Innovatief concept voor een bouwput in
het centrum van Tilburg
Ing. R.J. Schippers
VWS Geotechniek b.v.

SA MENVATTI NG
Ten behoeve van het project ‘Herontwikkeling Pieter Vreedeplein’ in Tilburg is voor
de aanleg van een ondergrondse parkeergarage gebruik gemaakt van een nieuw
technisch concept om de bouwputwanden te vervaardigen, waarbij Spanwanden van
18 m lang zijn afgehangen in een gegraven cementbentonietsleuf van 54 m diep. De
Spanwand vormt de constructieve wand, terwijl de cementbentoniet daaronder slechts
als geohydrologische barrière functioneert. Toepassing van het polderprincipe werd
hierdoor mogelijk. In dit artikel wordt ingegaan op de theoretische achtergronden bij de
bepaling van de krachtsverdeling in de wand.

Inleiding
Inmiddels zijn we er al aardig aan gewend
geraakt in Nederland. Betonnen damwanden
in plaats van stalen. De voordelen zijn genoegzaam bekend: stijf gedrag, een hoog afwerkingsniveau, duurzaam en in staat tot het
opnemen van een behoorlijke verticale belasting. ‘Kregen we ze nou maar eens fatsoenlijk

\F
 iguur 1a Overzichtsfoto van het bouwterrein
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de grond in’ is echter bij grotere lengtes een
veel gehoorde opmerking. Terecht of niet; feit
blijft dat de uitvoering de nodige aandacht
behoeft. Bij overschatting van de praktische
mogelijkheden, of onderschatting van de
invloed op de omgeving, is niemand immers
gebaat.

Tot op heden vormde de inbrengbaarheid van
betonnen damwand (of Spanwand®) regelmatig een obstakel voor toepassing ervan. Spanbeton heeft echter, samen met Visser & Smit
Bouw, een nieuwe inbrengmethode ontwikkeld. De methode bestaat uit het afhangen van
Spanwanden in een met verse cementbentoniet gevulde sleuf, zie figuur 1b. Ogenschijnlijk
een simpel idee, echter zowel praktisch gezien
als qua ontwerp waren er op voorhand de
nodige hindernissen te nemen. Ten behoeve
van het project ‘Herontwikkeling Pieter Vreedeplein’ in Tilburg is voor deze methode gekozen. Het gebruik van betonnen elementen in
diep- en cementbentonietwanden is op zich
niet nieuw, maar toch kan dit project om meerdere redenen als innovatief worden bestempeld. In het eerste deel van dit artikel wordt
ingegaan op enkele theoretische achtergronden van het ontwerp. In het tweede deel , dat
in het volgende nummer verschijnt, wordt de
uitvoeringstechnische kant besproken. Voor
het gemak wordt in dit artikel naar het samenstel van Spanwand® en cementbentoniet
kortweg verwezen als SCB-wand.

Het project
Het project bevindt zich in het stadscentrum
van Tilburg en betreft de bouw van o.a. een bioscoop, winkels, appartementen en een woontoren van 55 m hoog. Onder een groot gedeelte
van het complex wordt een drielaagse kelder
gebouwd. Niveau -1 is bestemd voor een onder-
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Het project wordt uitgevoerd in opdracht van
Bouwfonds-MAB ontwikkeling CVG BV en de
gemeente Tilburg, die zich middels een PPSconstructie hebben verenigd onder de naam
Pieter Vreedeplein ontwikkeling CV. Adviseurs
voor de opdrachtgever zijn Ingenieursbureau
Zonneveld voor de constructie, ondersteund
door Fugro Ingenieursbureau voor de geotechnische en geohydrologische vraagstukken
[Verweij, 2005]. Hoofdaannemer is bouwcombinatie Heerkens van Bavel / van Straten
Bouw. Als onderaannemer voor de bouwputwand is Visser & Smit Bouw gecontracteerd.
VWS Geotechniek (het geotechnisch ingenieursbureau van Volker Wessels) heeft de ontwerp- en uitvoeringsengineering voor Visser
& Smit Bouw verzorgd. Spanbeton is leverancier van de prefab onderdelen en de Spanwanden en heeft de technische uitwerking en de
uitvoering begeleid.
Het bouwterrein is aan vier zijden omsloten
door bestaande bebouwing. De belendingen
bestaan veelal uit winkels en woningen met
tussen de 2 en 6 bouwlagen. Zowel funderingen op staal, als paalfunderingen komen voor.
De afstand tot de bouwput varieert van minimaal ca. 4,5 m tot maximaal ca. 9,0 m.
Gezien de locatie diende een bouwwijze te
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worden gekozen die erop gericht was om de
overlast voor de omgeving te minimaliseren.
Dit leidde o.a. tot de eis dat de bouwputwand
trillingsarm diende te worden aangebracht.
Om de overlast aan het maaiveld te beperken
en de bouwtijd te verkorten, heeft Ingenieursbureau Zonneveld voorgesteld een top-down
bouwfasering toe te passen, waarbij de vloeren
als stempel konden fungeren. Een bemaling
was niet toegestaan in verband met het voorkomen van waterstandsverlaging in de directe
omgeving en milieu-aspecten.

Bij de uitwerking van de varianten die voldeden aan de specifieke combinatie van randvoorwaarden in het voortraject bleek dat toe-
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In figuur 2 is een kenmerkende sondering voor
de locatie weergegeven (door de grote sondeerdiepte in drie opeenvolgende figuren). Onder
het maaiveld, dat ter plaatse gelegen is op ca.
NAP + 14,5 m, wordt voornamelijk vast tot zeer
vastgepakt zand aangetroffen. Lokaal worden
klei- of leemlaagjes aangetroffen op variërende
diepte, wat in de omgeving van Tilburg een
bekend verschijnsel is. Op een diepte van ca.
NAP – 27,0 m wordt een eerste waterremmend
pakket aangetroffen, bestaande uit zandige
kleilagen. Vanaf ca. NAP – 38,0 m wordt een
volgende waterremming aangetroffen die uit
meer homogene kleilagen bestaan die tot de
Formatie van Tegelen behoren. De gemiddelde
freatische grondwaterstand ter plaatse wordt
aangetroffen op ca. NAP + 11,0 m.
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grondse winkellaag. De overige twee lagen zijn
bestemd voor parkeren. De kelder beslaat in
totaal een oppervlak van ca. 15.000 m2.
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 iguur 1b De in het cementbentoniet afgehangen Spanbetonwand
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 iguur 2 Sondering DKM 82

31

Innovatief concept voor een bouwput in het centrum van Tilburg

\F
 iguur 3a en 3b Principe-doorsneden van de kelderconstructie tijdens de bouw- en eindfase

passing van een SCB-wand een technisch en
economisch interessante oplossing was.
Door de cementbentonietwand een stuk langer te maken dan de Spanwand®, kon mooi
gebruik worden gemaakt van de diep gelegen
waterremmende kleilaag op NAP – 38,0 m.
Hierdoor werden tijdelijke voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld een onderwaterbetonvloer
in combinatie met trekpalen of een waterremmende injectielaag overbodig.
Qua fasering is er voor gekozen om na het
gereed komen van de bouwputwand te ontgraven tot niveau -1 met toepassing van steunbermen. Vervolgens is de -1 vloer in het ontgraven
deel met afschoring naar de wand gebouwd.
Hierna is de steunberm verwijderd en is het
resterende deel van de vloer en de verbinding
aan de wand gemaakt. Tenslotte zijn de overige werkzaamheden onderdeks uitgevoerd, te
weten ontgraven en aanleg van de -3 vloer
(de -2 vloer is een tussenvloer van staal en
beton zonder stempelfunctie). Omdat de wand
op meerdere niveaus door de vloeren gesteund
is, wordt een efficiënte krachtsverdeling in de
wand bereikt, zonder toepassing van tijdelijke
ankers of stempels.
Omdat de funderingspalen tevens als kolom-
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men voor de ondersteuning van de vloervelden fungeren, zijn alle funderingspalen geïnstalleerd vóórdat met het ontgraven werd
begonnen. De keuze voor Fundexpalen lag,
mede gezien deze extra functie en een trillingsarme inbrengmethode, voor de hand.
In de eindfase vormen de Fundexpalen de permanente kolommen van de parkeergarage,
maar hebben geen dragende functie naar de
ondergrond. De –3 vloer vormt een fundering
op staal, waarbij de opwaartse waterdruk, die
uiteindelijk onder de constructievloer heerst,
wordt opgenomen met behulp van GEWI-palen
(zie figuur 3).

Constructief ontwerp van de SCB-wand
Voor het constructief ontwerp van de wand is
gebruik gemaakt van het computerprogramma MSheet. De berekening is conform het
stappenplan van CUR-publicatie 166 uitgevoerd. Ten opzichte van een conventionele
damwandberekening waren er voor de berekening van een SCB-wand enkele zaken waar
nadere aandacht aan moest worden besteed.
Over de diepte beschouwd, bestaat de wand
uit twee delen. Het onderste deel dat alleen uit
cementbentoniet bestaat en het bovenste deel
waarin zich de Spanwand® bevindt. Beide

delen bezitten verschillende stijfheden. In
MSheet kunnen meerdere wanddelen met een
verschillende stijfheid wel worden ingevoerd,
echter het programma gaat ervan uit dat beide
delen momentvast aan elkaar verbonden zijn.
Afhankelijk van de vraag of de overgang in
stijfheid meer als een scharnier of meer als een
inklemming functioneert, kan de krachtswerking in de wand varieren.
Met MSheet kan naast een kerend element
slechts één grondsoort worden gemodelleerd.
Actief oefent de grond belasting uit op het
cementbentoniet, dat op zijn beurt de belasting weer doorgeeft naar de wand. Passief is
dit juist omgekeerd. De vraag is uiteraard welk
mechanisme maatgevend is.
Om de extremen te onderzoeken, zijn verschillende rekenmodellen gedefinieerd (zie figuur
4). In model 1 is met de stijfheid van de SpanModel

M s;rep

M s;d

U max

U ok

[kNm/m]

[kNm/m]

[m/m]

1

285

420

27

11

2

330

507

27

12

\T
 abel 1 Resultaten van de MSheet-berekeningen
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wand® gerekend, terwijl de stijfheid van het
cementbentoniet verwaarloosd is. Aan weerszijden van de Spanwand is de grond gemodelleerd zand, maar met een beddingsconstante
van cementbentoniet. Het onderste deel van
de wand is niet meegenomen in het model. Dit
model gaat uit van de vooronderstelling dat de
onderkant van de Spanwand werkt als een
scharnier.
In model 2 is voor het bovenste deel opnieuw
gerekend met alleen de stijfheid van de Spanwand®. De grond is hier weer gemodelleerd als
zand met een beddingsconstante van cementbentoniet. Voor het onderste deel is alleen de
stijfheid van het cementbentoniet ingevoerd,
uitgaande van een elasticiteitsmodulus van
300 MPa. De grond is hier aan weerszijden van
de wand gemodelleerd met alle mechanische
eigenschappen van zand. Dit model gaat ervan
uit dat de onderkant van de Spanwand ingeklemd is.

\F
 iguur 4a Schematisering van model 1 in MSheet

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de
belangrijkste resultaten van de MSheetberekeningen.
Uiteindelijk werd geconcludeerd dat de verschillen in resultaat van beide schematiseringen in dit specifieke geval niet zo groot waren.
Wellicht ten overvloede wordt erop gewezen
dat er, naast de gebruikelijke toetsing van de
uiterste grenstoestand M s;d < M r;rep / γ m (met
γ m = 1,1 voor betonnen wanden!), moet worden
gecontroleerd of het scheurmoment (M r;scheur)
in het gebruiksstadium (in verband met de
duurzaamheid) niet wordt overschreden. Voor
Spanwand® type SPW 600 geldt volgens opgave M r;rep = 804 kNm/m en M r;scheur = 462 kNm/
m, zodat voor beide modellen aan beide voorwaarden werd voldaan.

Verticaal draagvermogen Spanwanden
Volgens opgave van de constructeur bedroeg
de rekenwaarde van de maximale verticale
belasting uit de bovenbouw op de Spanwand®
Fs;v;d = 1.200 kN/m.
Onder belasting moet de SCB-wand aan een
aantal voorwaarden voldoen om in evenwicht
te blijven. De Spanwand® moet voldoende
draagvermogen bezitten, om te voorkomen dat
deze weg zakt in het (verharde) cementbentoniet. Verder mag de maximale drukspanning
in de doorsnede van het cementbentoniet
onder de Spanwand® niet worden overschreden. De SCB-wand moet ten slotte als geheel de
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\F
 iguur 4b Schematisering van model 2 in MSheet

belasting via wrijving en eventueel puntdraagvermogen over kunnen dragen naar de
ondergrond. E.e.a. is gevisualiseerd in figuur 5.
Cementbentoniet kan na verharding worden
beschouwd als een stijve, harde klei. In tabel 2
is een overzicht gegeven van de eisen waaraan
het mengsel (na 56 dagen verharding) volgens
het bestek minimaal diende te voldoen. Door
middel van een uitgebreid geschiktheidsonderzoek vóoraf en kwaliteitscontrole tijdens de
Karakteristieke druksterkte na 56 dagen
Elasticiteitsmodulus
Rekenwaarde druksterkte
Representatieve ongedraineerde schuifsterkte
Rekenwaarde ongedraineerde schuifsterkte

uitvoering diende te worden aangetoond dat
aan deze eisen werd voldaan.
Controle krachtsoverdracht van Spanwand®
naar cementbentoniet (figuur 5 links).
De krachtsoverdracht van de Spanwand® op
het cementbentoniet geschiedt via wrijving en
puntweerstand. Deze zijn berekend op een
wijze die gebruikelijk is voor zeer stijve klei
[Tomlinson, 1994].
De wrijvingsweerstand is berekend door het
f’ck

=

1,5

N/mm2

E

=

300 à 800

MPa

f’cb

=

0,9

N/mm2

=

750

kN/m2

cu;d

=

450

kN/m2

cu;rep

\T
 abel 2 Gestelde ondergrenswaarden aan de eigenschappen van verharde cementbentoniet
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berekend uit de conusweerstand volgens
pr;max;wand = αs x qc. Een waarde voor αs is niet
gegeven in NEN 6743. Voor funderingselementen die gemaakt worden in een met spoeling
gevuld boorgat, geldt αs = 0,006. Deze waarde
wordt bijvoorbeeld gebruikt voor betonnen
diepwanden.

NAP + 14,00 m

Voor een SCB-wand wordt een lagere waarde
aangehouden, omdat het gewicht van het
cementbentonietmengsel aanmerkelijk lager
is dan dat van beton. Hierdoor zal de contactspanning tussen wand en grond veel lager
zijn. Hier staat tegenover dat bij een cementbentonietwand geen sprake is van een bentonietcake tussen wand en grond, zoals wel aanwezig is bij diepwanden. Een waarde αs = 0,003
voor een SCB-wand wordt toepasbaar geacht.

NAP + 4,00 m

NAP
+ 14,00
- 4,00 m

NAP - 40,00 m

\F
 iguur 5 Evenwichtsvoorwaarden voor een SCB-wand

beschikbare wrijvingsoppervlak te vermenigvuldigen met een adhesiefactor (τrep), die voor
stijve klei ca. 0,30 c u;rep bedraagt. In dit geval
komt dat neer op τrep = 225 kN/m2. Op basis van
resultaten van proefbelastingen adviseert
Tomlinson de wrijvingsweerstand te limiteren
op 100 kN/m2.
Het wrijvingsoppervlak van de Spanwand®
bedraagt door de golfvorm per zijde ca.
1,65 m2/m. Bij de bepaling van het beschikbare
wrijvingsoppervlak dient men zich te realiseren dat aan de binnenzijde alleen aan het deel
van de Spanwand® onder de diepste keldervloer wrijving kan worden ontleend, omdat de
rest later wordt verwijderd. De berekende
maximale wrijving bedraagt hier:
F wr;SPW;rep = 18 x 1,65 x 100 (buitenzijde) + 8 x 1,65
x 100 (binnenzijde) ≈ 4.300 kN/m.
De puntweerstand in stijve klei kan volgens
Tomlinson worden berekend door het puntoppervlak te vermenigvuldigen met 9 c u;d. De
berekende puntweerstand bedraagt hier:
F pnt;SPW;rep = 0,219 x 9 x 450 ≈ 900 kN/m.
De totale representatieve draagkracht van de
Spanwand® in het cementbentoniet bedraagt
dus ca. 5.200 kN/m. Uitgaande van een veiligheidsfactor van 2,0 bedraagt de rekenwaarde
van de draagkracht 2.600 kN/m. De Spanwand®
zelf bezit dus voldoende draagvermogen.
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Controle maximale drukspanning in cementbentoniet onder de Spanwand® (figuur 5 midden).
Wanneer de schachtwrijving wordt verwaarloosd, dan zou de totale belasting in de doorsnede direct onder de Spanwand gedragen
moeten worden. Of de belasting vanuit de
Spanwand® nu via schachtwrijving of puntdraagvermogen wordt afgedragen, is daarbij
niet zo zeer van belang. De rekenwaarde van
de sterkte van de doorsnede (Fr;max-CB;d) bedraagt
A wand x f’cb = 0,80 x 0,9 x 103 = 720 kN/m.
De rekenwaarde van de belasting (F s;v;d =
1.200 kN/m) is dus groter dan de cementbentoniet doorsnede theoretisch kan dragen. In de
praktijk draagt de wand via schachtwrijviing
belasting af op de ondergrond. Slechts wanneer het pakket tussen NAP + 14,0 m en NAP –
4,0 m minimaal 1.200 – 720 ≈ 480 kN/m aan
wrijving opneemt, dan zal de doorsnede de
belasting kunnen weerstaan. Voorwaarde
hierbij is wel dat de verhouding tussen het
oppervlak van het prefab element en het
cementbentoniet ongeveer overeenkomstig is
aan de verhouding tussen puntdraagvermogen en schachtwrijving om voldoende spreiding van de drukspanning over de doorsnede
te garanderen.
Krachtsoverdracht van cementbentoniet
naar de ondergrond tussen NAP + 14,0 m
en NAP – 4,0 m (figuur 5 rechts)
De wrijvingsweerstand tussen de cementbentoniet en de grond wordt conform NEN 6743

In de berekening is de conusweerstand
begrensd bij 12,0 respectievelijk 15,0 MPa conform NEN 6743. Voor de factor ξ wordt 0,92
aangehouden (stijve constructie, meer dan 10
sonderingen). Voor de partiële materiaalfactor
geldt γm;b = 1,25. De rekenwaarde van de schuifweerstand wordt dan:
pr;wand;d = 0,003 x qc x 0,92 /⋅1,25 = 0,0022 x qc
Aan de buitenzijde van de cementbentoniet
kan krachtsoverdracht plaatsvinden beneden
de stoorlagen onder NAP + 9,0 m. De rekenwaarde van de schachtwrijving aan deze zijde
bedraagt:
-	van NAP + 9,0 m tot NAP – 4,0 m → qc ≥ 15,0
MPa → 13,0 x 0,0022 x 15,0 x 103 ≈ 430 kN/m
Aan de binnenzijde van de cementbentonietwand kan krachtsoverdracht plaats vinden
vanaf het ontgravingsniveau van de bouwput.
Gecorrigeerd voor de verlaging van het effectief spanningsniveau ten gevolge van het ontgraven bedraagt de gemiddelde conusweerstand over dit traject gemiddeld nog steeds
15 MPa, zodat de rekenwaarde van de schachtwrijving aan deze zijde bedraagt:
-	van NAP + 4,0 m tot NAP – 4,0 m → qc ≥ 15,0
MPa → 8,0 x 0,0022 x 15,0 x 103 ≈ 270 kN/m
De totale wrijvingsweerstand boven NAP – 4,0 m
bedraagt Fr;wrijv;d = 700 kN/m. Geconcludeerd
wordt dat de benodigde wrijving van ca.
480 kN/m kan worden geleverd. De cementbentoniet onder de Spanwand® zal dus niet bezwijken.

Geotechniek | oktober 2006

Innovatief concept voor een bouwput in het centrum van Tilburg

Krachtsoverdracht van cementbentoniet naar de
ondergrond onder NAP – 4,0 m (figuur 5 rechts)
De grond beneden NAP – 4,0 m moet het resterende deel van de belasting opnemen. De resterende wrijvingsweerstand bedraagt 1.200 700 = 500 kN/m.
Rekening houdend met een leemlaag die plaatselijk aanwezig is op NAP – 9,0 m vindt
krachtsoverdracht plaats vanaf dit niveau tot
NAP -26,0 m (= 17,0 m).
-	van NAP - 9,0 m tot NAP – 26,0 m → qc ≥ 10,0
MPa → 2 x 17,0 x 0,0022 x 10,0 x 103 ≈
750 kN/m
Aangezien de cementbentonietwand is doorgezet tot NAP -40,5 m, is de wandlengte ruim
voldoende om de belasting op te kunnen
nemen. Het puntdraagvermogen is nog niet
eens in rekening gebracht, zodat het aanwezige draagvermogen ruim voldoende is.

Besluit
In dit artikel is ingegaan op de theoretische achtergronden bij de bepaling van de krachtsverdeling in de wand. In een vervolgartikel zal worden
ingegaan op de uitvoeringstechnische aspecten
die in de voorbereiding en tijdens de uitvoering
van dit werk naar voren zijn gekomen.
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Vervormingsgedrag
Voor de berekening van de veerstijfheid van de
Spanwand® is gebruik gemaakt van de vervormingsgrafieken uit NEN 6743. Bedacht moet
worden dat het cementbentoniet een E-modulus heeft die hoger is dan die van vastgepakt
zand:
-

cementbentoniet
vast gepakt zand

E ≥ 300 MPa
E = 150 MPa

Bij de berekening van de veerstijfheid is de
grondmechanische draagkracht van een wand
met een dikte van 0,8 m met een voetniveau
op NAP -4,0 m beschouwd. Voor de elastische
verkorting is uitgegaan van de daadwerkelijke
betondoorsnede van de Spanwand® (0,219 m2/
m). De berekende veerconstante in grenstoestand 2 (representatieve waarde van de belasting) bedraagt 80 à 100 MN/m.

Reacties op dit artikel kunnen tot 1 januari
2007 naar de uitgever worden gestuurd
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