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De Waardse Alliantie (een samenwerkings-
verband van de Projectorganisatie Betuwe-
route en de aannemerscombinatie HBSC) is
verantwoordelijk voor het ontwerp en de
aanleg voor het tracégedeelte Sliedrecht-
Gorinchem van de Betuweroute. De voor de
Nederlandse GWW-sector unieke alliantie-
contractvorm is mede gekozen om grote
onzekerheden over het gedrag van de
ondergrond optimaal het hoofd te kunnen
bieden. Een aantal forse kostenoptimali-
saties is gerealiseerd als direct gevolg van
een verbeterde voorspelling van restzet-
tingen. Hiervoor is het traditionele Buisman-
Koppejan model verruild voor een isotachen-
berekeningsaanpak. De nieuwe aanpak
levert reeds in een vroege projectfase veel
betrouwbaardere prognoses, waardoor
restzettingsvoorspellingen ook echt als
stuurinstrument gebruikt konden worden. 

Samenvatting: 
Restzettingen na oplevering: 
Het belang van een 
verbeterde voorspellingskracht.
Casus Betuweroute 
Sliedrecht-Gorinchem

Inleiding
Sinds eind 1999 is de Waardse Alliantie verantwoordelijk voor het
ontwerp en de aanleg van het tracégedeelte Sliedrecht-Gorinchem van de
Betuweroute. De voor de Nederlandse GWW-sector unieke alliantie-
contractvorm is mede gekozen om grote onzekerheden over het gedrag
van de ondergrond optimaal het hoofd te kunnen bieden.
De gekozen fundatie voor de Betuweroute, een “traditioneel” zand-
lichaam, is heel wat minder voor de hand liggend dan veelal gedacht,
omdat de haalbaarheid van het bijbehorende Programma van Eisen niet
zondermeer met de gangbare rekenmodellen was aan te tonen. Op basis
van ervaring en een uitgebreide risicoanalyse was er vertrouwen dat, met
een aantal fall-back scenario’s achter de hand, het werk gerealiseerd kon
worden binnen de gestelde randvoorwaarden tijd, geld, ruimtebeslag,
technische eisen en een minimale hinder voor de omgeving.
De pro-actieve inbreng van een ieder binnen de Waardse Alliantie om tot
creatieve oplossingen te komen en de houding om traditionele ontwerp-
standaarden los te laten als de risicogestuurde aanpak betere alternatieven
opleverde, heeft geleid tot het huidige succes van de Waardse Alliantie.
Dit succes beperkt zich niet tot deze 22 kilometer aardebaan van de
Betuweroute maar heeft tevens een sterke impuls gegeven aan nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van de geotechniek. Kennis uit Delft Cluster
projecten en kennis die in het project zelf is ontwikkeld, is toegepast en
gevalideerd in dit grote werk. Één van de onderwerpen waar een echt
grote stap is gemaakt betreft de voorspelling van (rest-)zettingen. 
De kennisverspreiding zoals die thans op allerlei fronten plaatsvindt, heeft
al voor de nodige spin-off naar andere projecten gezorgd.

De impact van restzettingen op tijd en geld
Binnen het vakgebied van de geotechniek is het berekenen van zettingen
jarenlang een ondergewaardeerd onderwerp geweest: “Weinig lokaal
grondonderzoek, parameters dan maar schatten, de saaie sommetjes laten
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uitvoeren door de junior-adviseurs, want de werkelijkheid
buiten is toch meestal anders”. “Afwijkingen in berekende
zetting van plus of min dertig procent” is ook zo’n veel
gehoorde vuistregel.
Op plaatsen waar het geotechnisch ontwerp geïsoleerd van
andere disciplines plaatsvindt, is er weinig besef van de
impact van een zettingsadvies. In een traditioneel RAW-
besteksontwerp worden in een vroege fase eenmaal de
zettingen voorspeld en daarmee liggen dan meteen een
aantal cruciale zaken vast als de benodigde bouwtijd,
bestekshoeveelheden zand en het type en de zwaarte van
de fundering van kruisende kunstwerken.
Toepassing van een Design, Construct & Maintenance
contract stimuleert dat de muren tussen disciplines en de
muren tussen ontwerp en uitvoering worden geslecht.
Hiermee ontstaat het besef dat het helemaal niet zo ver-
standig is om op basis van enkele redelijk onnauwkeurige
berekeningen tientallen miljoenen euro’s aan uitvoerings-
kosten en een stuk flexibiliteit van de uitvoering op voor-
hand vast te leggen.

Door de risicogestuurde aanpak van het ont-
werp werd veel explicieter zichtbaar dat de
onzekerheden in de zettingsberekeningen niet
zozeer een bedreiging zijn, maar veel eerder
een kans [Molendijk & Aantjes, 2003]. 
Zolang er een goede terugvaloptie voor-
handen is, waarom zou je dan op voorhand je
moeten vastleggen op een wat zwaarder en
mogelijk onnodig duur ontwerp? 
De sleutel om de risicogestuurde aanpak ook
echt handen en voeten te geven ligt in de
koppeling van het ontwerp met de uitvoering.
Uitvoering heeft feitelijk plaatsgevonden op
basis van de “Observational Method”
[Molendijk & Peters, 2003]. Gedurende het
gehele uitvoeringsproces werd een vinger aan
de pols gehouden middels een uitgebreid on-
line monitoringsysteem, een snelle interpretatie
en een toegankelijke (visuele) manier van pre-
senteren van de resultaten. Monitoringge-
gevens waren altijd en overal beschikbaar via
een internetverbinding. De verwerking tot on-
line beschikbare gegevens, de interpretatie
hiervan en bevoegdheid om te reageren op de
monitoringgegevens waren goed ingebed in
de organisatie hetgeen de alliantie een groot
stuk daadkracht heeft verschaft.

Geotechnische eigenschappen van de
ondergrond
Het werk dat de Waardse Alliantie heeft
moeten maken, kruist het typische veenweide-
gebied van de Alblasserwaard, zie figuur 1.

Het pakket slappe lagen is hier zo’n tien meter dik en
bestaat overwegend uit Hollandveen en sterk humeuze klei
(Gorkum licht). De bovenste circa halve meter grond is
ietwat steviger, (antropogene) klei van Tiel. De volume-
gewichten van de slappe bodemlagen bevinden zich in de
range van 10,5 tot 14 kN/m3. Specifiek voor deze grondslag
is de combinatie van een grote compressibiliteit met een
zeer lage permeabiliteit, hetgeen tot extreem lage
consolidatiecoëfficiënten (cv) leidt. Enkele voorbeelden van
bepaalde cv-waarden zijn gegeven in figuur 2.

De zeer slappe grond met een lage doorlatendheid impli-
ceert twee grote geotechnische risico’s, namelijk een lage
toelaatbare ophoogsnelheid en een grote kruipgevoeligheid.
De wateroverspanningen die ontstaan tijdens het ophoog-
proces moeten de tijd krijgen af te stromen om de stabiliteit
van de gehele constructie te waarborgen. Een lage door-
latendheid van de grond werkt dus als een rem op het
toelaatbare ophoogtempo. Om de restzettingen zoveel
mogelijk te beperken zou je echter zo snel mogelijk willen

� Figuur 1: De Betuweroute kruist de Molenweg nabij Hardinxveld-Giessendam,

Fotografie©Eagle Eyes 
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ophogen. Het ophoogtempo is te beïnvloeden door het
toepassen van verticale drainage, desalniettemin dicteert de
ondergrond hier in hoge mate het ophoogtempo.
Het tweede geotechnische risico, een grote verwachte
hoeveelheid kruip, is latent aanwezig tijdens het begin van
het project maar is vervolgens wel van wezenlijk belang om
uiteindelijk te kunnen voldoen aan de restzettingseisen
vanuit het bestek. Dit laatste risico werd nog eens versterkt
doordat de betrouwbaarheid van de voorspelde hoeveelheid
kruip met het gangbare Buisman-Koppejan rekenmodel
sterk te wensen overlaat.

Voorafgaande aan de aanbesteding van de diverse con-
tracten van de Betuweroute is door de Projectorganisatie
Betuweroute een uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd
(tabel 1). 

Dankzij de ruime hoeveelheid beschikbare gegevens was
het mogelijk een goede statistische analyse op de para-
meters uit te voeren. Geconcludeerd werd dat er geen
sterke ruimtelijke correlatie tussen de gegevens was,
waardoor gebouwd kon worden aan een regionale proeven-
verzameling. Hiermee nam het aantal ontwerpvariabelen
sterk af en daarmee kon de benodigde ontwerptijd sterk

worden beperkt. Ook werd het eenvoudiger om ervaringen
van de eerste uitgevoerde delen te hergebruiken op andere
delen van het werk. Samen met het opstellen van de
proevenverzameling is tevens een slag gemaakt om de
resultaten van de samendrukkingsproeven opnieuw uit te
werken naar de Angelsaksische (of NEN) parameters Cc en
Cα. Verdere omwerking naar de samendrukkingsparameters
a, b en c (hetgeen in zou houden interpretatie van de
samendrukkingsparameters op een natuurlijke rekschaal in
plaats van op een lineaire rekschaal) was niet goed mogelijk
omdat een groot aantal proeven was uitgevoerd aan het
begin van de jaren negentig en het toen nog niet ge-
bruikelijk was om alle ruwe meetdata digitaal te archiveren.
Figuur 3 geeft een set typische parameters voor het
Hollandveen weer.

Op basis van de analyse van de parameters werd duidelijk
dat het volumegewicht een goede indicator was voor de
diverse grondeigenschappen. Zo werd een sterke correlatie
tussen het volumegewicht en de maagdelijke compres-
sibiliteit [Cc/(1+e0)] gevonden alsmede een sterke correlatie
tussen het volumegewicht en de verhouding Cα /Cc

(zie respectievelijk figuur 4 en figuur 5).

Voorspelling restzettingen
Zoals eerder aangehaald, was het de afgelopen decennia
gebruikelijk om zettingen te berekenen op basis van het
Buisman-Koppejan model. Door de ruime ervaring die met
deze methode voorhanden is kan dit model met al zijn
beperkingen redelijk worden gebruikt voor het bepalen van
de totaal opgetreden zetting bij oplevering van het werk.
Echter het voorspellen van het zettingsverloop gedurende
het ophoogproces en het voorspellen van restzettingen gaat

� Figuur 2: Typische waarden voor de consolidatiecoëfficiënt cv

Type grondonderzoek aantallen

Sonderingen met kleef 658

Begemann 66 mm boring 51

Begemann 29 mm boring 94

Cel- en triaxiaalproeven 201

Samendrukkingsproeven 198

� Tabel 1: Omvang uitgevoerd grondonderzoek
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grondig mis. De resultaten zijn vanwege het onjuist ge-
bleken superpositiebeginsel [Den Haan, 2003] en de
spanningsafhankelijke rek per definitie onbetrouwbaar. 
Een en ander wordt nog eens versterkt door het gebruik van
een voorbelasting, waar het Buisman-Koppejan model ook
niet goed mee uit de voeten kan.
Als antwoord op de onvolkomenheden van de traditionele
zettingsmodellen is binnen de Waardse Alliantie een spread-
sheet ontwikkeld op basis van het isotachenmodel zoals
beschreven door Yin & Graham [Yin and Graham, 1999]
met een kleine aanpassing van de definitie van t0 conform
het a,b,c-isotachenmodel [Den Haan, 1994]. Het gaat hier
om een isotachenmodel gebaseerd op lineaire rek. 
Naar aanleiding van de ervaringen bij de Waardse Alliantie
is dit model onlangs geïmplementeerd in MSettle onder de
naam “NEN-Bjerrum”. Voor de theorie achter de
isotachenmodellen wordt verder verwezen naar het artikel

van Evert den Haan elders in dit blad [Den Haan, 2003].

Ten behoeve van het bepalen van de zandhoeveelheden en
om de ontwikkeling van de zetting in de tijd te kunnen
volgen zijn langs het 22 kilometer lange tracé zakbaken in
de assen van het toekomstige spoor geplaatst met een
tussenafstand van 50 meter. Met behulp van de Asaoka-
methode [Dykstra en Joling, 2001] kon op basis van de
zakbaakmetingen een “werkelijke” gemiddelde cv-waarde
voor het gehele slappe lagenpakket worden bepaald. 
In combinatie met het ontwikkelde isotachen-spreadsheet
had de Waardse Alliantie tevens een krachtig stuk gereed-
schap in handen om relatief snel een redelijk betrouwbare
extrapolatie van zakbaakgegevens uit te voeren. 
Figuur 6 geeft een extrapolatie van een zakbaakmeting
nabij de locatie km 16.7 weer, omstreeks het tijdstip van
verwijderen van de overhoogte.

           

� Figuur 3: Typische parameters voor het Hollandveen

        

� Figuur 4: Volumegewicht versus maagdelijke compressibiliteit

    

� Figuur 5: Volumegewicht versus Cα/Cc
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Het vraagstuk dat aanvankelijk overbleef was hoe om te
gaan met de heterogeniteit van de grondslag in langsrichting
van het tracé. Met andere woorden, hoe kun je met een
beperkt aantal zakbaken aantonen dat overal wordt voldaan
aan de restzettingscriteria? Het antwoord op deze vraag is
aangereikt door de uitkomsten van het Delft Cluster onder-
zoek “Hermes” [Hölscher, 2003]. In dit onderzoek is aange-
toond dat met behulp van een Monte Carlo simulatie in
combinatie met monitoringsgegevens een statistisch onder-
bouwde voorspelling van de restzetting voor een enkele
kilometers lang tracédeel gegeven kan worden. In één van
de uitgewerkte cases in het Hermes-onderzoek is een Monte
Carlo simulatie uitgevoerd voor het zettingsverloop in een
maatgevend gedeelte van het tracé van de Waardse Alliantie.
Voor alle invoerparameters van de isotachen zettings-
berekening (tijdstip aanbrengen belastingstappen, dikte van
de aangebrachte slagen zand, totale dikte van slappe
lagenpakket, verhouding laagdiktes klei / veen en de
diverse grondeigenschappen) zijn de gemiddelden en de
standaardafwijking bepaald. Vervolgens is een Monte Carlo
simulatie uitgevoerd op basis van 10.000 verschillende
parametercombinaties. Iedere berekening levert een
mogelijk tijd-zettingsverloop op. In figuur 7 is de
bandbreedte van alle 10.000 berekeningen gegeven als 5%
en 95% betrouwbaarheidsinterval waarbinnen de
berekende curven vallen.
De berekeningen bleken met name gevoelig voor variatie in
de consolidatieparameter cv. Gebaseerd op deze bereke-
ningsresultaten en zonder afwijzing van berekende curven
op basis van monitoringsgegevens is de kans dat wordt
voldaan aan een restzettingseis van 30 cm na oplevering,
hier slechts 30% hetgeen uiteraard onacceptabel is.

Deze eerste uitkomst van de simulatie doet veel mensen
nogal schrikken, echter de bandbreedte van mogelijke
berekeningsuitkomsten is fors te verkleinen door het toe-
voegen van monitoringgegevens aan de simulatie. Zoals in
figuur 6 te zien is, laten de zakbaakmetingen zich goed
fitten met een isotachen rekenmodel. Uit de 10.000 be-
rekende curven zijn die berekeningen gehaald die aansluiten
op de zakbaakmetingen. Aangenomen is dat iedere curve
uit de simulatie die zich binnen een bandbreedte van 0.1 m
rondom de metingen bevindt, een reëel te verwachten
zettingsverloop voorstelt. Van de 10.000 berekende curven
waren er 83 curven die voldeden aan dit criterium.

In figuur 8 zijn de gemiddelde, 5% onder- en 95% boven-
grens gegeven van de 83 curven die overblijven na een fit
op de zakbaken rond Betuweroute kilometer 16.7. 
Het bereik van de te verwachten eindzetting wordt hiermee
nauwelijks beïnvloed echter de spreiding van de restzetting
van de individuele curven is drastisch afgenomen.
Uitgaande van een oplevering van de aardebaan circa
3,5 jaar na de start van de werkzaamheden levert een
gemiddelde restzetting van 20 cm op. De theoretische eind-
zetting in dit gebied ligt volgens figuur 8 tussen 2,5 en 
3,3 m hetgeen ook ongeveer de variatie is die voor de zand-
hoeveelheden in langsrichting van de baan in dat gebied is
vastgesteld. De spreiding in restzetting is sterk verkleind
doordat de zetting die de overgebleven curven laten zien
vanaf het tijdstip van oplevering, voor alle curven geheel uit
kruipvervorming bestaat. De overschrijdingskans van het
criterium 30 cm restzetting is door inbreng van de zakbaak-
metingen gereduceerd tot 0,2%, hetgeen uiteraard een heel
acceptabel getal is. 

 

 

� Figuur 6: Zakbaakextrapolatie met isotachenmodel, locatie km 16.7
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� Figuur 7: Bandbreedte van de 10.000 berekende zettingscurven uit de Monte Carlo simulatie

  

 

� Figuur 8: Gemiddelde en 90% betrouwbaarheidsinterval voor 83 geselecteerde curven

geo 4-2003 binnenwerk  10-09-2003  17:08  Pagina 41



Conclusies
Het loslaten van het traditionele Buisman-Koppejan
zettingsmodel en toepassing van de internationaal als
state-of-the-art erkende isotachenbenadering heeft
de Waardse Alliantie geen windeieren gelegd.
Gecombineerd met een optimalisatie van de sterkte-
parameters was het mogelijk de benodigde zandhoeveel-
heden aanzienlijk te reduceren door gaandeweg het
ophoogproces de aan te brengen zandhoeveelheden al aan
te passen aan de verwachte eindzetting. De verbeterde
zettingspredictie vroeg in het uitvoeringsproces maakte
het mogelijk om waar nodig selectief extra overhoogte
toe te passen en afgegraven overhoogte elders op het
tracé te benutten. Voor de terpen van de kruisende
kunstwerken kon het toepassen van lichtgewicht op-
hoogmaterialen (EPS) als zettingsreducerende maatregel
achterwege blijven omdat aangetoond kon worden dat
werd voldaan aan de restzettingseisen. Voor diverse
kunstwerken konden betonpalen worden toegepast voor
de landhoofden terwijl oorspronkelijk stalen palen waren
voorzien om de momenten voortkomend uit horizontale
grondverplaatsingen op te kunnen nemen. Vele kleine
kunstwerken konden op staal worden gefundeerd waar
oorspronkelijk een paalfundering was voorzien. Los van
de directe kostenbesparingen levert dit voor kruisingen
met de Betuweroute tevens een lagere onderhouds-
behoefte op (“harde” punten in een spoorbaan vragen
om extra onderhoud en veroorzaken versnelde slijtage
van de rails).
Door toepassing op een groot project zoals uitgevoerd
door de Waardse Alliantie, kan het isotachenmodel
inmiddels als goed gevalideerd worden beschouwd. 
In toekomstige projecten waarbinnen nog steeds wordt
gekozen voor het gebruik van het Koppejan-model
blijven kansen voor aanzienlijke kostenoptimalisaties

waarschijnlijk onbenut. Het zou voor bouwend
Nederland en in het bijzonder voor het vakgebied van de
geotechniek zonde zijn als deze ervaringen van de
Waardse Alliantie geen vervolg zouden krijgen.
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