeterde 

grond; hergebruik van bouwstoffen in gebonden funderingen en effectieve overgangsconstructies (zie ook hier-

onder). De activiteiten bestaan ondermeer uit validatiestudies aan de hand van praktijkgevallen. Het product is 

gevalideerd ontwerpgereedschap voor voorontwerp en detailontwerp, samen met uitgewerkte toepassingsvoor-

beelden. 

Contactpersoon: Ruud Termaat (CUR), ruud.termaat@cur.nl.

4 Ontwerpen van paal-matras systemen 
De werkgroep is een vervolg op de CUR werkgroepen “Zettingsarm en Snel” en “Paalmatrassystemen”, die beide in 

2006 zijn afgerond. De eerste werkgroep resulteert in een overzicht van systemen door de aanbieders. De tweede 

werkgroep leidt tot een ontwerpaanbeveling voor verschillende paaltypen in het systeem. 

De activiteiten van de vervolgwerkgroep bestaan ondermeer uit evaluatie-studies van ontwerpmodellen voor 

het complete systeem van paal, geogrid en vulling. Het product is complete ontwerpsoftware, samen met een 

uitbreiding van de ontwerpleidraad. 

Contactpersoon: Fred Jonker (CUR), fred.jonker@cur.nl

5 Effectieve overgangsconstructies
De overgang tussen een star gefundeerd kunstwerk en een zettende aardebaan leidt vaak tot onderhoud en 

geluidsoverlast ter plaatse van voegen. Bij spoorwegen is ook het plotselinge stijfheidsverschil een bron van 

extra onderhoud. Proefondervindelijk blijkt dat bepaalde overgangsconstructies deze nadelen goed beperken. 

De werkgroep heeft als doel een methodiek te ontwikkelen voor het optimaliseren van de functionaliteit en 

kosten van verschillende constructiemogelijkheden.

Contactpersoon: Jan Knol (CROW), knol@crow.nl

1 Reële langsvlakheidseisen
De werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van een format voor functionele vlakheidseisen dat 

praktisch bruikbaar is in het wegontwerp, dat aansluit op de onderhoudsstrategie en dat leidt tot minimale 

levensduurkosten. Activiteiten zijn onder meer scenariostudies. Het product van deze werkgroep is een breed 

gedragen uitbreiding van het ‘Handboek Oplossingsvrij Specifi ceren’ van CROW voor wat betreft langsvlakheid.

Contactpersoon: Maarten Jacobs (CROW), jacobs@crow.nl

Meedoen met Blijvend Vlakke Wegen? Meedoen met Duurzaam Beheer van 
Betonconstructies?

Meedoen met Duurzame Onderhouds-
strategie voor infrastructuur op 
Slappe Bodem?

1 Veel gemeenten in het westen van Nederland hebben hoge onderhoudskosten voor wegen, rioleringen en 

groenvoorzieningen. De slappe ondergrond (veen en slappe kleilagen) is daar in veel gevallen debet aan. 

Wegen kunnen heel goed onderhoudsarm worden aangelegd, maar dat vraagt een hoge investering. Ook 

heeft zo’n wegconstructie consequenties voor de bestaande infrastructuur van riolen, kabels en leidingen. 

Op dit moment is er geen integraal afwegingskader voor de meest duurzame onderhoudsstrategie in termen 

van kosten en maatschappelijke impact. Het doel van dit project is om dit afwegingskader te ontwikkelen.

De gemeenten Delft, Boskoop, Arcadis, GeoDelft en Gemeentewerken Rotterdam hebben hiervoor de handen 

ineengeslagen en een Delft Cluster-project ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe 

bodem’ gestart. Inmiddels doen 36 partijen mee, voor het merendeel gemeenten uit Midden-Holland, maar 

daarnaast ook nutsbedrijven en kennisplatforms als RIONED, CROW en Energiened.

Contactpersoon: Jurjen van Deen (GeoDelft), j.k.vandeen@geodelft.nl en 

Cissy Lehnen (GeoDelft), lhn@geodelft.nl

1 Binnen het project Slim duurzaam beheer zijn vijf werkpakketten geformuleerd waarvan er vier de verschillende 

levensfasen van een constructie beschouwen: ontwerp; uitvoering; exploitatie, monitoren en inspecties; en 

exploitatie, reparatie en onderhoud. In het vijfde werkpakket wordt de ontwikkelde kennis geïntegreerd in een 

algemeen raamwerk, voor zowel gewapende als voorgespannen betonconstructies. 

Contactpersoon: Jeanette Visser (TNO), jeanette.visser@tno.nl en 

Klaas van Breugel (TU Delft), k.vanbreugel@tudelft.nl
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Risicobeheersing bouwputten 
Bij geotechnische werkzaamheden wijkt de praktijk vaak af van de theorie. Een van de twee deelprojecten 

binnen dit werkpakket is erop gericht de theorie te verbeteren aan de hand van praktijkgegevens. Door gebruik 

te maken van in de praktijk aanwezige ervaring en deze systematisch te analyseren, is het de bedoeling trends 

te signaleren en rekenmodellen te verbeteren. Het tweede deelproject betreft het in kaart brengen van de mo-

gelijkheden van monitoring bij de aanleg van bouwputten en het aanbrengen van paalfunderingen. Aangezien 

constructies in de grond voor het grootste deel niet visueel kunnen worden geïnspecteerd, zal onder meer 

gezocht worden naar nieuwe detectietechnieken.

Trekker: T.J. Bles (GeoDelft), bles@geodelft.nl

Voorzitter CUR/DC commissie: L. Mosselman (NVAF), l.mosselman@planet.nl

Door grond horizontaal belaste palen
Het aanbrengen van een grondlichaam voor bijvoorbeeld een weg of dijk veroorzaakt niet alleen krachten in 

verticale richting, maar ook in horizontale richting. Deze horizontale krachten kunnen nadelige effecten heb-

ben op de funderingen van nabijgelegen bouwwerken. Tot nu toe is niet goed bekend tot welke horizontale 

vervormingen het aanbrengen van een grondlichaam leidt en hoe groot het effect van deze vervormingen is 

op funderingspalen. In de praktijk leidt deze kennislacune tot conservatieve aannames of schades. 

Beoogd resultaat is een gevalideerde (numerieke) ontwerpmethode & voorspellingsmodel voor horizontaal 

belaste palen met toepassing in een breed gedragen (CUR)richtlijn.

Trekker: A. Feddema (GeoDelft), fma@geodelft.nl

Voorzitter CUR/DC commissie: R. Beurze (DMC), r.beurze@dmc.nl

3

Tussen norm en praktijk 
Op het gebied van paalfunderingen zijn er allerlei normen. Deze voorzien in de minimale eisen voor het ont-

werpproces en zijn ontwikkeld voor ‘gemiddelde’ situaties. Wat dat betreft zijn ze tot op zekere hoogte conser-

vatief en leiden ze in afzonderlijke gevallen zeker niet tot het meest scherpe ontwerp. Het is daarom goed te 

beseffen dat normen geen eindpunt zijn, maar een beginpunt van waaruit kan worden gekeken welke optimali-

saties mogelijk zijn. In de praktijk blijken ontwerpers echter veelal niet bekend te zijn met de achtergronden 

van normen. Daardoor weten ze ook niet hoe ze in de ‘geest’ van de normen kunnen afwijken van de ‘letter’ 

ervan. Dit werkpakket moet daarin verandering te brengen. Het is erop gericht om de achtergronden en de sa-

menhang tussen de verschillende normen duidelijk te maken, zodat ontwerpers snappen wat de consequenties 

zijn als ze afwijken van de normen en ook kunnen onderbouwen waarom ze daarvan afwijken.

Trekker: J. Lindenberg (GeoDelft), ldb@geodelft.nl

Voorzitter CUR/DC commissie: G. Hannink (Gemeentewerken Rotterdam), g.hannink@gw.rotterdam.nl

Snelle methoden voor het testen van palen 
De behoefte aan goedkope en betrouwbare methoden voor het meten van het (werkelijke) draagvermogen van 

palen is groot door toename van het aantal paalsystemen en de complexiteit van funderingsconstructies, waar-

door niet meer kan worden teruggevallen op ervaringskennis en bestaande ontwerpmodellen te kort schieten. 

Hiervoor zijn betaalbare en algemeen geaccepteerde testmethoden voorpaalfunderingen nodig. Snelle paaltesten 

zijn hiervoor geschikt, maar niet onomstreden. Binnen dit werkpakket wordt onderzocht hoe de resultaten van 

bestaande quasi-statische testmethodes geïnterpreteerd moeten worden. 

Beoogd resultaat is een (CUR)richtlijn voor technische toepasbaarheid van de snelle testmethoden met aandacht 

voor betrouwbaarheid en interpretatie van proefresultaten. In internationaal verband wordt samengewerkt om 

tot een Annex bij de Eurocode te komen. 

Trekker: P. Hölscher (GeoDelft), p.hoelscher@geodelft.nl

Voorzitter CUR/DC commissie: W.J. van Niekerk (IC+E), w.van.niekerk@icpulse.nl

Axiaal draagvermogen van palen
Voor het bepalen van de draag- of trekkracht van palen zijn twee methoden beschikbaar: de toepassing van 

empirische modellen of het maken van eindige elementenberekeningen. Beide hebben hun beperkingen. Zo 

moeten voor de empirische modellen de factoren p (voor de paalpunt), s (voor de paalschacht) en t (voor 

trekpalen) bekend zijn. Voor veel nieuwe paalsystemen is dat niet het geval. Een nadeel van de huidige EEM-

programmatuur is dat deze de ingewikkelde interactie tussen paal en grond nog niet goed kunnen beschrijven. 

Dit werkpakket is erop gericht beide beperkingen op te heffen. De onderzoekers gaan bijvoorbeeld voor alle 

paalsystemen eenduidige p-, s- en t-factoren vaststellen. Tegelijkertijd proberen ze samen met Frankrijk en 

België te komen tot een gemeenschappelijk empirische ontwerprichtlijn voor paalfunderingen. Verder werken 

ze aan de ontwikkeling van nieuwe EEM-programmatuur die geschikt is voor het bepalen van de draagkracht 

van complexe funderingen met (gedeeltelijk) grondverdringende palen.

Trekker: R. Stoevelaar (GeoDelft), svl@geodelft.nl

Voorzitter CUR/DC commissie: H.R.E. Dekker (RWS Bouwdienst), h.r.e.dekker@bwd.rws.minvenw.nl
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Kennisverspreiding via cursussen, 
workshops en opleidingen
Met gerichte kennisoverdracht, juist in de brugfunctie tussen wetenschap en toe-

passing, geven we als Delft Cluster via de Delft GeoAcademy, PAO en andere kana-

len invulling aan onze taak in borging van kennis in de praktijk.  Daarmee zorgen 

we dat de state of the art kennis, met name de onzekerheden en hun doorwerking 

in de risicobeheersing bij bouwprocessen en het gebruik van (ondergrond)

constructies, eerder in beeld komt in de praktijk. De ontwikkelde kennis wordt zo 

direct geïmplementeerd in de praktijk zodat de nieuwe concepten ook daadwerkelijk 

worden toegepast.

Hieronder schetsen wij een beeld van de manier waarop 

we dit doen. Het beeld is niet uitputtend, want ieder  

resultaat wordt onmiddellijk vertaald in een nieuwe 

cursus, workshop of community of practice. Kijk daarom 

regelmatig op onze website (www.delftcluster.nl), die van 

de PAO (www.pao.tudelft.nl) , van CROW (www.crow.nl) en 

van Traverse (www.traverse.nl).

Een belangrijk deel van Delft Clusterresultaten komt 

beschikbaar in de vorm van direct bruikbare Delft Geo-

Systems gereedschappen, die een grote verspreiding 

kennen binnen de geo-engineering gemeenschap. 

Zo komen de verbeterde voorspelmogelijkheden voor 

(rest)zetting en horizontale vervorming beschikbaar 

in het programma MSettle. Het stabiliteitsprogramma 

MStab krijgt nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen 

met grondwapening. 

In het funderingsprogramma MFoundation worden de 

nieuwste rekenregels in verband met de Eurocode opge-

nomen. Het nieuwe afwegingsmodel MRoad biedt de 

mogelijkheid voor de keuze van de aanlegmethode in 

het voorontwerp, op grond van levensduurkosten en 

functionele eisen. Tenslotte wordt er een nieuw gereed-

schap ontwikkeld voor het ontwerpen van wegen op 

palen en wordt de bestaande software voor het bereke-

nen van de horizontale belasting van grond op palen 

vernieuwd. Aan het project Duurzame Onderhouds 

Strategie is een actieve CoP ‘Slappe Bodem’ verbonden 

met een twintigtal deelnemende gemeenten. 

Resultaten uit het programma ‘duurzaam beheer van 

betonconstructies’ vinden hun weg in talloze PAO-cur-

sussen. Daarnaast is er een jaarlijkse lezingendag voor 

gevorderde studenten en wordt er eveneens jaarlijks in 

samenwerking met het kenniscentrum Durable Concret 

Structures een workshop georganiseerd. 

Een paar voorbeelden van de vele cursussen en work-

shops die mede gebaseerd zijn op kennis uit Delft Cluster: 

•  Modelleren van horizontale vervormingen 

door ophogingen, voor gebruikers van MSettle, 

MSheet-Horpile en Plaxis

•  Ontwerpen van paalfunderingen 

•  Risicobeheersing gemeentelijke bouwprojecten

•  Binnenstedelijke infrastructuur op slappe bodem

STAND is het corporate magazine van Delft Cluster en wordt verspreid 

onder de participanten van Delft Cluster, de betrokken (sector)partijen, 

overheden, kennisinstituten en onderwijsinstellingen. STAND is gratis en 

wil een bijdrage leveren aan het verspreiden van kennis en het stimuleren 

van een maatschappelijke dialoog over onze kwetsbare Delta. 

STAND verschijnt twee keer per jaar.

Oplage
7000 exemplaren

Redactie
Karin de Haas (eindredactie), Jurjen van Deen, Peter Juijn, Marcel Vis-

schedijk, Brecht Wassing, Cissy Lehnen, Arjan Venmans, Harm Aantjes, 

Joris van Ruijven, Suzanne van Eekelen, Antoine Feddema, Haike van 

Lottum, Paul Hölscher, Frits van Tol, Jeanette Visser, Michelle Sanders, 

Thomas Bles, Mandy Korff, Jaap Lindenberg, Fred Jonker. 

Vormgeving
Elan Strategie & Creatie, Delft

Fotografi e
Ewout Staartjes, Freek van Arkel, Beeldenbank Rijkswaterstaat, GeoDelft, 

TNO, Erik Dronkers, Aeroview, Jurjen van Deen, Fundex-Verstraeten, IFCO 

Profound.

Wilt u meer weten over Delft Cluster of wilt u het volgende nummer van 

STAND ontvangen? Kijk dan op www.delftcluster.nl of stuur een e-mail 

naar: info@delftcluster.nl

Foto omslag
Freek van Arkel

Uitgave
Oktober 2006
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