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Voorwoord 
 

Bij een aantal projecten met diepwanden in het recente verleden, hebben zich incidenten 

voorgedaan waardoor twijfel ontstond over de algemene toepasbaarheid van deze tech-

niek, die daarvóór als zeer betrouwbaar te boek stond. De vraag die zich daarbij voordeed 

was of deze incidenten voortkwamen uit gebrek aan kennis of ervaring of dat andere, wel-

licht voorheen onbekende fenomenen daarbij een rol hebben gespeeld. Tijdens de discus-

sie die hierover in de commissie is gevoerd is geconcludeerd dat het, afgezien van het 

laatste aspect, in ieder geval ontbrak aan een goede state-of-the-art publicatie waarin alle 

kennis en ervaring over ontwerp en uitvoering wordt beschreven. Met dezerapportage ho-

pen wij in deze lacune te voorzien.  

 

Daarnaast wordt momenteel onderzoek verricht aan de TU Delft, teneinde een beter be-

grip op te bouwen van de processen die een rol spelen bij het uitvoeringsproces van diep-

wandpanelen. Dit onderzoek maakt geen deel uit van deze rapportage. 

 

Mede naar aanleiding van diverse aankomende projecten waarin toepassing van diep-

wanden wenselijk is of reeds is voorzien, zoals het project "Spoorzone Delft", is het initia-

tief genomen om te komen tot dit handboek, dat is ontwikkeld door de gezamenlijke 

COB/CUR-commissie T114/C174 "Diepwanden". 

 

Bij het verschijnen van deze publicatie was de samenstelling van de commissie als volgt: 

 

ing. J.H. Jonker, voorzitter 

ir. J.H. van Dalen, secretaris / rapporteur 

ir. B.J. Admiraal 

dr. M.M.R. Boutz  

ir. S. Delfgaauw 

ir. M.J.C. Everaars 

J.H. Groen  

ing. A.F. Groeneweg 

ir. J.K. Haasnoot  

ir. G. Hannink 

 

ing. E. de Jong 

ir. P.J.C.M. de Kort  

ing. H. Mortier PMSE 

prof.ir. A.F. van Tol 

ir. ing. V. Veenbergen  

ing. E. van der Waals  

ir. P. Wernsen 

ir. G.M. Wolsink 

dr. ir. K.J. Bakker, coördinator 

ing. A. Jonker, coördinator 

Movares 

Strukton / TU-Delft 

Volker Staal en Funderingen 

Intron 

Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs 

Grontmij 

Cebo 

BAM Grondtechniek 

CRUX Engineering 

Ingenieursbureau Gemeentewerken  

Rotterdam 

VWS Geotechniek 

Franki Grondtechnieken B.V. 

Combinatie CrommeLijn (CCl) 

TU-Delft 

Deltares 

Ingenieursbureau Den Haag 

BAM Infraconsult BV 

Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur 

COB 

CUR Bouw & Infra 

 

De commissie is deelnemende partijen dankbaar voor de openhartige wijze waarop infor-

matie uit alle recente Nederlandse projecten op het gebied van diepwanden beschikbaar 

is gesteld. Zonder deze informatie had dit handboek niet tot stand kunnen komen. 
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De volgende financiers hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit handboek: 

 COB 

 Combinatie CrommeLijn 

 Fonds Collectief Onderzoek GWW 

 Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam 

 ProRail 

 Strukton 

 

COB en CUR Bouw & Infra spreken hun dank uit aan deze instanties, alsmede aan de le-

den van de commissie. 

 

 

september 2010 Het bestuur van COB 

 Het bestuur van CURNET 
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Samenvatting 
 

Dit handboek over ontwerp en uitvoering van diepwanden is opgesteld onder de verant-

woordelijkheid van een gemeenschappelijke CUR/COB commissie. Aanleiding voor het 

samenstellen van deze publicatie was enerzijds een aantal schadegevallen met lekkende 

diepwanden in de jaren 2005 tot 2009 in Nederland en anderzijds enkele op stapel 

staande projecten met diepwanden, waaronder Spoorzone Delft. Dit leidde tot een sterke 

behoefte vanuit de praktijk om de techniek van het maken van diepwanden weer de sta-

tus te kunnen geven van 'Beproefde techniek'. 

 

De publicatie kwam tot stand op basis van bestaande literatuur, normen en kennis van de 

commissieleden en bevat een uitgebreide omschrijving van het ontwerp- en uitvoerings-

proces. Hierbij is ook de in het geval van diepwanden zo belangrijke samenhang tussen 

ontwerp en uitvoering gelegd. Aspecten zoals kwaliteitscontrole tijdens en na de uitvoering 

en monitoring worden eveneens beschreven. Tenslotte komen ook de geleerde lessen bij 

eerdere schadegevallen aan bod. 

Toepassing van de kennis die in deze publicatie is opgenomen draagt bij aan een betere 

kwaliteit van diepwanden en minimaliseert de kans op schadegevallen. Kritische onderde-

len van het ontwerp- en uitvoeringsproces die in verband daarmee in dit handboek aan de 

orde komen zijn het ontwerp van de wapeningskorf, controle op de eigenschappen van 

zowel beton als bentoniet, het proces van ontzanden of verversen van de bentoniet, het 

indien nodig schoonmaken van de voegen en het proces van betonneren. 

 

 

Summary 
 

This manual on the design and the realization of diaphragm walls has been drawn up un-

der the responsibility of a joint CUR/COB committee. On the one hand this publication was 

initiated because in a number of projects damage occurred that resulted from leaking dia-

phragm walls in the Netherlands during the years 2005 – 2009. On the other hand the re-

alization of a number of projects with diaphragm walls, such as the Delft Railway Zone, 

was about to begin. As a result the industry very much wanted to re-establish the construc-

tion of diaphragm walls as a 'best-practices technique'.  

 

The publication is based on existing literature, standards and the knowledge of committee 

members, and includes an extensive description of the design and the realization process. 

It also establishes the link between design and realization that is especially important in 

the construction of diaphragm walls. Furthermore, the publication includes aspects such 

as quality control and monitoring during construction and after completion, as well as the 

lessons learned from previous damages.  

Application of the knowledge included in this publication will contribute to a better quality 

of diaphragm walls and will minimize the risk of damage. Related critical parts of the de-

sign and realization process that are discussed in the publication are the design of the re-

inforcement cage, control of the properties of both concrete and bentonite, the process of 

de-sanding  or exchanging the bentonite, the cleaning of joints if necessary and the pro-

cess of pouring concrete.  
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Verklarende woordenlijst 
 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 
 Definitie afmetingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diepwandpaneel In één doorgaande stort door middel van diepwandtechniek ver-

vaardigd onderdeel van een diepwand. Twee aansluitende diep-

wandpanelen worden gescheiden door een voeg. 

diepwandsleuf Gegraven gat in de grond waarbinnen een diepwand kan worden 

aangebracht. 

paneelbreedte Afmeting van het diepwandpaneel, gemeten in het horizontale vlak 

van voeg tot voeg of loodrecht op de kerende richting.  

paneeldikte Afmeting van het diepwandpaneel, gemeten in het horizontale vlak 

in de kerende richting van de diepwand. In geval van een alleen-

staand paneel is dit de kortste richting. 

paneelhoogte Totale hoogte van het paneel, verticaal gemeten vanaf bovenkant 

paneel tot voetniveau. 

sleuflengte Lengte van de diepwandsleuf, gemeten in het horizontale vlak 

loodrecht op de kerende richting. In geval van een alleenstaand 

paneel is dit de langste richting. 

sleufbreedte Breedte van de diepwandsleuf, gemeten in het horizontale vlak in 

de kerende richting van de diepwand. In geval van een alleen-

staand paneel is dit de kortste richting. 

sleufdiepte Totale diepte van de sleuf, verticaal gemeten vanaf bovenkant 

geleidebalk paneel tot ontgravingsniveau. 

startpaneel Diepwandpaneel dat tijdens het aanbrengen niet aansluit op reeds 

gemaakte panelen. 

volgpaneel Idem, maar sluit aan één zijde aan op eerder gemaakte panelen. 

sluitpaneel Idem, maar sluit aan beide zijden aan op eerder gemaakte panelen. 
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ééngangspaneel Diepwandpaneel dat in één grijpergang wordt gegraven; de sleu-

flengte is derhalve nauwelijks groter is dan de lengte van de grij-

per. 

tweegangspaneel Idem, maar wordt in twee grijpergangen gegraven; de sleuflengte is 

1,5 tot 2 x de lengte van de grijper. 

driegangspaneel Idem, maar wordt in drie grijpergangen gegraven; de sleuflengte is 

2 tot 3 x de lengte van de grijper. 

voegplank Element dat de (eventueel tijdelijke) begrenzing vormt van een 

diepwandpaneel direct na graven. 

waterslot Met behulp van een voegplank aangebracht kunststofprofiel dat 

na gereedkomen van de diepwand een waterdichte afsluiting 

vormt tussen twee diepwandpanelen. 

zwichtspanning f Schuifsterkte of vloeigrens van de steunvloeistof in rust. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
1.1 Algemeen 

De schaarste aan ruimte in met name stedelijk gebied heeft de laatste jaren geleid tot een 

toenemende vraag naar ondergrondse bouwwerken. Bovendien is de gevraagde diepte 

toegenomen en worden hoge eisen gesteld aan trillingshinder en geluidsoverlast tijdens 

de uitvoering. Daarbij is veelal sprake van dichtbij gelegen belendingen, zodat de stijfheid 

van de te maken kerende wanden groot dient te zijn. In al deze gevallen vormt de diep-

wand een niet meer weg te denken variant.  

 

Tot voor enkele jaren werd de toepassing van diepwanden beschouwd als "beproefde 

techniek", gepaard gaande met een laag risico. Ervaringen met enkele projecten van de 

laatste jaren hebben het beeld in Nederland genuanceerd. Vooral het optreden van lekka-

ges heeft in de pers nogal de aandacht getrokken vanwege de gevolgen, die in zandgrond 

groot zijn gebleken. Een optimalisatie van bestaande kennis op het gebied van ontwerp en 

uitvoering kan er in belangrijke mate toe bijdragen dat de techniek van diepwanden weer 

de plek krijgt die nodig is, namelijk die van bewezen techniek. 

 

Aanpak bij het opstellen van dit rapport is dan ook geweest de bestaande literatuur en 

praktijkervaring in kaart te brengen en te bundelen in één publicatie, zodat partijen die 

zich richten op ontwerp en/of uitvoering hun kennisniveau kunnen optimaliseren.  

 

Mede door deze bijdrage biedt de diepwandtechniek ook voor de toekomst goede kansen 

om te komen tot economisch haalbaar ondergronds ruimtegebruik. 

1.2 Globale omschrijving uitvoeringsproces 
Diepwandpanelen worden gemaakt door vanaf maaiveld een sleuf te ontgraven tot een 

vooraf vast te stellen diepte. Ter voorkoming van instorten van de sleuf wordt de ontgra-

ven grond vervangen door een vloeistof met speciale eigenschappen. Gangbaar is om 

hiervoor bentoniet te gebruiken. Voordat met het graven van panelen kan worden begon-

nen, moeten er aan het maaiveld geleidebalken worden aangebracht.  

 

Nadat de sleuf volledig is ontgraven wordt er zorg voor gedragen dat de bentoniet in de 

sleuf over de optimale eigenschappen beschikt voor een latere fase, namelijk het vervan-

gen van de bentoniet door beton. De direct na het graven aanwezige graafbentoniet in de 

sleuf wordt in dat stadium geregenereerd of volledig vervangen door schone bentoniet. 

 

Na het regenereren of verversen worden wapeningskorven aangebracht, waarna de sleuf 

van onderaf wordt gevuld met beton met behulp van stortkokers. Hierbij wordt de aanwe-

zige bentoniet verdrongen en bovenin de sleuf afgepompt. Door het aanbrengen van naast 

elkaar gelegen panelen wordt een doorgaande wand verkregen; na uitharden hiervan kan 

deze worden ontgraven.  
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1.3 Leeswijzer 
In dit handboek komen zowel ontwerp als uitvoering aan bod. In het geval van diepwanden 

is de samenhang tussen beide groot. Om deze reden is hoofdstuk 2 opgenomen, waarin 

voor een aantal onderwerpen de relatie tussen ontwerp en uitvoering nader wordt toege-

licht. 

 

In hoofdstuk 3 en 4 wordt ingegaan op het ontwerp. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillen-

de aspecten die op het ontwerp van invloed zijn en de ontwerpkeuzes, terwijl in hoofdstuk 

4 in detail wordt ingegaan op de uit te voeren berekeningen. 

 

Hoofdstuk 5 omvat een gedetailleerde omschrijving van het uitvoeringsproces en de daar-

in te maken keuzes. Hoofdstuk 6 behandelt de kwaliteitsbewaking tijdens en na de uitvoe-

ring van diepwandpanelen. Onderwerpen zoals registratie van gegevens en uit te voeren 

proeven tijdens de uitvoering zijn in dit hoofdstuk terug te vinden. 

 

Hoofdstuk 7 en 8 bevatten respectievelijk de omgevingsbeïnvloeding en de monitoring. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 9 recente casussen beschreven waarvan geleerd is. 
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Hoofdstuk 2 

Relatie ontwerp en uitvoering 
 

 

In het geval van diepwanden hangen uitvoering- en ontwerpaspecten nauw met elkaar 

samen. Keuzes voor de uitvoering hebben invloed op het ontwerp en vice versa. Doel van 

dit hoofdstuk is een aantal belangrijke raakvlakken te onderkennen, waarna de aspecten 

die een rol spelen in respectievelijk hoofdstuk 3 en 4 over ontwerp en hoofdstuk 5 over 

uitvoering nader worden uitgewerkt. 

2.1 Wapeningskorf 

2.1.1 Doorstroombaarheid wapeningskorf 
Een belangrijke eis die aan de wapeningskorf moet worden gesteld is die van een goede 

doorstroombaarheid in de fase van het betonneren. Dit stelt eisen aan de maaswijdte tus-

sen de staven, waardoor de wapeningspercentages niet te hoog kunnen zijn. Bovendien 

wordt de in acht te nemen dekking op de wapening in dit geval niet uitsluitend bepaald 

door duurzaamheidseisen, maar speelt ook hier de doorstroombaarheid een belangrijke 

rol, waardoor deze aanmerkelijk groter is dan in het geval van binnen bekisting gestort be-

ton. 

 

De eigenschappen van toe te passen bentoniet hangen uit oogpunt van micro-stabiliteit 

mede af van de korrelverdeling van te passeren zand- en grindlagen (zie 4.5.2). Deze ei-

genschappen bepalen echter ook mede de aan te houden minimale staafafstanden en de 

afstand van de wapening tot voegen en tot voor en achterzijde van het paneel. Hiermee is 

de opbouw van de te passeren grondlagen tevens van invloed op het ontwerp van de wa-

pening. 

2.1.2 Relatie wapeningskorf met sleuflengte en type voegplanken 

Sleuflengte en voegtype bepalen de effectief beschikbare lengte voor de wapeningskorf 

(zie figuur 21). Dit betekent dat keuzes voor de sleuflengte en voegtype tevens van directe 

invloed zijn op het door de wand opneembare moment, uitgaande van een vastgestelde 

paneeldikte. Indien men hiermee niet uitkomt zou de conclusie kunnen zijn dat de pa-

neeldikte vergroot moet worden. 

 

Over het algemeen wordt ernaar gestreefd de lengte van de sleuf te maximaliseren, dus-

danig dat nog juist aan de stabiliteitseis kan worden voldaan. Een lange sleuf is tevens 

gunstig voor de effectieve wapeningslengte. Echter omdat de sleufstabiliteit bepalend is 

voor de te realiseren sleuflengte kan een praktisch haalbaar maximum van de bentoniet-

spiegel er uiteindelijk toe leiden dat de paneelbreedte beperkt moet worden. 
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2.2 Volumegewicht bentoniet 
Uit het oogpunt van sleufstabiliteit is het wenselijk dat het volumegewicht van de bento-

niet relatief hoog is, echter juist voorafgaand aan het betonneren dient deze beperkt te 

zijn om te voorkomen dat er bentonietinsluitingen ontstaan. Hierop wordt nader ingegaan 

in hoofdstuk 4 en 5. 

2.3 Betonsamenstelling 
De keuze van de betonsamenstelling speelt een belangrijke rol voor de goede verdringing 

van de bentoniet tijdens het betonneren. Hierbij worden met name eisen gesteld aan de 

verwerkingstijd maar ook aan het voorkomen van grovere fracties, onder andere in relatie 

tot de maaswijdte van het wapeningsnet. 

 

Van groot belang is de sturing van de verwerkingstijd; om deze reden worden veelal ver-

tragers of superplastificeerders met een vertragende werking toegevoegd.  

 

In sommige gevallen wordt hierbij zelfs onderscheid gemaakt tussen de eerste en latere 

ladingen beton per paneel. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat tijdens het betonneren een 

eerst gestorte laag beton die gedurende het gehele stortproces goed vloeibaar blijft, om-

hoog transleert en zo optimaal in staat is de bentoniet te verdringen (zie paragraaf 2.1). 

Als dit het geval is heeft dit consequenties voor de gerealiseerde sterkte eigenschappen 

van dit beton. Overigens is de bovenste 0,5 tot 1,5 m beton in alle gevallen van mindere 

kwaliteit en wordt deze derhalve toch vrijwel altijd gesloopt en vervangen door een nieuw 

te storten randbalk. De enige wijze om dit slopen te vermijden is door het beton tijdens het 

stortproces over te laten stromen tot goed beton uit de sleuf komt. 

2.4 Paneelhoogte 
De inbrengdiepte van de panelen wordt in het algemeen bepaald door de volgende aspec-

ten die verband houden met het ontwerp: 

 de horizontale gronddrukken tegen de wand (damwandberekening); 

 de minimale diepte tot waar waterdichtheid dient te worden gegarandeerd; 

 verticaal draagvermogen. 

 

De benodigde lengte van de voegplanken wordt meestal uitsluitend bepaald door de diep-

te tot waar de waterdichtheid moet worden gegarandeerd. Als echter vlakke voegplanken 

worden toegepast, die ter bescherming van de afsluitende strip(s) in horizontale richting 

moeten worden losgetrokken, is het in verband met de verwijderbaarheid noodzakelijk de 

voegplanken korter te houden dan de panelen. Een diepteverschil van 2 m of meer is 

hierbij niet ongebruikelijk. 

 

Hiernaast geldt conform NEN-EN 1538 de eis dat de panelen ten minste 0,2 m dieper 

moeten zijn ontgraven dan de wapeningskorf reikt. 

2.5 Paneeldikte 
De paneeldikte is in geval van diepwanden relatief groot; waarden in de orde van 1 tot 1,5 

m komen veel voor. In gevallen waarin de diepwand dient om een ondergrondse ruimte 
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aan te leggen, heeft de dikte dan ook een belangrijke invloed op het nuttig beschikbare 

oppervlak van deze ruimte, uitgaande van een vaste projectgrens. Omdat diepwanden 

veelal worden toegepast in gebieden waar de beschikbare ruimte juist beperkt is (bijvoor-

beeld binnenstedelijke gebieden), liggen de projectgrenzen in de meeste gevallen ook 

vast. 

 

Veelal wordt de paneeldikte al in een vroegtijdig stadium bepaald en geldt tevens de wens 

deze zo gering mogelijk te houden.  

 

Het opneembare moment wordt sterk bepaald door de dikte van de panelen. Indien later 

in het ontwerpproces blijkt dat dit moment tegenvalt, kan dit, anders dan in veel andere 

betonconstructies, veelal niet worden opgelost door meer wapening toe te passen. In ge-

val van een diepwand is namelijk niet alleen het maximum wapeningspercentage conform 

de betonnormen van toepassing, maar heeft de wapeningshoeveelheid tevens directe in-

vloed op de kwaliteit van het uitvoeringsproces en is derhalve aan strenge eisen gebon-

den. 

 

Om deze reden is het van groot belang de dikte van de wand ofwel in de eerste ontwerp-

stadia ruim te kiezen, ofwel al vrij snel detailberekeningen uit te voeren. 
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Hoofdstuk 3 

Ontwerpaspecten 
3.1 Inleiding 

Het ontwerpproces geeft, via een gestructureerde procedure, een technisch, economisch 

en ruimtelijk gezien optimaal ontwerp van een bepaald object dat voldoet aan het Pro-

gramma van Eisen (PvE). Het PvE voor een diepwandconstructie zal gewoonlijk een onder-

deel zijn van een dergelijk PvE.  

 

Tegenwoordig wordt voor grote projecten vaak een basisspecificatie opgesteld als eerste 

aanzet tot het opstellen van het PvE voor een bepaald object. Deze basisspecificatie kent 

de volgende onderverdeling: 

 functionele eisen 

 interne raakvlakeisen 

 externe raakvlakeisen 

 aspecteisen  

 

Deze eisen worden in verband met de voorziene functie of functies en het gebruik van het 

betreffende object gesteld. Aangezien een diepwandconstructie meestal een onderdeel is 

van een dergelijk object, worden veel eisen op een hoger abstractieniveau geformuleerd 

dan voor de diepwandconstructie zelf nodig is. Specifiek voor een diepwandconstructie 

zijn in de volgende paragrafen de ontwerpeisen geformuleerd.  

3.2 Functionele eisen  

De diepwandconstructie moet op afdoende wijze kunnen voorzien in de volgende functies:  

 grondkerende functie, waarbij de diepwand ervoor zorgt dat er een sprong in de ter-

reinhoogte kan worden gemaakt; 

 waterkerende functie, waarbij de diepwand een sprong in de waterhoogte mogelijk maakt; 

 dragende functie, meestal gecombineerd met één of meerdere van de andere func-

ties, waarbij de diepwand de benodigde reactie biedt tegen externe horizontale en 

verticale krachten; 

 beschermende functie, vaak ook met andere functies gecombineerd, waarbij de 

diepwand voor o.a. de volgende doeleinden wordt gebruikt: 

 voorkoming van erosie door waterbewegingen; 

 geleiding van waterbewegingen; 

 geleiding van schepen; 

 voorkoming van vervormingen en zettingen van nabij gelegen terreinen; 

 begrenzing van grondwaterstandsverlaging en de gevolgen daarvan op bestaan-

de funderingsconstructies door negatieve kleef; 

 isolatie van een gebied ter voorkoming van de verspreiding van bodemverontrei-

nigingen; 

 waterdichtheid ter voorkoming van lekkage van drinkwater vanuit een drinkwa-

tergebied naar bijvoorbeeld een diepe ontgraving. 
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De hiervoor aangeduide functies zullen in het Programma van Eisen moeten worden ver-

taald naar de in de volgende paragrafen behandelde aspecten. 

3.2.1 Sterkte 
De diepwand dient gedurende zijn levensduur alle relevante belastingen te kunnen dra-

gen. Hierbij kan worden gedacht aan:  

 verticale belastingen vanuit een bovengelegen bouwwerk 

 verticale belastingen als gevolg van onder een helling geplaatste ankers 

 belastingen voortkomend uit de inrichting van de ondergrondse ruimte 

 voorspanning bij grondankers en stempelconstructies 

 gronddrukken 

 hydrostatische drukken bij open water 

 golfbelastingen 

 krachten als gevolg van temperatuurveranderingen 

 belastingen ten gevolge van belastingen op het terrein 

 belastingen ten gevolge van het verkeer 

 belastingen uit een calamiteitensituatie 

 aanrijdbelastingen 

 brandbelasting 

 explosiebelasting 

 belastingen als gevolg van seismiek 

 belastingen voortkomend uit de omgeving 

 

Een specificatie van deze eisen maakt het mogelijk om zowel aan de benodigde sterkte 

van de diepwandconstructie te rekenen als aan de draagkracht van de ondergrond. 

3.2.2 Vervorming 
Bij een beschouwing over de vervormingen dient onderscheid te worden gemaakt in grens-

toestand 1B (uiterste grenstoestand, UGT) en grenstoestand 2 (bruikbaarheidsgrenstoe-

stand, BGT): 

 Grenstoestand 1B is de uiterste grenstoestand waarin zodanige vervormingen in de 

diepwandconstructie of nabijgelegen constructies en voorzieningen optreden, dat niet 

meer voldaan is aan de eis van veiligheid. 

 Grenstoestand 2 is de bruikbaarheidsgrenstoestand die ten gevolge van vervormin-

gen van de diepwandconstructie leidt tot een voor de diepwand en/of nabijgelegen 

constructies ongewenst verlies aan bruikbaarheid, schade of hoge onderhoudskos-

ten; hieronder vallen ook lekkage of onderbreking van grondwaterstroming. 

 

Vervormingen van de diepwand kunnen ertoe leiden dat de diepwand één of meer hoofd-

functies niet meer kan vervullen. Er is dan sprake van overschrijding van een uiterste 

grenstoestand (1B). Gedacht kan worden aan falen van de grond- en/of waterdichte func-

tie van de wand, waardoor de bouwkuip volloopt met grond en/of water.  

Uitbuiging en horizontale verplaatsing van een diepwand kunnen vervormingen in de 

grond naast de diepwand veroorzaken. Deze kunnen leiden tot schade aan belendende 

bouwconstructies, wegverhardingen of kabels en leidingen. Afhankelijk van de grootte van 
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de vervormingen betreft dit overschrijding van een uiterste grenstoestand (1B) of van de 

bruikbaarheidsgrenstoestand (2).  

 

Om deze schade te voorkomen, worden grenzen gesteld aan de toegestane vervormingen 

van de diepwand en/of naastliggende grond. Deze grenzen moeten vooraf worden vastge-

steld. Het gaat hierbij om waarden voor de toegestane rotatie en zetting die belendende 

constructies mogen ondergaan. 

 

In NEN-EN 1997-1 worden in bijlage H aanbevelingen gegeven voor grenswaarden van de-

formaties van normale, gangbare bouwconstructies. De toelaatbare relatieve rotatie β, ter 

voorkoming van overschrijding van de bruikbaarheidsgrenstoestand, is sterk afhankelijk 

van het soort constructie. Voor skeletbouw (open of met scheidingswanden) en dragend 

metselwerk zal de toelaatbare waarde kunnen variëren tussen 1 : 200 en 1 : 300. Voor 

veel constructies is 1 : 500 acceptabel. Voor de uiterste grenstoestand is een relatieve ro-

tatie van maximaal 1 : 150 waarschijnlijk de grens. Bovenstaande waarden gelden voor 

neerwaartse buiging (zie figuur 2). Voor opwaartse buiging moeten de waarden worden 

gehalveerd. 

 

 

 Fig. 2 
 Scheefstand ω en  
 relatieve rotatie βx voor  
 neerwaartse buiging (boven) of 
  opwaartse buiging (beneden). 
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In NEN-EN 1997-1 is tevens aangegeven dat voor afzonderlijke funderingen in normale 

gevallen een totale zakking van maximaal 50 mm acceptabel is. Een grotere zakking kan 

evenwel acceptabel zijn mits de relatieve rotatie beperkt blijft en geen problemen met 

huisaansluitingen van nutsleidingen ontstaan. 

 

Gelet op NEN-EN 1997-1 worden in de praktijk de vuistregels uit tabel 1 gehanteerd. 

 

Tabel 1 Toelaatbare grenswaarden voor de relatieve rotatie [10]. 
Kwalificatie Grens- 

toestand 

Grenswaarde relatieve rotatie β 

Skeletbouw Stapelbouw 

(metselwerk) 

architectonische schade 

(scheuren tot maximaal 

5 mm) 

 

2 

1: 300 (algemeen) 

1: 600 (torenflats) 

1: 1000 (loodsen) 

1: 600 (neerwaarts 

1: 1200 (opwaarts) 

constructieve schade 

(scheuren 15 – 25 mm) 

IB 

 

1: 150 1: 300 ( neerwaarts) 

1: 600 (opwaarts) 

instortingsgevaar IB 1: 75 1: 150 (neerwaarts) 

1: 300 (opwaarts) 

 

In de tabel wordt geen onderscheid gemaakt naar de staat van de bebouwing. De waarden 

gelden naar alle waarschijnlijkheid voor nieuwe en in goede staat verkerende bouwwer-

ken. Voor bebouwing die reeds een zettingsverschil heeft ondergaan geldt een strengere 

eis, bijvoorbeeld een ca. 1,5 x kleinere rotatie (1 : 500 in plaats van 1 : 300 enz.). 

 

Voor de beschrijving van schade wordt de door Burland [11] gepresenteerde onderverde-

ling van schade, van licht tot zeer ernstig, internationaal gebruikt en erkend, zie figuur 3.  

 

 

 Fig. 3 
 Overzicht van schade- 
 categorieën. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een aantal verschillen tussen de hiervoor genoemde waarden en de grenswaarden 

die zouden moeten worden aangehouden bij het ontwerpen van bouwkuipen, waar sprake 

is van beïnvloeding van de belendende bebouwing. Bij deze laatste categorie spelen ui-

teraard ook juridische aspecten een rol. Omdat het over het algemeen eigendommen van 

derden betreft, zal men dus een grotere veiligheid in acht willen nemen om de kans op 

schade zoveel mogelijk te beperken. Bovendien is er een verschil tussen de hoekverdraai-

ing ten gevolge van zakking onder het eigen gewicht en de hoekverdraaiing ten gevolge 
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van een ontgraving. Ontgravingen veroorzaken zowel horizontale als verticale verplaatsin-

gen in de ondergrond. Het eigen gewicht brengt hoofdzakelijk verticale verplaatsing te-

weeg. De horizontale verplaatsing heeft trekspanningen in de fundering, verticale 

doorbuiging en soms schuifspanningen tot gevolg. De vervorming treedt in vergelijking met 

zakking onder eigen gewicht ook relatief snel op. 

 

Er is slechts weinig literatuur waarin wel grenswaarden worden gegeven voor toe te laten 

vervormingen in bouwwerken ten gevolge van uitbuigen van grondkerende constructies. 

Boscardin en Cording [12] hebben de grenswaarden ten gevolge van zakking onder eigen 

gewicht gecombineerd met die ten gevolge van externe invloeden, zoals bouwkuipen. In fi-

guur 4 worden de schadegrenzen behorende bij de relatieve rotatie β gecombineerd met 

de horizontale rek εh, waarbij de eerste optreedt bij zakking door eigen gewicht en de 

tweede bij vervorming veroorzaakt door ontgravingen. De curves in de figuur zijn afgeleid 

uit theoretische beschouwingen over balken. In de figuur is een aantal praktijkwaarnemin-

gen afgebeeld. De bekende grenswaarden worden in figuur 3 gegeven: bij kleine horizon-

tale vervormingen voor zakking door eigen gewicht β = 1 : 300 voor de grens tussen 

esthetische en constructieve schade bij skeletbouw en metselwerk en β = 1 : 150 voor de 

grens waarbij ernstige schade optreedt. Voor de kritieke horizontale vervorming bij kleine 

waarden van de relatieve rotatie sluit de grafiek aan op in de literatuur gegeven waarden 

voor de overgang naar zichtbare schade: εh ligt tussen 5 en 7,5 x 10-4- [11]. 

 

 

 

 Fig. 4 
 Schade als gevolg van zakking  
 door eigen gewicht en  
 vervorming door ontgraving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenswaarden voor de horizontale verplaatsing in de ondergrond ter plaatse van paalfun-

deringen zijn in de literatuur niet voorhanden. Als veilige grens werd in het ontwerp van de 

Willemsspoortunnel in Rotterdam voor prefab betonpalen een maximale horizontale ver-

plaatsing van de paal toegelaten, gelijk aan 1/6 van de schachtdoorsnede. De achterlig-

gende gedachte hierbij is dat een centrische belasting op de paal in dat geval geen 

trekspanningen in de schacht veroorzaakt ten gevolge van de excentriciteit. Voor houten 

palen werd een horizontale verplaatsing toegelaten van 0,10 m en voor bebouwing die 

naderhand zou worden gesloopt van 0,20 m. 
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3.2.3 Waterdichtheid 
In veel gevallen worden diepwanden toegepast om een droge ontgraving in een diepe 

bouwput mogelijk te maken. De onderkant van de diepwand wordt in dat geval in een vrij-

wel waterondoorlatende grondlaag geplaatst, of er wordt op andere wijze een onderafdich-

ting gerealiseerd. De diepwand doorsnijdt veelal wel watervoerende grondlagen. 

 

Tijdens het ontgraven ontstaan onder de Nederlandse omstandigheden met een gewoon-

lijk hoge grondwaterstand en –stijghoogte, grote waterdrukverschillen tussen de beide zij-

den van de diepwand. De diepwand moet dan voldoende waterdicht zijn, zodat geen grote 

lekstroom door de diepwand kan ontstaan.  

 

Te verwachten hoeveelheid lekwater 

De onder normale omstandigheden optredende hoeveelheid lekwater is enerzijds afhan-

kelijk van de omgevingsaspecten zoals waterdoorlatendheid van achterliggende grondla-

gen en de waterdruk in deze lagen. Daarnaast speelt de kwaliteit van de gerealiseerde 

diepwand en de voegen een belangrijke rol. 

 

Om een verband aan te brengen tussen gebruik van de ondergrondse ruimte en maatrege-

len die in het ontwerp van de diepwand kunnen worden meegenomen is er behoefte aan 

classificatie. Gebaseerd op Oostenrijkse richtlijnen [13] zou een classificering van accep-

tabel lekwater kunnen worden aangehouden als weergegeven in tabel 2: 

Tabel 2 Classificering van lekwater. 

Klasse Omschrijving Kwantificering 

waterremmendheid 

Functionaliteit 

1 Geheel droog - Opslag bijzondere 

goederen 

2 Relatief droog Tot 1 ‰ van het zichtvlak zijn vocht-

plekken acceptabel, watersporen tot 

0,2 m 

Ruimten voor pu-

bliek gebruik, op-

slagruimten 

3 Licht vochtig Tot 1 ‰ van het zichtvlak zijn vocht-

plekken acceptabel. Enkele waterspo-

ren toegestaan 

Garages, infrastruc-

turele werken 

4 Vochtig Maximale lekkage per plek of per m 

voeg 0,2 l/u, en de gemiddelde per m2 

wand 0,01l/u. 

Garages, infrastruc-

turele werken met 

extra maatregelen 

5 Nat Maximale lekkage per plek of per m 

voeg 2l/u, en de gemiddelde per m2 

wand 1 l/u. 

 

 

Uitgaande van een hoge grondwaterstand, zoals gebruikelijk in West-Nederland en de 

bouwputdieptes waarbij toepassing van een diepwand reëel is, is veelal sprake van een 

waterdruk tegen de wand van 10 m of meer. Indien zich in dat geval achter de diepwand 

watervoerende lagen bevinden (zand of grind) zal conform de genoemde richtlijn in de 

praktijk met een diepwand uitsluitend klasse 4 of 5 volgens bovenstaand voorbeeld haal-

baar zijn. In geval van meer dan 15 m waterdruk zelfs alleen klasse 5. Deze constaterin-

gen sluiten ook goed aan bij de in Nederland opgedane ervaring met projecten. Dit 
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betekent dat, afhankelijk van het type gebruik, voor definitieve constructies in veel geval-

len toepassing van een voorzetwand noodzakelijk zal blijken, zoals hieronder beschreven.. 

 

Grote lekkages 

Zoals eerder gesteld moet de diepwand te allen tijde dusdanig waterdicht zijn, dat geen 

grote lekstroom door de diepwand kan ontstaan. 

Als er toch een dergelijke lekstroom optreedt, kan dit van invloed zijn op de totale grond-

wateronttrekking. In veel gevallen zal voor het project waarvan de diepwand deel uitmaakt 

sprake zijn van een vergunning voor het onttrekken van grondwater, waarin rekening moet 

zijn gehouden met de verwachte hoeveelheid lekwater. Indien deze hoeveelheid aanzien-

lijk groter is dan verwacht, wordt niet meer voldaan aan de vergunningsvoorwaarden, 

waardoor in extreme gevallen zelfs de continuïteit van het project in gevaar zou kunnen 

komen.  

 

Aanzienlijke lekkage geeft tevens risico op zandtransport naar de bouwkuip, dat tot cata-

strofale verzakkingen in de omgeving kan leiden.  

3.2.4 Afwerking 
Zoals in de vorige paragraaf gesteld zijn diepwandconstructies gewoonlijk niet geheel wa-

terdicht en er moet dus rekening mee worden gehouden dat lekkages visueel waarneem-

baar zijn. Als dit niet gewenst is, kan gebruik worden gemaakt van voorzetwanden.  

Er kan worden gekozen voor een esthetische wand, om alleen de sporen van lekkage op 

de binnenkant van de diepwand uit het zicht te houden en te zorgen voor een droog bin-

nenklimaat. Met het aanbrengen van een dergelijke wand zal vooraf rekening moeten 

worden gehouden, omdat voor de toepassing ervan ruimte nodig is. Het lekwater zal hier-

achter worden weggepompt. 

 

Een andere mogelijkheid is om een geïntegreerde wand toe te passen, d.w.z. een voorzet-

wand te maken die constructief één geheel vormt met de diepwand. In sommige gevallen 

wordt een dergelijke wand tevens gebruikt om in een gebruiksfase grote wandhoogtes 

zonder tussensteunpunten te kunnen overspannen. Tijdens de bouwfase gebruikte stem-

pellagen kunnen dan vervallen. 

3.2.5 Brandwerendheid 

Zoals bij veel typen constructies kan, afhankelijk van de functie, de brandwerendheid van 

een diepwand van groot belang zijn. Brand kan de wand aantasten, maar deze mag zijn 

integriteit tijdens de brand echter niet verliezen. 

De grootte van de brandbelasting is afhankelijk van de aard van het gebruik van de door 

diepwanden omsloten ruimte. In NEN-EN 1991-1-2: 2002 zijn in art 3.2 drie verschillende 

brandkrommen gedefinieerd: standaard brandkromme (na 1 uur 945 ºC; daarna nog licht 

stijgend), de externe brandkromme (max. 680 ºC) en de koolwaterstof brandkromme 

(max. 1100 ºC). 

Voor verkeerstunnels wordt in Nederland veelal de, niet in NEN-EN 1991-1-2 opgenomen, 

vrij zware Rijkswaterstaatkromme toegepast (max. 1350 ºC). 
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De integriteit van de constructie kan bedreigd worden door sterkteverlies van de wapening 

als gevolg van te hoge temperaturen. Bij Rijkswaterstaat is het gebruikelijk hiervoor een 

grenswaarde van 250 ºC te hanteren. 

Daarnaast kan de integriteit in het gedrang komen als gevolg van het afspatten van beton, 

waardoor de wapening rechtstreeks aan de brand blootgesteld kan worden. Het gevaar 

van afspatten is van vele factoren afhankelijk. Één van die factoren is de dichtheid van het 

beton; een dichter beton is in het algemeen gevoeliger voor afspatten. Het afspatten van 

beton als gevolg van een brand is een complex mechanisme. Het is daarom tot op heden 

alleen mogelijk de gevoeligheid voor afspatten op experimentele wijze te bepalen. 

Wel kan vermeld worden dat bij karakteristieke kubusdruksterkten ≤ 35 N/mm2 (bij diep-

wanden vaak het geval) het gevaar van afspatten beperkt is; zelfs bij gebruik van de 

Rijkswaterstaat brandkromme. Afspatten van beton dient te worden voorkomen, omdat de 

mate en snelheid van afspatten bij brand niet goed voorspelbaar c.q. beheersbaar is. 

 

Indien, in samenhang met de gehanteerde brandkromme, een afspatgevoelig betonmeng-

sel wordt toegepast dienen aanvullende maatregelen te worden toegepast. Door de toe-

passing van een hittewerende bekleding kan het tijdsafhankelijk temperatuurverloop in 

het beton zodanig gunstig worden beïnvloed dat geen afspatten meer optreedt. Het toe-

voegen van een zeker gehalte aan polypropyleen vezels kan het beton ook ongevoelig ma-

ken voor afspatten (bij brand smelten de vezels, met als gevolg dat het beton voldoende 

poreus wordt, waardoor de drukken van het verdampende poriënwater beperkt in grootte 

blijven.  

 

Als alternatief voor een hittewerende bekleding kan een vergrote betondekking ook vol-

doende isolatie geven, omdat de stijging van de temperatuur van de wapening in voldoen-

de mate beperkt blijft. 

 

In tegenstelling tot het mechanisme van afspatten is de tijdsafhankelijke temperatuurin-

dringing in een betonconstructie, al of niet voorzien van een hittewerende bekleding, goed 

voor berekening toegankelijk. Ter indicatie kan worden vermeld dat bij een betondekking 

van 100 mm, met de 2 uur durende Rijkswaterstaat brandkromme als uitgangspunt, aan 

de eis van maximaal 250 ºC ter plaatse van de wapening kan worden voldaan. Als de duur 

van de Rijkswaterstaat brandkromme beperkt wordt tot 1 uur kan worden volstaan met 75 

mm dekking. 

 

De stabiliteit van een diepwand wordt mede bepaald door de aanwezigheid van vloeren 

die in veel gevallen de stempeling verzorgen tussen de diepwanden aan beide zijden van 

de bouwkuip of afgebouwde constructie. Voor het behoud van de integriteit van de diep-

wand is het evenzeer van belang dat de stempelende functie van vloeren of andere con-

structieonderdelen tijdens de brand niet verloren gaat. 

Ook bij de toepassing van voorzetwanden zal rekening moeten worden gehouden met ei-

sen ten aanzien van de brandwerendheid. 

3.2.6 Ontwerplevensduur 
Bij constructies ontworpen volgens de Eurocodes dient een keuze gemaakt te worden voor 

de grootte van de ontwerplevensduur. Met behulp van art. 4.4.1 uit NEN-EN 1992-1-1 kan 
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de benodigde minimale betondekking bepaald worden voor een ontwerplevensduur van 

50, 75 of 100 jaar (tabel 4.3N, Nederlandse bijlage). 

De grootte van de benodigde betondekking wordt beïnvloed door de aanwezige mili-

euklasse, sterkteklasse van het beton, plaatsvastheid wapening tijdens het bouwproces 

en de specifieke kwaliteitsbeheersing).  

Bij het bepalen van de milieuklasse dient ook rekening te worden gehouden met de aan-

wezigheid van agressieve stoffen in de ondergrond. 

3.2.7  Sleufstabiliteit 
Voor het maken van een diepwandconstructie geldt voor de uitvoeringsfase een evenzeer 

specifieke als belangrijke eis: de stabiliteit van de voor het maken van de diepwand te 

graven sleuf dient op alle niveaus voldoende te zijn. 

De stabiliteitsfactor voor een diepwandsleuf is gedefinieerd als het verschil tussen de 

steunvloeistofdruk en de waterdruk, gedeeld door de horizontale korreldruk. Dit quotiënt 

moet ten minste groter zijn dan 1, uitgaande van rekenwaarden voor de parameters (zie 

hoofdstuk 4). Hieruit valt af te leiden dat op elk niveau de steunvloeistofdruk (in voldoen-

de mate) groter moet zijn dan de waterdruk. 

3.2.8 Invloed op de omgeving 
Door de omgeving kunnen eisen en beperkingen worden gesteld aan een diepwandcon-

structie. Deze hebben vaak te maken met de volgende aspecten: 

 de beschikbare ruimte kan beperkt zijn; 

 de uitvoering veroorzaakt hinder door geluid en trillingen ondanks de trillingsvrije in-

stallatie; 

 de vervorming van de diepwand kan leiden tot zakking en/of schade aan belendende 

constructies. 

 

Het maken van een diepwandconstructie vereist relatief veel werkruimte voor het plaatsen 

van een menginstallatie voor de bentonietsuspensie. Hierbij dient gedacht worden aan 

400 tot 800 m2 bij toepassing van grijpers, zoals in Nederland gebruikelijk is. Deze werk-

ruimte dient zich nabij de bouwplaats te bevinden en het vinden daarvan is in een stede-

lijke omgeving soms een lastige opgave. 

 

Een groot voordeel van het maken van diepwanden, in vergelijking met damwanden, is de 

beperkte hinder als gevolg van geluid en trillingen. Toch kan men ook bij het maken van 

een diepwandconstructie te maken krijgen met deze vorm van overlast, met name geluid. 

 

De al genoemde menginstallatie veroorzaakt tijdens het bouwproces geluid, zij het in be-

perkte mate. 

Voorts wordt de bovenkant van een vers gestorte diepwand vanwege de mindere beton-

kwaliteit vrijwel altijd vervangen door een in het werk gestorte betonbalk die een verbin-

dend element tussen de diverse panelen gaat vormen. Het slopen van de bovenkant van 

de panelen kan, als niet wordt gekozen voor hydraulisch slopen, de nodige geluids- en tril-

lingshinder met zich mee brengen.  
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Ook het boren van gaten, bijvoorbeeld ten behoeve van het plaatsen van stekankers in de 

diepwand ten behoeve van het verbinden van vloeren of andere constructieonderdelen, 

brengt geluidshinder met zich mee. 

 

Voor het maken van de betonbalk op de diepwandpanelen wordt gewoonlijk een aparte 

bouwkuip met relatief korte damwanden gemaakt. Binnen deze bouwkuip wordt het 

grondwater met een oppervlaktebemaling verwijderd. Ook dit onderdeel van het werk 

dient zodanig te worden ingericht dat er geen nadelige gevolgen voor de omgeving zijn te 

verwachten. 

 

Aangrenzende bebouwing of bovenbelasting op het terrein zullen invloed uitoefenen op 

het ontwerp in die zin dat de sleufstabiliteit kan worden beïnvloed. Omgekeerd kan ook 

het maken van een diepwand leiden tot zettingen van de belendende bebouwing. 

 

De mate van invloed hangt o.a. af van de funderingswijze van de bebouwing. Funderingen 

op staal zijn vooral gevoelig voor gronddeformaties in de bovenste grondlagen. Funderin-

gen op palen kunnen bij bouwputten die tot beneden het paalpuntniveau worden ontgra-

ven een deel van de verticale draagkracht verliezen door ontspanning van het 

grondmassief c.q. een vermindering van de conusweerstand rond het paalpuntniveau, als 

gevolg van de uitbuiging van de diepwand. Bovendien kan het grondmassief waarin de 

paalpunt staat, als gevolg van diezelfde uitbuiging van de diepwand enige verticale (en ho-

rizontale) verplaatsing ondergaan. Deze deformatie zal door de paal(punt) worden gevolgd. 

 

Zowel bij diepe als ondiepe bouwputten zal de uitbuiging en kopverplaatsing van de diep-

wand als gevolg van het ontgraven van de bouwput leiden tot een horizontale belasting op 

de palen onder de belendende bebouwing. 

3.2.9 Milieu 
Met het begrip 'milieu' kunnen veel verschillende onderwerpen worden afgedekt. Tegen-

woordig krijgt het begrip CO2-neutraal bouwen veel aandacht. Het voert wat ver om dit toe 

te passen op een enkel onderdeel van een bouwproject. 

 

Op dit moment kunnen het beste de diverse ontwerp- en uitvoeringsmogelijkheden wor-

den vergeleken op basis van CO2-afgifte, zodat dit milieuaspect kan worden meegewogen 

bij de keuzes die in de ontwerp- en uitvoeringsfase moeten worden gedaan. Hierbij wordt 

opgemerkt dat op dit moment in de funderingsbranche wordt gewerkt aan een rekenblad 

aan de hand waarvan de CO2 belasting van funderingswerkzaamheden in kaart kan wor-

den gebracht. 

 

Tevens is de keuze voor het type cement dat voor het maken van de diepwand wordt ge-

bruikt, van belang. 

 

Voor het maken van een diepwand zijn veel bouwmaterialen nodig: zand, grind, cement, 

water en staal. Een diepwand kan niet worden gesloopt, zodat deze bouwmaterialen niet 

meer kunnen worden hergebruikt. Het besparen op de hoeveelheid bouwmaterialen, dan 

wel het toepassen van alternatieve bouwmaterialen zal daarom in de toekomst de nodige 

aandacht moeten krijgen. 
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Specifiek voor diepwanden geldt de vraag: wat doe je met de uitgegraven grond die is 

vermengd met bentoniet en met de bentonietsuspensie die voor het stabiel houden van 

de diepwandsleuven is gebruikt?  

De mogelijkheid om ontgraven zand opnieuw te gebruiken is afhankelijk van het bento-

nietgehalte en de specifieke toepassingseisen, bijvoorbeeld voor het afwerken van ber-

men van wegen. Het ontbreken van gebruiksmogelijkheden leidt er veelal toe dat het moet 

worden afgevoerd naar een stortplaats. 

De bentonietsuspensie wordt na afloop eveneens afgevoerd naar een stortplaats of wordt 

ergens verwerkt, bijvoorbeeld in de landbouw. Technisch is het mogelijk de suspensie in te 

dikken om vervoer- en stortkosten te beperken, echter dat is in de meeste gevallen niet 

rendabel.  

3.3 Risicoanalyse 
Als het mogelijk falen van de diepwand tijdens de bouw- of gebruiksfase een belangrijk 

onderwerp is in een project, dan is het zinvol om tijdens de ontwerpfase een risicoanalyse 

uit te voeren. Belangrijke elementen daarbij zijn: 

 de foutenboom 

 de faalkansanalyse 

 de normen 

 de faalkosten  

 

In een foutenboom worden de mechanismen die kunnen leiden tot het falen van de diep-

wand systematisch geordend. 

 

Een faalkansanalyse voor een diepwand is een analyse van de kans dat een onderdeel 

van de diepwand faalt, dus dat een grenstoestand wordt overschreden. Dit betekent dat er 

bezwijken optreedt of dat één of meer onderdelen niet meer functioneren. Deze analyse 

wordt uitgevoerd met behulp van de foutenboom. 

 

Normen leggen het vereiste veiligheidsniveau vast. Dit niveau is gekoppeld aan een zeke-

re faalkans. Dit betekent dat de uitkomsten van een faalkansanalyse moeten worden ge-

toetst aan wat daarover in de normen is opgenomen. 

 

Voor het bepalen van het risico van falen zijn de kosten nodig van dat falen. Risico is im-

mers gedefinieerd als de kans op falen vermenigvuldigd met de kosten van dat falen. 

 

Over risicoanalyses en risicomanagement in het algemeen is de laatste jaren veel gepubli-

ceerd. In deze uitgave wordt er daarom niet verder op ingegaan. 

 

In de CUR/DC-publicatie 223 'Richtlijn meten en monitoren van bouwputten' [1] wordt in 

bijlage 2 een overzicht gegeven van de mogelijke risico's bij bouwkuipen. Daarbij is onder-

scheid gemaakt in risico's voor de omgeving, risico's voor de bouwkuip zelf en risico's voor 

de te gebruiken funderingselementen. 
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3.4 Betrouwbaarheidsklasse 
Op het ontwerp en de uitvoering van diepwandconstructies is een groot aantal normen van 

toepassing. De meest relevante normen zijn opgenomen in de literatuurlijst.  

 

Conform NEN-EN 1997-1 worden grondkerende constructies ingedeeld in drie betrouw-

baarheidsklassen (Reliability Classes). De bijbehorende betrouwbaarheidsindices β, waar-

bij β geldt voor de grondkerende constructie als geheel, zijn weergegeven in tabel 3: 

Tabel 3 Betrouwbaarheidsklassen (uiterste grenstoestanden). 
Betrouwbaar- 
heidsklasse 

Omschrijving  Minimum-
waarden 

voor β 
RC3 Grote gevolgen ten aanzien van het verlies van mensen-

levens, of zeer grote economische, sociale of gevolgen 
voor de omgeving 

4,3 

RC2 Middelmatige gevolgen ten aanzien van het verlies van 
mensenlevens, aanzienlijke economische, sociale of 
gevolgen voor de omgeving 

3,8 

RC1 Geringe gevolgen ten aanzien van het verlies van men-
senlevens, of kleine of verwaarloosbare economische, 
sociale of gevolgen voor de omgeving 

3,3 

 

Voor de meeste diepwandconstructies is RC2 van toepassing. Daar waar een diepwand-

constructie deel uitmaakt van een primaire waterkering, wordt RC3 gehanteerd. RC1 komt 

in geval van diepwandconstructies vrijwel nooit voor. 

 

Zoals eerder opgemerkt, wordt bij diepwandconstructies meestal een langere referentie-

periode dan 50 jaar vereist, bijvoorbeeld 100 jaar. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat 

de economisch optimale faalkans gedurende de volledige ontwerplevensduur onafhanke-

lijk is van deze levensduur.  

 

Dit betekent dat bij een langere referentieperiode de faalkans per jaar lager moet zijn. 

Als in plaats van de economie, de critera voor persoonlijk en groepsrisico bepalend zijn, 

zou de faalkans per jaar constant moeten zijn en dus de totale faalkans bij een langere re-

ferentieperiode hoger.  

 

Omdat echter de economisch optimale faalkans in de meeste gevallen maatgevend is, zijn 

de in de tabel vermelde waarden voor β geldig bij elke referentieperiode. Deze waarden 

hebben namelijk betrekking op de faalkans gedurende de volledige ontwerplevensduur. 

Dit betekent tevens dat de partiële factoren gelijk zijn voor elke referentieperiode.  

 

De representatieve waarden voor de belastingen moeten echter wel worden afgestemd op 

de referentieperiode. De overschrijdingskans van een bepaalde belasting is gedurende 

100 jaar namelijk groter dan gedurende 50 jaar, waarvoor kan worden gecompenseerd 

door de representatieve waarde hoger te kiezen. Omrekenformules voor referentieperio-

den anders dan 50 jaar, zijn per type belasting vermeld in NEN-EN 1991. 

 

In CUR-publicatie 166 'Damwandconstructies' [3], paragraaf 2.4.7 wordt een andere me-

thode beschreven om het effect van een langere referentieperiode te verwerken in de be-

rekeningen. Hierbij worden niet de representatieve waarden van belastingen aangepast, 
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maar de partiële factoren aan de materiaalkant, door uit te gaan van een aangepaste β-

waarde. Voorgesteld wordt om in geval van een referentieperiode van 100 jaar de β-

waarde met 0,2 te verhogen. Voorgerekend wordt dat dit in het geval van een betonnen 

wand leidt tot een verhoging van de partiële materiaalfactor van 1,1 naar 1,13. Voordeel 

van deze methode is de eenvoud.  

3.5 Onderzoeken 
Ten behoeve van het ontwerp en de uitvoering van een diepwandconstructie dient een 

groot aantal onderzoeken te worden uitgevoerd: 

 archeologisch onderzoek 

 historisch onderzoek 

 explosievenonderzoek 

 obstakeldetectie 

 onderzoek nutsvoorzieningen 

 onderzoek bebouwde en onbebouwde omgeving 

 grondonderzoek 

 grondwateronderzoek 

 milieuonderzoek 

3.5.1 Archeologisch onderzoek 
Archeologisch onderzoek richt zich op de vroegste bewoning. Het Europese verdrag van 

Valletta (1992) is bepalend voor de Nederlandse regelgeving op dat gebied. Het verdrag 

heeft als doelstelling archeologische waarden te beschermen, zo mogelijk ter plaatse in de 

ondergrond. Daarom moet voorafgaande aan bouwwerkzaamheden worden bepaald of er 

archeologische waarden in de ondergrond aanwezig zijn. Dit gebeurt door middel van een 

inventariserend archeologisch onderzoek. De resultaten van dat onderzoek moeten een 

uitspraak mogelijk maken over de aanwezigheid van archeologische waarden en zo ja, 

welke dat dan zijn. Dat leidt tot een beslissing of de bouw kan aanvangen (eventueel met 

beperkende voorwaarden) of dat er moet worden opgegraven. 

 

Omdat projecten waarbij diepwanden worden toegepast, zich vaak in een stedelijke omge-

ving bevinden, kan het inventariserend archeologisch onderzoek het beste in een vroegtij-

dig stadium worden uitgevoerd. Als namelijk blijkt dat zich archeologische waarden in de 

ondergrond bevinden, dan kan het vervolgonderzoek een plaats worden gegeven in het 

bouwproces. Indien dit niet tijdig wordt onderkend, dan kan de bouw tijdelijk worden stil-

gelegd voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek, wat vertraging en extra kosten voor 

het bouwproject zal betekenen. Het beste kan hiervoor contact worden gezocht met de 

gemeente waarin het betreffende project wordt uitgevoerd.  

3.5.2 Historisch onderzoek 
Historisch onderzoek richt zich voornamelijk op de afgelopen 500 à 1.000 jaar. Het is 

daarbij van belang om na te gaan wat er in de loop van die periode op de bouwlocatie aan 

menselijke activiteit is geweest. Deze informatie zal meestal uit historische documenten 

en uit oude kaarten moeten worden gehaald. De verzamelde informatie kan waardevolle 
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aanwijzingen geven over zaken die in de ondergrond te verwachten zijn en die hinder zou-

den kunnen opleveren bij het graven van de sleuven voor de diepwand, zoals: 

 Gedempte watergangen 

 Aanwezigheid van oude funderingsresten onder maaiveld 

 Aard van mogelijke bodemverontreinigingen 

Deze informatie is over het algemeen beschikbaar bij de gemeente waarin het betreffende 

project zal worden uitgevoerd. 

3.5.3 Explosievenonderzoek 
Een bijzondere vorm van historisch onderzoek vormt het nagaan van de mogelijk nog in de 

ondergrond aanwezige explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De informatie hierover is 

beschikbaar bij de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van een gemeente. Als de kans op 

explosieven in de ondergrond aanwezig is, dan is een uitgebreid vervolgonderzoek nodig 

voordat het betreffende explosief kan worden verwijderd. Het spreekt vanzelf dat hiermee 

de nodige tijd is gemoeid.  

3.5.4 Obstakeldetectie 

Het verwijderen van obstakels in de ondergrond kan leiden tot vertraging en gevolgen 

hebben voor de werkwijze. De paneellengte zal in het geval van obstakels over het alge-

meen worden beperkt, omdat het verwijderen van obstakels activiteiten met zich mee-

brengt die de stabiliteit nadelig beïnvloeden. In sommige gevallen zullen de obstakels met 

een speciale valbeitel moeten worden verwijderd, wat een tijdrovende zaak is. 

 

Als uit het historisch onderzoek blijkt dat funderingsresten of andere obstakels in de on-

dergrond worden vermoed, dan kan in het terrein een nader onderzoek worden uitge-

voerd, bijvoorbeeld bestaande uit sonderingen die ter plaatse van de geprojecteerde 

diepwand op een korte onderlinge afstand van elkaar tot op een beperkte diepte worden 

uitgevoerd. In de meeste gevallen is het vooraf onderzoek doen naar obstakels en het 

verwijderen hiervan goedkoper dan het treffen van (onvoorziene) maatregelen tijdens het 

aanbrengen van de diepwand. 

3.5.5 Onderzoek nutsvoorzieningen 
Bij het voorkomen van oude rioleringen of andere holle ruimten in de ondergrond kunnen 

grote hoeveelheden suspensie weglopen, waardoor de stabiliteit van de sleuf in gevaar 

kan komen. Het is dus van belang informatie hierover te verzamelen bij de gemeente en 

de nutsbedrijven, zodat oude rioleringen kunnen worden afgestopt en eventuele holle 

ruimten tijdig kunnen worden opgevuld. Het gaat daarbij om de volgende gegevens: 

 jaar van aanleg 

 toegepast materiaal 

 voerend medium 

 funderingswijze 

 afmetingen en ligging 

 eigenaar/beheerder 
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Ook kan voor het verzamelen van informatie gebruik worden gemaakt van een Klic-

melding, zodat een overzicht wordt verkregen van de bekende nutsvoorzieningen in de 

ondergrond.  

In combinatie met de verzamelde informatie kunnen nutsvoorzieningen worden opge-

spoord door het (voor)graven van sleufjes ter plaatse van de geprojecteerde positie van de 

diepwanden. 

Op dit soort werkzaamheden is de 'Grondroerdersregeling' van toepassing. 

 

Nog functionerende nutsvoorzieningen die de bouwput kruisen, zullen vooraf moeten wor-

den omgelegd, zodat ze geen belemmering vormen tijdens het graven van de sleuf, het 

afhangen van de wapening en het storten van het beton.  

3.5.6 Onderzoek bebouwde omgeving 
Omdat projecten met diepwanden invloed kunnen uitoefenen op de bebouwde omgeving, 

blijkt het van groot belang te zijn om gegevens van de fundering van de omliggende be-

bouwing te verzamelen. Veel informatie kan al worden verkregen uit de destijds ten be-

hoeve van de aanvraag van de bouwvergunning voor de belending ingediende gegevens, 

zoals: 

 Bouwjaar 

 Funderingswijze 

 Belasting op de fundering 

 Afmetingen van de fundering (op staal) 

 Type en afmetingen van de palen in geval van een paalfundering 

 Palenplan met inbrengniveaus 

 

Ook voor het aanpassen of verbeteren van de fundering van een belending is over het al-

gemeen een bouwvergunning aangevraagd. De specificaties van deze aanpassingen of 

verbeteringen zijn eveneens in gemeentearchieven terug te vinden. 

 

Vooral bij het uitvoeren van diepwandconstructies in oude stadscentra is het van belang 

om te weten, of zich in de directe omgeving van het bouwproject rijks- of gemeentelijke 

monumenten bevinden. Dit zou namelijk kunnen leiden tot aanvullende eisen aan het 

ontwerp en de uitvoering van het project.  

 

In het geval dat de bebouwde omgeving kwetsbaar zou kunnen zijn bij het installeren van 

een diepwand, wordt vaak een specifiek onderzoek uitgevoerd dat zich richt op de bouw-

kundige en funderingstechnische staat van het bouwwerk. 

3.5.7 Terreinonderzoek 
Het grondonderzoek in het terrein wordt voorafgegaan door een geologisch onderzoek van 

de bouwlocatie. Dit betreft een bureaustudie die zich richt op de mogelijke aanwezigheid 

van bijvoorbeeld zwerfkeien in de ondergrond, die de installatie van de diepwand zouden 

kunnen hinderen. Ook het terreinonderzoek zelf zou hinder kunnen ondervinden van dit 

soort natuurlijke obstakels. 
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De opzet en uitgebreidheid van het benodigde grondonderzoek is afhankelijk van de geo-

technische categorie (GC) waarin het project valt en de daarbij te beschouwen grenstoe-

stand en ontwerpsituatie. Omdat in GC1 uitsluitend relatief eenvoudige grondkerende 

constructies vallen, moeten diepwandconstructies in GC2 of (bij zeer complexe projecten) 

in GC3 worden geplaatst. 

Het uitvoeren van grondonderzoek is o.a. van belang voor: 

 het bepalen van de afmetingen van de diepwandconstructie (diepte en dikte); 

 het bepalen van de sleuflengte (c.q. lengte van het diepwandpaneel); 

 het bepalen van de stabiliteit van de bouwkuip waar de diepwand onderdeel van uit-

maakt. 

 

Dit houdt in dat door middel van berekeningen de afmetingen van de diepwandpanelen 

zodanig worden bepaald, dat er sprake is van evenwicht en dat de horizontale en verticale 

draagkracht van de diepwandconstructie zijn vastgesteld, evenals de onder invloed van de 

aangrijpende belastingen optredende vervormingen. 

 

De voorwaarden die van toepassing zijn op het terreinonderzoek, zijn beschreven in NEN 

6740. Bij de meeste bouwkuipen met diepwanden zullen de punten van onderzoek ge-

middeld niet meer dan 25 m uit elkaar worden gekozen en een oppervlakte bestrijken van 

ten hoogste 25 m x 25 m. Bij een sterk variabele grondgesteldheid moet deze afstand 

worden verkleind tot minder dan 15 m en mag per terreinproef een oppervlakte van ten 

hoogste 15 m x 15 m worden bestreken. 

Gangbare terreinproeven zijn sonderingen, vinproeven en pressiometerproeven. In Neder-

land worden ten behoeve van het ontwerp en de uitvoering van diepwandconstructies 

voornamelijk sonderingen uitgevoerd. 

 

Een belangrijk element vormt de diepte van het uit te voeren terreinonderzoek. Het ter-

reinonderzoek moet volgens NEN 6740 worden uitgevoerd tot ten minste de onderkant 

van de te maken diepwandconstructie en in het geval van ontgravingen reiken tot de on-

derkant van de laag die moet dragen zorgen voor de vereiste ondoorlatendheid voor water 

van de bodem van de bouwput. 

Bij de diepe bouwkuipen in West-Nederland komt dit neer op een diepte van ten minste 

40 m. 

 

Indien de diepwand verticale draagkracht moet leveren, dan moeten volgens NEN 6740 

de terreinproeven worden uitgevoerd tot een diepte van ten minste 5 m onder het niveau 

van de onderkant van de diepwand. Bovendien moet één van de terreinproeven een diep-

te hebben bereikt van ten minste 10 maal de kleinste dwarsafmeting van de diepwand. Bij 

een dikte van 1,2 m of 1,5 m betekent dit een diepte van 12 m of 15 m onder de onder-

kant van de diepwand. 

  

Het ontwerp van een bouwkuip met diepwanden zal moeten worden gecontroleerd op het 

mogelijk bezwijken door hydraulische invloeden. Daarbij gaat het vooral om het mogelijk 

bezwijken door het opdrijven van de grond in de bouwkuip en het bezwijken van grond 

door hydraulische grondbreuk. Het uitvoeren van deze controle vereist dat het grondon-

derzoek tot een aanzienlijke afstand tot onder het niveau van de onderkant van de diep-

wand zal moeten worden doorgezet. Bij diepe bouwkuipen in West-Nederland moet dan 

worden gedacht aan een diepte van ca. 60 m beneden maaiveld.  
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Bij een bouwkuip met diepwanden worden gewoonlijk ook boringen uitgevoerd voor het 

steken van grondmonsters die in het geotechnisch laboratorium worden beproefd. Het 

aantal en de diepte van de uit te voeren boringen zijn niet nader in NEN 6740 omschre-

ven. 

Behalve voor het steken van grondmonsters worden boringen ook uitgevoerd om de sa-

menstelling van bepaalde grondlagen rond het niveau van de onderkant van de diepwand 

vast te stellen. Daarbij gaat het er vooral om of deze grondlagen al dan niet waterdoorla-

tend zijn.  

3.5.8 Laboratoriumonderzoek 
Zoals ook bij andere bouwkuipen, worden bij bouwkuipen met diepwanden de parameters 

voor de bepaling van de stabiliteit, de gronddrukken en de vervorming van grondlagen 

vastgesteld uit de resultaten van laboratoriumonderzoek. Het gaat daarbij om: 

 classificatieproeven ter bepaling van het volumegewicht (γ), het watergehalte (w), het 

poriëngetal (n), de ongedraineerde schuifsterkte (cu) en de Atterbergse grenzen; 

 triaxiaalproeven ter bepaling van de effectieve hoek van inwendige wrijving φ', de ef-

fectieve cohesie c', de ongedraineerde schuifsterkte (cu), de elasticiteitsmodulus E, de 

glijdingsmodulus G, de contractiecoëfficiënt ν en de dilatantiehoek ψ; 

 samendrukkingsproeven ter bepaling van de diverse samendrukkings'constanten' en 

de grensspanning pg en de verticale doorlatendheidscoëfficiënt kv. 

 

Het uitvoeren van samendrukkingsproeven is vooral van belang voor het geval dat EEM-

berekeningen zijn voorzien. In CUR-publicatie 2003-7 [6] is een richtlijn gegeven voor de 

hoeveelheid uit te voeren laboratoriumproeven.  

 

Voor een bouwkuip met diepwanden richt het laboratoriumonderzoek zich tevens specifiek 

op: 

 de korrelverdeling van grondlagen; 

 de waterdoorlatendheid van waterremmende grondlagen nabij de onderkant van de 

diepwand. 

 

De korrelverdeling van de doorgraven grondlagen heeft een directe invloed op de mi-

crostabiliteit van de sleufwand en daarmee op de te gebruiken suspensie en het gehalte 

aan gronddeeltjes dat in de suspensie wordt opgenomen. Bij sterk grindige lagen kan de 

cakevorming niet optreden en wordt de mate van stabiliteit van zowel korrels als de totale 

sleuf gereduceerd. Het te verwachten overgebruik van de suspensie hangt eveneens af 

van de korrelverdeling van de diverse lagen waaruit de ondergrond bestaat.  

 

In verband met de hoeveelheid water die door de remmende grondlaag aan de onderzijde 

van de bouwput kwelt, moeten de dikte en de waterdoorlatendheid van deze laag bekend 

zijn. 

3.5.9 Grondwateronderzoek 

Het niveau van de freatische grondwaterstand en van de stijghoogten in dieper gelegen 

watervoerende pakketten die door de diepwand worden doorsneden, zijn van belang in 

verband met de stabiliteit van de sleuf tijdens de uitvoering. Deze niveaus zijn ook van be-
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lang voor het bepalen van de hydraulische invloeden tijdens het ontgraven van de bouw-

kuip.  

 

Diepwandconstructies worden vaak toegepast als grond- en grondwaterkerende construc-

tie bij diepe bouwputten. Meestal wordt de diepte van de diepwand zo gekozen dat zich 

aan de onderkant een weinig waterdoorlatende grondlaag bevindt. Indien deze grondlaag 

tijdens het ontgraven van de bouwput in evenwicht blijft, of met geringe inspanning in 

evenwicht kan worden gehouden, dan kan binnen de bouwput in den droge worden ge-

werkt. Deze bouwmethode wordt met de term 'polderprincipe' aangeduid. 

 

Het is dus niet alleen van belang om de grondwaterstanden en –stijghoogten naast de 

bouwput (in verband met de sleufstabiliteit en de grondwaterdrukken tegen de wand) te 

kennen, maar ook de stijghoogte aan de onderkant van de weinig waterdoorlatende laag 

die zich aan de onderkant van de diepwanden bevindt. 

 

De freatische grondwaterstand en –stijghoogte is belangrijk zowel voor de gebruiksfase 

van de diepwand als voor de uitvoeringsfase. Daarom is het noodzakelijk om inzicht te 

hebben in de grondwaterstanden en –stijghoogten over een lange periode voorafgaand 

aan de uitvoering van het project. Daarnaast moet aandacht worden besteed aan mogelij-

ke veranderingen van de grondwaterstand en –stijghoogte tijdens de levensduur van 

diepwand. Zo kan een diepwandconstructie een barrière gaan vormen doordat een water-

voerend pakket geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten. In sommige gevallen is dat niet 

toelaatbaar en moeten maatregelen worden bedacht om de grondwaterstroming in vol-

doende mate in stand te houden. 

 

In bijzondere gevallen kan het nodig zijn de waterspanningen in het slappe lagenpakket te 

meten, vooral in verband met de stabiliteit van de met suspensie gevulde sleuf.  

NEN 6740 geeft geen aanwijzingen voor de aantallen peilbuizen of waterspanningsmeters 

die moeten worden geplaatst.  

3.5.10 Milieu-onderzoek 
Verontreinigingen die hetzij in de grond hetzij in het grondwater voorkomen, kunnen een 

grote invloed uitoefenen op de uitvoering. Het is daarom van belang om in de voorberei-

dingsfase van een project onderzoek te doen naar de milieutechnische kwaliteit van de 

ondergrond. In veel gevallen kan hiertoe worden volstaan met een standaard bodemon-

derzoek.  

 

In geval van aangetroffen verontreinigingen zal echter nader onderzoek moeten worden 

uitgevoerd en moet de bouwlocatie worden gesaneerd voordat met het installeren van de 

diepwandpanelen kan worden begonnen. 

 

Invloed op bentoniet 

Sommige omgevingscondities kunnen de eigenschappen van de bentonietsuspensie beïn-

vloeden: 

 in een zuur milieu worden de K+ -, Na+ - en Ca2+ -ionen vervangen door H+ -ionen; in 

geval van zeer lage pH kunnen zelfs de Al3+ -, Fe2+ - en Mg2+ -ionen worden uitgeloogd, 
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waardoor de structuur poreus wordt en de klei chemisch actiever. Hiermee wordt het 

adsorptievermogen verhoogd. 

 In een kalkrijk milieu kan een snelle kationenuitwisseling plaatsvinden, waarbij het 

Na+ -ion wordt vervangen door Ca2+, waardoor kleimineralen uitvlokken en een meer 

open structuur ontstaat. 

 De aanwezigheid van oplosbare zouten kan het waterabsorptievermogen van de ben-

toniet verminderen. 

 Door verhoging van de temperatuur kan het zwelproces van de bentoniet worden ver-

sneld. Bij ca. 60 °C is de snelheid maximaal.  

 

Invloed op beton 

De agressiviteit van het grondwater voor beton moet worden bepaald conform NEN 5996. 

Hierbij wordt een chemische analyse uitgevoerd van de zuurgraad (pH) en het gehalte aan 

sulfaat (SO42-), ammonium (NH4+), magnesium (Mg2+) en kalkoplossend koolstofdioxide 

(CO2). Aan de hand van deze analyses moet dan beoordeeld worden of het milieu che-

misch agressief is voor beton volgens NEN-EN 206-1. In dat geval vindt indeling plaats in 

de milieuklasse XA. Voor deze milieuklasse stelt NEN 8005 eisen aan de betonsamenstel-

ling, zoals in tabel 4 vermeld. 

Tabel 4 Eisen aan betonsamenstelling in relatie tot milieuklasse. 
Milieuklasse Maximaal toelaatbare 

water-bindmiddelfactor 
Minimaal bindmiddel- 

gehalte [kg/m3] 

XA1 (zwak agressief) 0,55 300 

XA2 (matig agressief) 0,50 320 

XA3 (sterk agressief) 0,45 340 

 

Het grondwater is in Nederland doorgaans niet agressief voor beton. Er zijn echter loca-

ties, waar dit wel het geval is. Een voorbeeld hiervan is het grondwater ter plaatse van de 

spoortunnel Delft, die momenteel (2010) gebouwd wordt. Op dieptes > 8 m bevat het 

grondwater hier zulke hoge gehaltes ammonium, dat het als sterk agressief voor beton 

moet worden geclassificeerd. Voor het beton van de diepwanden van dit project geldt dan 

ook milieuklasse XA3. 

3.6 Bouwkuipaspecten 
Diepwanden zijn relatief stijf. Hierdoor is de momentenverdeling in veel gevallen nogal ge-

voelig voor de stijfheid van de steunpunten (stempels of ankers). In vergelijking tot andere 

wandtypen moeten de steunpunten om deze reden dan ook relatief stijf worden uitge-

voerd. 

 

Indien ankers worden toegepast worden deze normaliter voorgespannen, voorafgaand aan 

ontgraving. In geval van diepwanden zal de momentenverdeling sterk worden beïnvloed 

door kleine afwijkingen in ankervoorspanning. De gevoeligheid hiervoor dient in het ont-

werpproces te worden onderzocht in relatie tot de nauwkeurigheid waarmee de voorspan-

kracht in de ankers kan worden bepaald. 
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Indien stempels worden toegepast zal rekening moeten worden gehouden met tempera-

tuureffecten. Met name in geval van grote overspanningen van deze stempels kan dit lei-

den tot een grotere benodigde hoeveelheid wapening. 

 

Bij het ontwerp van diepwanden is scheurwijdte veelal een belangrijk ontwerpcriterium. 

Opgemerkt wordt dat deze uitsluitend in de gebruiksfase moet worden getoetst en dus in 

de bouwfasen buiten beschouwing kan blijven. 

3.7 Ontwerpkeuzes 
In het voorgaande zijn de functionele eisen voor een diepwandconstructie behandeld en is 

aandacht besteed aan de diverse onderzoeken die ten behoeve van het ontwerp van een 

diepwandconstructie worden uitgevoerd. Dit is in tabel 5 schematisch weergegeven. De te 

volgen weg in de diverse fasen is aangegeven, evenals de aspecten die invloed uitoefenen 

op de ontwerpkeuzes. 

Tabel 5 Ontwerp van een diepwandconstructie; schema van het proces. 

Fase Stap Aspect Onderzoek 
Voorbereidings-
fase 

Doelstellingen 

↓ 

Gegevens 

↓ 

Ontwerpeisen 

↓ 

Sterkte 
Vervorming 
Waterdichtheid 
Afwerking 
Brandwerendheid 
Duurzaamheid 
Sleufstabiliteit 
Invloed op de omgeving 
Milieu 

Archeologie 
Historie 
Explosieven 
Obstakels 
Nutsvoorzieningen 
Bebouwde omgeving 
Grondgesteldheid 
Grondwater 
Milieu 

Ontwerpfase Mogelijke oplossingen 

↓ 

Toetsing aan ontwerp-

eisen 

↓ 

Keuzes 

↓ 

Uitwerking 

↓ 

Risicoanalyse 
Betrouwbaarheidsklasse 
Dimensionering 
Uitvoering 
Bouwtijd 
Kosten 
Kwaliteit 
Detaillering 
Bestek en tekeningen 
Werktekeningen 

Wandwrijvingshoek 
Verenmodel 
EEM model 
Verticale draagkracht 
Wapening 
Sleufstabiliteit 

Uitvoeringsfase Uitvoering 

↓ 

Nazorg 

Toezicht 
Monitoring 
Revisietekeningen 

zie hoofdstuk 5 

 

Indien de functionele eisen voor de eerdergenoemde onderdelen 'smart' zijn geformu-

leerd, dan is het aantal ontwerpkeuzes beperkt tot: 

 de vorm van de dwarsdoorsnede van de diepwand; 

 de afmetingen van de diepwandpanelen, vooral in relatie tot de sterkte-eisen en de 

sleufstabiliteit; 

 de wijze waarop de diepwandpanelen worden voorzien van wapening, zoals het vast-

stellen van de vorm en afmetingen van de wapeningskorf en de staafafstanden; 
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 de wijze waarop aan de waterdichtheidseis wordt voldaan; bijvoorbeeld door een keu-

ze van het type voegplank en waterslot; 

 de wijze waarop aan de duurzaamheideis wordt voldaan, bijvoorbeeld door een keuze 

van de aan te houden dekking; 

 wel of geen voorzetwand; 

 inbeddingsdiepte in relatie tot de verhouding tussen veld- en inklemmingsmoment; 

 principe verbindingsdetails met aansluitende constructiedelen zoals vloeren. 

 

De diverse ontwerpkeuzes leiden in principe tot een aantal variant-oplossingen. Deze 

moeten worden getoetst aan de ontwerpeisen. De uitkomsten hiervan moeten het de ont-

werper gemakkelijk maken om een keuze te doen, waarbij bouwtijd en kosten vaak be-

langrijke, zo niet doorslaggevende factoren zullen zijn bij de definitieve keuze. 
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Hoofdstuk 4 

Ontwerpberekeningen 
4.1 Veiligheidsniveau 

Bij de vaststelling van het benodigde veiligheidsniveau dient onderscheid te worden ge-

maakt naar type constructie. Indien sprake is van een kade wordt verwezen naar het CUR 

handboek kademuren [2], voor bouwputten naar CUR-publicatie 166 [3] "Damwandcon-

structies" [7] of naar de Eurocode, zie hiervoor NEN 9997-1. 

 

Vermeld wordt dat sinds de 4e druk CUR-publicatie166 [3] volledig aansluit bij Eurocode 

EC7, echter met inachtneming van aangepaste waarden voor het veiligheidsniveau. Bij de 

opstelling van CUR-publicatie 166 is gekozen voor ontwerpbenadering OB3 uit EC7, omdat 

deze het best aansluit bij de Nederlandse praktijk en niet leidt tot trendbreuk. Hieruit volgt 

dat door het volgen van demethodiek van CUR-publicatie 166, tevens wordt voldaan aan 

OB3 conform EC7. De ontwerpberekeningen zoals in dit hoofdstuk genoemd, zijn daarop 

gebaseerd.  

4.2 Kerende functie 
De berekening van de horizontale krachtswerking in de wand geschiedt in principe con-

form CUR-publicatie 166. Er is echter een aantal specifieke aandachtspunten, die in deze 

publicatie worden belicht. Voor het vaststellen van de partiële factoren wordt, afhankelijk 

van type constructie en het benodigde veiligheidsniveau, verwezen naar de handboeken 

kademuren [2], damwandconstructies [3] of NEN 9997-1.  

4.2.1 Wandwrijvingshoek 
Een belangrijke parameter bij de berekening van de horizontale gronddruk tegen de wand 

is de wandwrijvingshoek δ; de hoek van wrijving tussen wand en omringende grond. Con-

form [3] wordt voor gladde stalen damwanden uitgegaan van δ = minimum (2/3φ , 20º ) 

bij rechte glijvlakken of δ = minimum (φ – 2,5º , 30º) bij gekromde glijvlakken. Veelal wor-

den deze waarden in de praktijk ook gehanteerd voor diepwanden. De vraag is of dit juist 

is. Door het ruwe oppervlak van het beton zou sprake kunnen zijn van een hogere wand-

wrijvingshoek. Daar staat tegenover dat tussen de wand en de omringende grond een 

bentonietcake achterblijft die de wrijvingseigenschappen juist ongunstig zou kunnen beïn-

vloeden.  

 

Deltares heeft onderzoek gedaan naar de wandwrijving tussen grond en diepwand als ge-

volg van de daar aanwezige filtercake, op basis van proeven op monsters gestoken naast 

de diepwand van de stations Vijzelgracht en Ceintuurbaan [14]. Voor de filtercake in zand-

lagen is een waarde gevonden van circa 20º. Overigens vormen de wrijvingseigenschap-

pen van deze filtercake tevens onderwerp van onderzoek bij de TU Delft. 
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Voor berekeningen met een verenmodel wordt vooralsnog geadviseerd het volgende te 

hanteren: 

 Uitgaande van gekromde glijvlakken: δ = minimum (φ , 20º) 

 Uitgaande van rechte glijvlakken; δ = minimum (2/3φ, 13,3º) 

 

Voor EEM berekeningen zou δ = minimum (φ , 20º) moeten worden gekozen. 

 

Toelichting:  

Uit de literatuur blijkt dat de aanname van rechte glijvlakken niet juist is voor gevallen 

waarin geldt dat δ > 0. In geval van stalen damwanden wordt bij de berekening van Kp uit-

gaande van gekromde glijvlakken, δ = φ - 2,5º gebruikt (zie CUR-publicatie 166). Deze 

waarde voor δ is in dat geval kennelijk de werkelijke waarde. Een alternatief dat hiermee 

qua resultaten redelijk overeenstemt is berekenen van Kp met de formules voor rechte 

glijvlakken, waarbij de δ wordt beperkt tot δ = 2/3 φ, met een maximum van 20º. Hier 

wordt dus eigenlijk gerekend met een gefingeerde waarde voor δ.  

Uitgangspunt is de aanname dat in geval van diepwanden geldt dat de reële waarde van δ 

= 20º, tenzij de wrijving grond/grond maatgevend is. Deze waarde, gecombineerd met de 

formules voor de berekening van Kp met gekromde glijdvlakken geeft dus de meest realis-

tische resultaten. Als het wenselijk is met rechte glijvlakken te rekenen moet, evenals bij 

stalen damwanden, worden uitgegaan van een gefingeerde waarde voor δ. Uit onder-

staande grafiek blijkt dat de hierboven genoemde rekenregel goed aansluit bij de werke-

lijkheid.  

 

 

 Fig. 5 
 Passieve gronddrukcoëfficiënt  
als functie van de wrijvingshoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Verenmodel 

Gebruikelijk is berekeningen uit te voeren met behulp van een verenmodel. Hierbij kan 

gebruik worden gemaakt van het stappenplan conform [3]. In het geval van diepwanden 

behoeven de volgende aspecten hierbij aandacht: 

1. De stijfheid van de wand (EI) is niet over de hoogte constant, maar varieert afhanke-

lijk van de grootte van het optredende buigend moment en de hoeveelheid wapening. 

2. In veel gevallen is sprake van meervoudige ondersteuning, terwijl het stappenplan uit 

CUR-publicatie 166 is gebaseerd op enkelvoudig gesteunde stalen damwanden. 
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Op beide aspecten wordt onderstaand nader ingegaan: 

 

Ad 1 

In geval van stalen damwanden is de EI van de wand per bouwfase constant. Weliswaar 

kan de wand verdeeld zijn in secties met verschillende stijfheid, maar deze kan constant 

worden verondersteld voor alle bouwfasen. In het geval van diepwanden is echter sprake 

van afnemende stijfheid bij een toenemend moment. De stijfheid die in elke bouwfase 

wordt bereikt is afhankelijk van het berekende moment. Echter als de stijfheid van de 

wand wordt aangepast, heeft dit weer invloed op het berekende moment. Om een goed in-

zicht te verkrijgen in de werkelijk optredende momentverdeling van de wand dient dus ei-

genlijk voor de in te voeren EI gebruik te worden gemaakt van een M-N-к diagram, 

uitgaande van de wapeningshoeveelheid. 

 

Momenteel zijn er nog vrijwel geen damwandberekeningsprogramma's beschikbaar waar-

in de stijfheid afhankelijk van het moment in de vorm van een M-N-к diagram, kan worden 

ingevoerd. Enige bekende uitzondering hierop is het programma PCSheetPileWall [15], 

waarin het gebruik van M-к diagrammen (zonder normaalkracht) wordt ondersteund. 

 

Indien de berekening wordt uitgevoerd met een programma waarin de stijfheid niet afhan-

kelijk van het moment kan worden gesteld, kan de volgende procedure worden gevolgd:  

 

1. Er wordt een eerste berekening met een verenmodel uitgevoerd, waarbij wordt gere-

kend met 50% van de ongescheurde EI van de wand.  

2. Uit de berekende momentverdeling van de wand wordt een wapeningshoeveelheid 

geschat en een bijbehorend M-N-к diagram vastgesteld. 

3. Op basis van de uit de eerste berekening volgende momentenverdeling in de maatge-

vende bouwfase wordt de wand onderverdeeld in delen met een verschillende stijf-

heid, toe te kennen op basis van het M-N-к diagram. Voorgesteld wordt deze EI te 

baseren op de representatieve waarde van het moment.  

4. Vervolgens wordt een definitieve som gemaakt. Uiteraard kan de grootte van de uit-

eindelijk berekende momenten invloed hebben op de benodigde wapeningshoeveel-

heid en daarmee ook op het M-N-к diagram, zodat een nieuwe iteratie noodzakelijk 

kan blijken. 

 

Nadeel van deze aanpak is dat de ingevoerde stijfheid in bouwfasen voorafgaand aan de 

maatgevende in veel gevallen lager zal zijn dan de werkelijkheid voor die fase. Dit bete-

kent dat voor die fasen dan te grote vervormingen zouden worden berekend. Als vervor-

mingen in deze eerdere bouwfasen van belang zijn, kan worden overwogen een separate 

berekening uit te voeren met andere stijfheden, gericht op de vervormingen in de betref-

fende eerdere bouwfase.  

Overigens kan dit aspect ook in ongunstige zin van invloed zijn op de krachtswerking in de 

stempeling, maar het is niet gebruikelijk daarmee rekening te houden. 

 

Het hiervoor genoemde nadeel wordt voorkomen bij toepassing van een damwandbereke-

ningsprogramma waarin de stijfheid wel in de vorm van een M-N-к diagram kan worden 

ingevoerd. Daarnaast worden de effecten van ontlasten ten opzichte van een voorgaande 

bouwfase in verder gescheurde toestand (hysteresis) automatisch meegenomen. Boven-

dien kan in dat geval de hiervoor genoemde derde stap worden overgeslagen. 
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Ad 2 

Meervoudige ondersteuning komt ook in het geval van stalen damwanden wel voor, maar 

omdat diepwanden vooral worden toegepast bij relatief diepe bouwputten speelt dit hier 

een grotere rol.  

Risico van het berekenen van een meervoudig gesteunde wand met een verenmodel is 

dat de verdeling van krachten over de verschillende stempellagen in werkelijkheid sterk 

afwijkt van de berekening. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat verticale boogwer-

king niet in de meeste verenmodellen wordt meegenomen, maar wel een rol van beteke-

nis kan spelen. Dit heeft potentieel gevolgen voor het berekende veldmoment in de 

diepwand en ook op de berekende stempelkrachten en de verdeling van belasting over de 

verschillende stempels.  

In een dergelijke situatie is het noodzakelijk om tevens een analyse gebaseerd op repre-

sentatieve waarden uit te voeren met een EEM model. De wijze waarop dit kan geschieden 

is uitgebreid beschreven in [3], deel 1 hoofdstuk 4. 

4.2.3 Berekening met EEM model 

Om inzicht te verschaffen in de invloed van de diepwand op de omgeving worden veelal 

berekeningen uitgevoerd met een EEM model. Tevens biedt dit model een extra toets op 

de krachtswerking.  

Bedacht dient te worden dat met een 2D EEM berekening voor een diepwand de fase van 

het maken van de wand niet kan worden meegenomen omdat in deze fase het 3D effect 

juist van groot belang is. Dit betekent dat de totale werkelijke deformaties groter kunnen 

zijn dan op deze wijze berekend. 

 

Vervormingen als gevolg van het graven van diepwandsleuven kunnen alleen met behulp 

van een driedimensionale EEM-analyse worden bepaald. In enkele praktijkgevallen zijn 

deze vervormingen gemeten. Bij het project Souterrain Grote Marktstraat/Kalvermarkt in 

Den Haag is de verticale vervorming van op staal gefundeerde gevels die ca. 1,5 m uit de 

sleuf gelegen waren, over het algemeen beperkt gebleven tot 2 à 4 mm in de fase van het 

aanbrengen van de diepwand. Alleen ter plaatse van een tweetal hoge belastingsconcen-

traties zijn hogere waarden, namelijk van 8 tot 10 mm gemeten. Niet alleen dichtbij de 

sleuf doet zich vervorming voor. Over een afstand, die ongeveer gelijk is aan de sleufdiep-

te, zal in de grond ontspanning optreden. Tijdens de aanleg van de Willemsspoortunnel te 

Rotterdam is op 10 m van de sleuf een zakking van 3 mm gemeten van een op palen ge-

fundeerde gevel. Dit betrof de dichtstbij gelegen gevel van het Witte Huis. De sleufdiepte 

bedroeg hier ca. 35 m. 

 

Overigens is het gebruikelijk nabij belendingen een hogere sleufstabiliteitsfactor te hante-

ren, om mede daardoor de deformatie te beperken, zie ook 4.5.4. 

 

Momenteel (medio 2009) vindt over het onderwerp invloed op de omgeving in COB-

commissie F531 separaat onderzoek plaats aan de hand van monitoringsgegevens nabij 

diepe metrostations in Amsterdam. 

 

Opgemerkt wordt dat het zakkingsgedrag van een belending over het gehele gebouw moet 

worden beschouwd, aangezien de kans op schade met name wordt bepaald door de rota-
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tiecapaciteit van de constructie. Dit laatste onderwerp, de invloed op de bebouwde omge-

ving wordt momenteel tevens onderzocht vanuit COB-commissie F532. 

 

Verwacht wordt dat beide genoemde COB commissies eind april/begin maart 2011 rap-

porteren. 

4.3 Verticale draagkracht 
Diepwanden kunnen ook als funderingselementen worden toegepast. De panelen zijn na-

melijk zeer geschikt om grote belastingen naar draagkrachtige lagen over te brengen. Net 

als bij boorpalen wordt de draagkracht van diepwandpanelen hoofdzakelijk ontleend aan 

de wrijving tussen het beton en de grond, de positieve kleef. 

 

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen wanden die uitsluitend verticaal worden 

belast en wanden die zowel aan buiging als verticale belasting worden onderworpen. In 

het laatste geval is er sprake van interactie tussen de horizontale en de verticale werking, 

zoals onderstaand beschreven in 4.3.2. 

 

Tevens wordt gewezen op een speciaal aandachtspunt in geval van een diepwand die is 

verankerd door middel van onder een helling geplaatste ankers. In dat geval leidt een ver-

ticale verplaatsing van de wand direct tot een extra horizontale verplaatsing als aangege-

ven in figuur 6. 

 

 

 Fig. 6 
 Verband horizontale en  
 verticale kopverplaatsing  
 verankerde wanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Uitsluitend in verticale richting belaste diepwanden 
In dit geval verloopt de berekening in principe zoals voor funderingspalen conform NEN 

6743 voor op druk belaste elementen en conform CUR-rapport 2001-4 [5] voor op trek be-

laste elementen. Onderstaand wordt nader op enkele specifieke punten ingegaan. 

4.3.1.1 Puntdraagvermogen 

Er dient te worden uitgegaan van de waarde voor αp voor boorpalen conform NEN 6743 

paragraaf 5.4.2.2. Tevens dient rekening te worden gehouden met de waarde voor de fac-
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tor s uit paragraaf 5.4.2.2.4. De equivalente paaldiameter Deq moet worden bepaald con-

form paragraaf 3.8; voor doorgaande panelen bedraagt deze 1,38x de paneelbreedte. 

Opgemerkt wordt dat diepwanden vanwege het grote puntoppervlak een groot verticaal 

draagvermogen kunnen mobiliseren, maar bedacht moet worden dat de punt relatief slap 

reageert; er is een grote verticale deformatie nodig alvorens deze draagkracht is opge-

bouwd. 

4.3.1.2 Schachtdraagvermogen 

Schachtdraagvermogen van een diepwand kan voor drukbelastingen worden berekend 

conform NEN 6743. Hierbij dient te worden uitgegaan van de waarde voor αs voor boorpa-

len conform paragraaf 5.4.2.2.  

 

In geval van trek kan worden uitgegaan van [5] waarbij voor de αt wordt uitgegaan van 

boorpalen. 

 

Naast diepwanden kunnen ook losstaande panelen, baretten genoemd, als zware funde-

ringselementen worden toegepast. Omdat de panelen een rechthoekige vorm hebben, is 

de verhouding tussen omtrek en inhoud (als maat voor het betonverbruik) gunstiger dan 

bij een cirkelvormig element zoals de boorpaal.  

4.3.1.3 Ervaring Groningen 

Het ruim 80 m hoge hoofdkantoor van de Gasunie te Groningen is gefundeerd op 50 ba-

retten van 3,0 m x 0,8 m en een diepte tot 45 m. Bij dit project is vooraf een proefbaret 

gemaakt om vast te stellen met welke wandwrijving rekening gehouden mocht worden 

[16]. In 1989 gold als richtlijn dat maximaal 90 kN/m' aangehouden mocht worden. Deze 

maximale waarde wordt ook gevonden op basis van NEN 6743. Gemeend werd evenwel 

dat 120 kN/m2 aan wandwrijving zeker haalbaar was in goed gepakte zandgrond. Aan de 

hand van de praktijkproef werd aangetoond dat dit nog een veilige aanname was (figuur 

7).  

 

 

 Fig. 7 
 Wandwrijving proeven hoofd- 
 kantoor van de Gasunie te  
 Groningen. 
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4.3.1.4 Injectietechnieken 

De nieuwbouw voor de IB-groep en de belastingdienst is gefundeerd op boorpalen waarbij 

ter verhoging van de stijfheid een deel van de boorpalen is voorzien van een puntinjectie 

door middel van groutzakken in de punt. Uit proefbelastingresultaten is gebleken dat door 

het aldus aanbrengen van voorspanning in de punt aanmerkelijk betere vervormingsei-

genschappen kunnen worden bereikt, zie [17]. Toepassing van een dergelijke techniek is 

wellicht ook voor diepwanden kansrijk, maar proeven zullen het effect moeten aantonen. 

4.3.2 Verticale belasting in combinatie met buiging 
In de meeste gevallen is aan de actieve zijde van een kerende wand sprake van neer-

waarts gerichte, en aan de passieve zijde van opwaarts gerichte wandwrijving. Wanneer 

tevens een verticale belasting op de wand wordt uitgeoefend zal de richting van de wand-

wrijving kunnen wijzigen, hetgeen tevens invloed heeft op de horizontale gronddrukken op 

de wand.  

 

In dergelijke situaties verdient een berekening met een EEM model de voorkeur, omdat 

daarin de richting van de wandwrijving vanzelf uit de berekeningen volgt zonder dat deze 

expliciet behoeft te worden gekozen.  

 

Bij berekeningen met een verenmodel moet onderscheid worden gemaakt tussen situaties 

waarbij de verticale belasting opwaarts dan wel neerwaarts werkt.  

4.3.2.1 Opwaartse verticale belasting 

Een veel voorkomend voorbeeld waarbij opwaartse verticale belasting op een diepwand 

wordt uitgeoefend, is de situatie waarbij de diepwand is gecombineerd met een onderwa-

terbetonvloer. 

 

Als in een bepaalde bouwfase een opwaartse belasting moet worden opgenomen, heeft 

dit in het eerste instantie tot gevolg dat de wandwrijving aan passieve zijde afneemt en 

mogelijk zelfs negatief wordt. Gevolg hiervan is dat de horizontale passieve weerstand af-

neemt. Indien de berekening wordt uitgevoerd met een verenmodel dient dit in de bereke-

ning te worden meegenomen door, afhankelijk van de te verwachten verticale krachts-

werking, de wandwrijvingshoek delta aan de passieve zijde van de wand voor de 

betreffende bouwfase(n) te verminderen of zelfs negatief te maken, al naar gelang nodig 

is om de optredende verticale opwaartse kracht te kunnen opnemen. 

 

In het genoemde geval van een onderwaterbetonvloer is de afname van passieve weer-

stand in het algemeen op zichzelf niet bezwaarlijk, omdat in de bouwfase van droogzetten 

de onderwaterbetonvloer de functie van de passieve weerstand kan overnemen. Echter 

deze verandering heeft veelal wel een ongunstige invloed op de grootte van het berekende 

veldmoment en de doorbuiging van de wand. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de te volgen werkwijze wordt verwezen naar CUR-

publicatie 166 [3], paragraaf 4.10.10. 
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4.3.2.2 Neerwaartse verticale belasting 

Diepwanden kunnen vanwege het grote puntoppervlak een groot verticaal draagvermogen 

mobiliseren, maar de punt zal relatief slap reageren; er is een grote verticale deformatie 

nodig alvorens deze draagkracht is opgebouwd. Omdat voor de mobilisatie van wandwrij-

ving veel minder vervorming nodig is, zal een wand die aan een grote verticale belasting 

blootgesteld wordt, deze belasting veelal vooral aan het bovenpakket afdragen, waardoor 

de wandwrijvingshoek aan de actieve zijde van richting verandert. Het gevolg hiervan zal 

zijn dat de horizontale belasting op de wand sterk toeneemt, waardoor buigend moment 

en stempelkrachten groter worden. Dit effect wordt overigens nog eens versterkt door de 

relatief grote stijfheid van de diepwand tegen doorbuiging in vergelijking met andere typen 

wanden. 

 

Met name bij zwaar verticaal belaste diepwanden dient de genoemde interactie tussen 

verticaal en horizontaal gedrag nader te worden bekeken. Dit kan aan de hand van bere-

keningen met een EEM model waarin de verticale belasting ook als zodanig wordt inge-

voerd.  

 

In 4.10.10 van CUR-publicatie166 [3] wordt omschreven op welke wijze hiermee kan wor-

den omgegaan, uitgaande van gebruik van een verenmodel. De hier weergegeven strate-

gie is echter gebaseerd op het geval van stalen damwanden. In principe kan dezelfde 

werkwijze worden gevolgd, waarbij echter een kanttekening moet worden geplaatst bij de 

puntweerstand. In geval van een stalen damwand is de puntweerstand in veel gevallen 

weliswaar gering (m.u.v. een combiwand), maar is slechts weinig deformatie nodig om de-

ze te mobiliseren.  

 

Voor een diepwand geldt dit niet. Op basis van het in NEN 6743 gegeven verband tussen 

puntverplaatsing en opbouw van puntkracht voor boorpalen, kan worden berekend dat bij 

een geringe puntverplaatsing slechts een beperkte kracht wordt opgebouwd. Indien als 

rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een diepwandpaneel met een paneeldikte van 1 m 

volgt dat circa 14% van de puntkracht wordt gemobiliseerd bij 10 mm verticale deforma-

tie. 

 

Vanuit deze argumentatie wordt in sommige literatuur de puntkracht in het geheel niet 

meegerekend.  

4.4 Wapening 

4.4.1 Ontwerp 
In geval van een diepwand worden tal van specifieke, met de uitvoering samenhangende 

eisen gesteld aan de wapening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aspecten als door-

stroombaarheid van de wapeningskorf en minimale staafafstanden. Ook zaken als de be-

tondekking en afstanden tussen de korven wijken sterk af van binnen bekistingen 

gestorte wanden. Op deze uitvoeringsaspecten wordt ingegaan in 5.7.  
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Het ontwerp van de wapening qua krachtswerking geschiedt conform de geldende beton-

voorschriften NEN-EN 1992-1-1, aangevuld met de aanvullende bepalingen zoals gefor-

muleerd in CUR Aanbeveling 76 [4]. 

 

Bij het ontwerp van de wapeningskorven dient tevens rekening te worden gehouden met 

de eisen met betrekking tot vormgeving zoals geformuleerd in DIN 4126 paragraaf 7.4 en 

8 en NEN-EN 1538, paragraaf 7.4. 

 

Een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerp van de wapening is de aansluiting van ande-

re constructie elementen op de diepwand. Bijvoorbeeld doorvoeren voor later aan te bren-

gen groutankers. Het kan vanuit constructief oogpunt wenselijk zijn op die locaties extra 

wapeningsstaven toe te passen, doch dit mag niet ten koste gaan van de genoemde mi-

nimum staafafstanden tijdens het stortproces. De configuratie van de extra staven dient 

dusdanig te zijn dat de doorstroming van beton gegarandeerd is. Om die reden is het 

noodzakelijk dat reeds in een vroeg stadium met dergelijke details rekening wordt gehou-

den.  

4.4.2 Verbindingen met vloeren  
Voor de verbindingen met later aan te brengen vloeren zijn in principe twee standaardop-

lossingen beschikbaar: 

 stekkenbak of koppeleinden opnemen in de wapeningskorf van de diepwand (figuur 

8); 

 achteraf inboren en -lijmen van stekeinden na ontgraven diepwand. 

 

 

 Fig. 8 
 Voorbeelden van in de  
 wapeningskorf opgenomen  
 koppeleinden. 
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Met de eerstgenoemde optie, stekkenbakken of koppeleinden is het mogelijk om een 

momentvaste verbinding te realiseren. Voor het plaatsen van een stortkoker moet echter 

over een afstand van 0,50 m van deze dwarsverbindingen een strook worden vrijgehou-

den. De stekkenbakken of koppelelementen worden later vrij gegraven en/of vrij gehakt. 

Men moet rekening houden met een hoogteafwijking van 70 mm conform NEN-EN 1538. 

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat ten gevolge van het uitzakken van 

beton ruimte kan ontstaan onder de stekkenbak. Dit heeft, naast lekkagerisico, invloed op 

de krachtswerking. 

4.5 Sleufstabiliteit 
Als men een gat graaft in de grond zonder nadere maatregelen is de kans groot dat het in-

stort. In geval van diepwanden wordt een steunvloeistof, meestal bentoniet, gebruikt om 

dat te voorkomen.  

 

Bij het beschouwen van de stabiliteit moet onderscheid worden gemaakt tussen micro- en 

macrostabiliteit, zie ook figuur 9. Bij verlies van microstabiliteit (a) verliezen individuele 

korrels ter plaatse van de gatwand hun evenwicht en vallen in het reeds gemaakte gat. In 

geval van macrostabiliteit (b) schuift een grondwig in zijn geheel af.  

 

 

 Fig. 9 
 Mechanismen van 
 sleufinstabiliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Macrostabiliteit 

Door de vloeistofdruk binnen de sleuf hoger te kiezen dan de waterdruk in de omringende 

grond wordt een zekere horizontale korrelspanning ter plaatse van de gatwand gehand-

haafd. Groot is deze spanning niet: Er wordt in het algemeen naar gestreefd de vloeistof-

hoogte van de steunvloeistof circa 2 m boven de hoogste stijghoogte te kiezen, het 

volumegewicht van deze vloeistof is nauwelijks hoger dan dat van water (circa 10,3 kN/m3 

tegenover 10 kN/m3).  

In NEN-EN 1538 is voorgeschreven dat de bentonietspiegel ten minste 1 m boven de 

stijghoogte moet liggen en dat moet worden aangetoond dat aan de eis voor macrostabili-

teit moet worden voldaan.  

In DIN 4126 is een soortgelijke eis geformuleerd, namelijk dat op elke diepte minimaal 

moet gelden dat de hydrostatische bentonietdruk 1,05 x zo groot is als de waterspanning.  

Daarnaast bevat deze DIN norm de meest uitgebreide beschrijving van het verloop van de 

berekening van de macrostabiliteit van de sleuf (zie DIN 4126 paragraaf 9.1). 
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 Fig. 10 
 Macrostabiliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle van de macro-sleufstabiliteit verloopt aan de hand van het model volgens figuur 

10. Bij dit model wordt het krachtenevenwicht van de gearceerde grondmoot beschouwd. 

Het 3D effect wordt hierbij meegenomen door de wrijving tegen de kopvlakken van deze 

grondmoot in rekening te brengen. Op zich is dit een zeer schematische benadering van 

de werkelijkheid, maar deze leidt wel tot bewezen bruikbare resultaten. Pogingen om aan 

de hand van driedimensionale EEM berekeningen met een elasto-plastisch model tot een 

nauwkeurigere voorspelling van de werkelijkheid te komen zijn tot op heden niet succesvol 

geweest.  

Opgemerkt wordt dat vooraf niet vaststaat of een berekening van de diepste grondwig 

maatgevend is. Naarmate men een diepere grondwig beschouwt neemt weliswaar de 

aandrijvende kracht toe, maar ook de weerstand tegen bezwijken. Om deze reden is het 

noodzakelijk om de berekening van het krachtenevenwicht voor elke diepte uit te voeren, 

gebruikelijk is dat dit geschiedt met tussenstappen van 1 m. 

Aandachtspunt bij de berekening is de waterdruk. De berekening is hier zeer gevoelig 

voor, dus het is erg belangrijk de stijghoogte en vooral ook verschillen in stijghoogte per 

bodemlaag goed in beeld te hebben.  

Indien uit berekeningen volgt dat de sleufstabiliteit niet voldoet kunnen de volgende maat-

regelen worden genomen om deze te verbeteren: 

 korter maken van de sleuflengte; dit geeft een gunstiger resultaat, omdat de wrijving 

langs de kopse kanten wordt uitgesmeerd over een minder grote grondwig; 

 de waterdruk in de aanliggende grondlagen verlagen door bemaling aan weerszijden 

van de wand; 

 de hoogte van de bentonietspiegel hoger kiezen, bijvoorbeeld door toepassing van 

(hogere) geleidewanden; 

 de sleufstabiliteit wordt ook verbeterd als het volumegewicht van de steunvloeistof 

hoger wordt gemaakt (bijvoorbeeld door toeslagstoffen aan de bentoniet toe te voe-

gen), echter met het volumegewicht neemt het risico op bentonietinsluitingen tijdens 

het betonneren aanzienlijk toe, hetgeen zeer onwenselijk is. Zie voor het maximaal 

toelaatbare volumegewicht ook 5.2. 
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Zoals vermeld is het verschil tussen stijghoogte van het water en het niveau van de ben-

tonietspiegel erg bepalend voor de stabiliteit. Belangrijk aandachtspunt is dat in de bere-

kening rekening wordt gehouden met de fluctuaties van de bentonietspiegel die het gevolg 

zijn van het graafproces. 

4.5.2 Microstabiliteit 

Het vanaf de gatwand naar binnen vallen van korrels van niet-cohesieve gronden wordt 

verhinderd door de specifieke rheologische eigenschappen van de steunvloeistof. De 

vloeistof heeft bij stilstand een schuifsterkte, die ertoe leidt dat vloeistof die eenmaal bin-

nen in het korrelskelet is gestroomd de korrels kan verankeren. Uit DIN 4126 paragraaf 

9.1.2 kan worden berekend aan welke minimumeis de zwichtspanning f dient te voldoen, 

afhankelijk van de eigenschappen van de grondlagen: 

 

 

 Fig. 11 
 Microstabiliteit. 

 Met de volgende eigenschappen van de betreffende 

laag: 

  d10 10% fractie conform korrelverdeling van het ma-

teriaal 

  γ  effectief volumegewicht 

   hoek van inwendige wrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals blijkt is de korreldiameter, uitgedrukt in d10, hierbij een belangrijke parameter. Indien 

deze kleiner is dan 0,2 mm, of bij cohesieve grondlagen speelt microstabiliteit geen rol. 

Indien sprake is van een relatief dunne laag (< 0,5 m) van grof materiaal ook niet. 

4.5.3 Dynamische effecten 
Dynamische effecten in de directe omgeving kunnen invloed hebben op de stabiliteit van 

een diepwandsleuf. Daarom verdient het aanbeveling om tijdens de uitvoering van hei- of 

trilwerkzaamheden, binnen het invloedsgebied hiervan geen diepwandsleuf uit te voeren, 

tenzij zou kunnen worden aangetoond dat hiervan geen nadelige gevolgen te verwachten 

zijn. Deze beperking geldt voor de gehele periode vanaf start graven sleuf tot einde beton-

neren. 

4.5.4 Invloed op de omgeving 
Tijdens het ontgraven van de sleuf treedt aanzienlijke ontspanning op in het korrelskelet 

van de omringende grond.  

f

d10 '

tan ( )
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Deze ontspanning kan aanleiding geven tot: 

 horizontale en verticale grondverplaatsingen; 

 vermindering van draagvermogen van omringende funderingselementen. 

 

Op het punt van de vervormingen wordt nader ingegaan in 4.2.3. Ter verzekering van het 

draagvermogen tijdens de fase van ontgraven van de diepwandpanelen worden aanvul-

lende eisen gesteld aan de te hanteren veiligheid tegen macro-instabiliteit van de sleuf. 

Volgens DIN4126, paragraaf 9.1 dient binnen het in figuur 12 aangegeven gebied een ho-

gere veiligheid te worden gehanteerd van 1,3 in plaats van 1,1. 

 

 

 

 Fig. 12 
 Bovenaanzicht invloedsgebied  
 sleufstabiliteit. 
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Hoofdstuk 5 

Uitvoering 
5.1 Algemene beschrijving uitvoeringsproces 

Voor een globale algemene beschrijving van het uitvoeringsproces wordt verwezen naar 

1.2. 

 

Gedurende het uitvoeringsproces kunnen globaal de volgende processtappen worden on-

derscheiden: 

 Inrichten werkterrein en aanbrengen hulpconstructies 

 Aanbrengen geleidebalken 

 Ontgraven sleuf in één of meer gangen onder gelijktijdige suppletie van bentoniet 

 Opschonen van de sleufbodem (met pomp, airlift of grijper) 

 Regenereren van de bentoniet of verversen  

 Inhangen wapening 

 Betonneren 

 Afhakken slecht beton bovenin 

 

In de volgende paragrafen worden de verschillende processtappen nader uitgewerkt.  

5.2 Inrichting bouwterrein 

Voor een project met diepwanden is een aanzienlijk oppervlak aan werkterrein noodzake-

lijk. Behalve uit een graafkraan en een hulpkraan bestaat het noodzakelijke materieel uit 

een stortbuizenrek, een ontzander, een aggregaat een magazijncontainer, een schaftkeet, 

een grondbak enz. Daarnaast moet er ruimte zijn voor de opslag van wapeningskorven en 

het opstellen van betonmixers. Bovendien moet dit materieel dagelijks op een andere plek 

worden opgesteld, afhankelijk van de te graven en de te storten sleuf.  

 

Inclusief de werkweg is een werkbreedte van 15 meter een minimumvereiste. Per graaf-

kraan is een terreinlengte nodig van minimaal 50 meter, onder meer afhankelijk van de 

graafdiepte. Indien vlak langs belendingen wordt gewerkt, moeten alle doorgaande kabels 

en leidingen nagenoeg aan de gevels worden gehangen. Huisaansluitingen krijgen in dit 

geval vaak (tijdelijke) aanpassingen. Kruisende kabels en leidingen krijgen voorzieningen 

om ze tijdens de uitvoering snel te kunnen omleggen. Deze bijkomende werkzaamheden 

kunnen het beste gelijktijdig worden uitgevoerd met de aanleg van de geleidebalken, dit 

om de periode van hinder voor de omwonenden en overige gebruikers van het gebied door 

de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. De plaatsing van de bentonietcentrale kan 

aanleiding geven tot het ontstaan van andere complicaties. Er is in de directe nabijheid 

van het werkterrein een vrije ruimte nodig van 800 m2 of meer (zie figuur 13).  
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 Fig. 13 
Overzicht benodigd werkterrein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangezien het een stationaire installatie betreft, moet er rekening mee worden gehouden 

dat een hinderwetvergunning vereist is. Met name stringente eisen ten aanzien van ge-

luidshinder in woongebieden kunnen tot beperkingen leiden of extra voorzieningen nood-

zakelijk maken. Werktijden kunnen eveneens een knelpunt vormen tussen uitvoering en 

omgeving. Veelal is het niet mogelijk om in een achturige werkdag een diepwandpaneel 

klaar te krijgen. In de regel wordt de ene dag de sleuf gegraven en de andere dag het pa-

neel gestort. Ervaring heeft aangetoond dat in korte perioden van één of enkele dagen er 

nauwelijks extra zettingen in de omgeving optreden. Desondanks kunnen met name het 

betonstorten en de hiermee samenhangende werkzaamheden tot langere werkdagen lei-

den. De sleuf moet immers (met de grijper) worden opgeschoond, de bentoniet worden 

ontzand, de voegprofielen en wapeningskorven worden geplaatst voordat met het storten 

van beton kan worden begonnen. Als de startpanelen ronde voegprofielen hebben, moe-

ten deze bovendien ca. 4 uur na de stort worden getrokken. Bij grote projecten waarbij 

meerdere diepwandstellingen worden ingezet en het betonstorten onderling moet worden 

afgestemd zijn aanvangstijden vroeg in de morgen of werktijden tot in de avond geen uit-

zondering. In het geval dat vlak langs belendingen of openbare wegen wordt gegraven 

kunnen er voorzieningen op de graafkranen worden gemonteerd om veilig te kunnen wer-

ken. Door het zwenken van de kraan, waarbij de grijper na elke grijpergang 1800 moet 

worden gedraaid, zal de grijper, ondanks zijn gewicht van 120 - 180 kN, kunnen gaan slin-

geren. Dit kan worden voorkomen door een voorziening aan de kraan te bevestigen, bij-

voorbeeld een telescopische geleiding, die alleen functioneert als de grijper zich vrij boven 

het maaiveld bevindt (zie figuur 14).  
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 Fig. 14 
 Grijper met telescopische 
 geleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de geleiding zijn een sterke slingerdemper en een draaimotor bevestigd. Met behulp 

van deze met een joystick te bedienen draaimotor kan de machinist de grijper parallel aan 

de gevel of het bouwhek laten wegdraaien, zonder dat deze worden geraakt. Het plaatsen 

van de voegprofielen en de wapeningskorven in beperkte ruimten is met grote hulpkranen 

gecontroleerd mogelijk, al is het instellen van een veiligheidszone altijd aan te bevelen. 

Indien zich delen van de openbare weg binnen valbereik van het materieel bevinden, moe-

ten voorzieningen worden getroffen om het publiek te beschermen, bijvoorbeeld een loop-

pad door containers. 

 

De te nemen maatregelen dienen ter worden vastgelegd in een op te stellen veiligheids-

plan. 

 

In het voorgaande is een aantal factoren genoemd die direct van invloed zijn op de leef-

baarheid en bereikbaarheid van het werkgebied. Al in de planvorming dient men zich van 

deze factoren bewust te zijn. Duidelijke informatie hierover is noodzakelijk voor de accep-

tatie van de plannen. Hoewel de invloeden ingrijpend zijn, moet men zich realiseren dat 

het gaat om een 'zich voortbewegend werkterrein'.  
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5.3 Steunvloeistof 

5.3.1 Algemeen 

De sleuf wordt opengehouden met behulp van een steunvloeistof. Veelal wordt hiervoor 

een tot een colloïdale suspensie gemengde bentonietspoeling gebruikt. Voor deze spoe-

ling wordt een geactiveerde bentoniet toegepast. Natriumbentoniet is een natuurlijke klei-

soort die wordt gekenmerkt door een zeer groot waterbindend vermogen. Een dosering 

van reeds enkele gewichtsprocenten vaste stof geeft de suspensie goede thixotrope ei-

genschappen. Natriumbentoniet in zuivere vorm komt slechts op enkele plaatsen ter we-

reld voor. In Europa wordt op enkele plekken calciumbentoniet aangetroffen. Door deze 

bentoniet te activeren, dat wil zeggen met natriumcarbonaat te mengen, wordt een geacti-

veerde calciumbentoniet verkregen, waarbij Ca2+ ionen bovenop het kristalrooster zijn uit-

gewisseld met Na+ ionen. (Geactiveerde) bentoniet kan in diverse kwaliteiten worden 

verkregen. De keuze zal mede worden bepaald op basis van de grondgesteldheid. Met 

name zouten en veenzuren, maar ook niet-colloïdaal in de grond aanwezige verontreini-

gingen kunnen de benodigde eigenschappen van de bentonietsuspensie nadelig beïn-

vloeden. De stabiliserende functie van bentonietspoeling komt op een aantal wijzen tot 

stand: 

 Door de gering hogere volumieke massa van de suspensie en door 

het hogere niveau van de suspensie ten opzichte van de stijghoogte van het grondwa-

ter wordt in de sleuf een grotere hydrostatische druk verkregen. 

 Door deze grotere hydrostatische druk zal de suspensie enigszins uitfilteren. Behou-

dens in grove grondlagen wordt reeds bij geringe uitfiltering een afdichtend laagje 

bentoniet (cake) gevormd. De cake zorgt ervoor dat de hydrostatische druk effectief 

op het korrelskelet van de sleufwand wordt overgebracht zonder dat een noemens-

waardige hoeveelheid bentoniet in kan dringen in de bodem.  

 Door de schuifsterkte van het thixotrope mengsel (zwichtspanning) wordt voorkomen, 

dat individuele gronddeeltjes in de sleufwand door de cake vallen. Dit mechanisme 

wordt microstabiliteit genoemd.  

 In grofkorrelige grond dringt de bentoniet wel in de bodem in, waardoor zich geen ca-

ke kan vormen. Dit wordt voorkomen door de bentonietconcentratie te verhogen, 

waardoor de schuifsterkte toeneemt. 

 In het geval van zeer grofkorrelige grond moeten toeslagstoffen, zoals bijv. mi-

caschubben of notenbast, worden bijgemengd om de opbouw van cake mogelijk te 

maken zonder grote verliezen aan steunvloeistof. 

 Door de thixotrope eigenschap stijft het mengsel op als de suspensie tot rust komt. In 

de colloïdale oplossing gaan de kleiplaatjes als het ware een kaartenhuisstructuur 

opbouwen. 

 

Een relatief nieuwe ontwikkeling is de toepassing van een polymeerspoeling. Een dergelij-

ke spoeling heeft niet zozeer cakevorming op de wand van de sleuf tot gevolg, maar de 

steunfunctie berust op de zeer sterke thixotrope eigenschappen. Er is sprake van een lage 

viscositeit zodra de spoeling in beweging wordt gebracht en een extreem hoge viscositeit 

in rusttoestand. Het verloop van de viscositeit is bij dit soort slurry's nagenoeg lineair af-

hankelijk van de ingebrachte energie (figuur 15).  
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 Fig. 15 
 Vergelijk viscositeit bentoniet-  
 en polymeerspoeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grootste voordeel van deze spoeling is de besparing in afvoer, omdat de waterbinden-

de polymeren eenvoudig afbreekbaar zijn. De afvoer van bentonietspoeling is namelijk in 

toenemende mate een afvalstoffenprobleem. Bentoniet is weliswaar geen verontreinigend 

materiaal, maar vloeistoffen en suspensies mogen niet naar een reguliere stortplaats 

worden afgevoerd. Door zijn goede waterbindende eigenschappen is het terugbrengen 

naar een vaste toestand echter kostbaar. Gezien de kosten is de toepassing van poly-

meerspoelingen tot heden slechts voor zeer specifieke projecten interessant gebleken. 

Bovendien zijn afbreekbare polymeerspoelingen vaak sterk gevoelig voor aantasting door 

betonspecie. Met name het hoog alkalische milieu leidt tot achteruitgang van de eigen-

schappen.  

 

De eigenschappen van een bentonietsuspensie zijn pas optimaal als een colloïdaal meng-

sel gevormd wordt dat gelegenheid tot rijping heeft. Door het mengsel gedurende een aan-

tal uren met rust te laten, kan de bentoniet zich fysisch met water binden. Dit proces 

wordt wel zwellen genoemd. De tijd die voor het zwelproces nodig is, is niet alleen afhan-

kelijk van het type bentoniet, maar ook in belangrijke mate van de intensiteit van het 

mengen. De steunvloeistof heeft dus een stabiliserende functie. In het hele proces kan 

een aantal fasen worden onderscheiden: 

 De mengfase, waarin de suspensie wordt aangemaakt. Hiervoor wordt een bentoniet-

centrale op het werkterrein geplaatst, veelal bestaande uit een silo, een grote men-

ger, rijpingsbassins en voorraadbassins. Bij aanmaak wordt veelal een dosering van 

3,5% tot 5% bentoniet gebruikt. Het volumegewicht bedraagt dan 10,20 tot 10,35 

kN/m3. 

 De graaffase, waarin de sleuf wordt ontgraven. Tijdens het graafproces zal de sus-

pensie vermengd raken met gronddeeItjes. Het volumegewicht kan dan zeker in 

zandgronden toenemen tot 11,0 kN/m3 en soms zelfs tot ruim 13,0 kN/m3. Positieve 

bijkomstigheid hiervan is dat de sleufstabiliteit hierdoor groter wordt, waardoor het 

negatieve effect van tijdelijke dalingen in vloeistofniveau tijdens het uit de sleuf halen 

van de volle grijper enigszins wordt beperkt. 

 De voorraadfase, waarin de bentonietspoeling, die na het regenereren of tijdens het 

storten van een paneel vrijkomt, tijdelijk in bassins, bakken of silo's wordt opgesla-

gen. Deze spoeling wordt weer gebruikt bij het graven of verversen van een volgende 
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sleuf. Voordat gebruikte bentonietspoeling aan de voorraad kan worden toegevoegd, 

zal deze worden beoordeeld op eventuele verandering van eigenschappen.  

 De stortfase, waarin de sleuf wordt gevuld met geregenereerde of met verse bento-

niet. In deze fase gelden er strenge eisen voor de suspensie ten aanzien van maxima-

le viscositeit en maximaal volumegewicht. Deze eisen dienen om de kans op 

bentonietinsluitingen in het beton en problemen met de gerealiseerde betonkwaliteit 

te verminderen. 

 

Belangrijk aandachtspunt is dat de bentoniet chemisch kan reageren met stoffen die in de 

ondergrond aanwezig zijn, waardoor de eigenschappen gedurende het graafproces kun-

nen veranderen. In gevallen waarin een cementgebonden product aanwezig was in de 

grond, is geconstateerd dat de pH van de bentoniet hoger werd en dat de viscositeit toe-

nam. Dit kan worden voorkomen door:  

1. Vooraf geschiktheidstesten van de bentoniet uit te voeren, waarbij wordt getest in 

hoeverre de toe te passen bentoniet reageert met de aanwezige stoffen in de onder-

grond.  

2. Tijdens het graven van de panelen, regelmatiger dan tot op heden gebruikelijk, de 

kwaliteit van de bentoniet te controleren. 

 

Op diverse momenten in het proces dient door middel van proeven te worden vastgesteld 

of de bentoniet voldoet aan de hieraan te stellen eisen. In 6.1.2 wordt nader op de uit te 

voeren proeven ingegaan. 

5.3.2 Ontzanden van de bentoniet 

Door de vermenging met gronddeeltjes wordt de suspensie tijdens de ontgravingsfase 

zwaarder en viskeuzer. Beide aspecten leiden tot verhoogde risico's op menging van beton 

en bentoniet in plaats van volledige verdringing. Bentonietinsluitingen en inhomogeniteit 

van het beton kunnen het gevolg zijn, evenals verminderde aanhechting van het wape-

ningsstaal als gevolg van een bentonietfilm op de staven.  

 

Met name het zandgehalte is sterk bepalend voor het volumegewicht van het bentoniet. 

DIN 4126 geeft een rekenformule om het maximaal toegestane volumegewicht te bepa-

len. Onder normale omstandigheden bedraagt de uitkomst van deze formule 12,6 kN/m3. 

In sommige normen en bij sommige projecten is echter het terugbrengen van het volume-

gewicht omgezet in een maximaal zandgehalte. De geëiste waarde varieert van 1 tot 4 

massaprocent. De waarde van 1% is uitvoeringstechnisch vrijwel alleen haalbaar indien de 

bentoniet volledig wordt vervangen door nieuw aangemaakte bentoniet. Conform NEN-EN 

1538 zou 4% als grens moeten worden aangehouden.  

 

De eis aan het maximum zandgehalte is echter niet hetzelfde als een eis aan het volume-

gewicht, aangezien het bij deeltjes < 63 µm niet om zand gaat. In siltige gronden moet 

hier rekening mee worden gehouden. Silt is moeilijk uit bentonietspoeling te verwijderen 

en de spoeling zal dan op volumegewicht moeten worden beoordeeld. In de NEN-EN 1538 

wordt daarom tevens een maximaal volumegewicht van 1,15 g/cm3 aangehouden, het-

geen overeenkomt met 11,3 kN/m3. Anderzijds is de normering van het maximale zand-

gehalte ook zinvol om sedimentatie van de resterende hoeveelheid zand tijdens het 

betonstorten te voorkomen. 
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Er zijn in principe twee methoden die zorgen voor een voldoende laag zandgehalte, voor-

afgaand aan betonneren: 

 Regenereren; 

 Verversen. 

 

Regenereren 

Dit geschiedt door de (met zand vervuilde) bentoniet onderin de sleuf af te pompen, deze 

met behulp van een ontzander te ontdoen van gronddeeltjes en deze vervolgens van bo-

venaf weer in de sleuf te brengen. Een voorbeeld van een ontzander is weergegeven in fi-

guur 16. 

 

 

 Fig. 16 
 Voorbeeld van een ontzander. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de aanwezigheid van zand het volumegewicht doet toenemen, zal het bentoniet 

met het hoogste zandgehalte zich van nature onderin de sleuf bevinden. Door bepaling 

van het zandgehalte van de afgepompte bentoniet en / of meting van het volumegewicht 

kan worden vastgesteld hoever de ontzanding is gevorderd. In uitsluitend zandgrond kan 

worden volstaan met een meting van het zandgehalte; in andere gevallen zal zowel het 

zandgehalte als het volumegewicht moeten worden gemeten. 

 

Zodra wordt voldaan aan de gestelde eisen m.b.t. zandgehalte en volumegewicht kan de 

ontzanding worden beëindigd. Om zeker te stellen dat de bentoniet in de gehele sleuf is 

vervangen verdient het aanbeveling de pomp niet op één plaats te laten maar deze gedu-

rende het proces te verplaatsen over de bodem. Tevens wordt hiermee de kans dat nog 

plaatselijk op de bodem aanwezige verontreinigingen het stortfront (tijdens betonneren) 

kunnen vervuilen geminimaliseerd. Tenslotte zal een schone bodem tevens een gunstige 

invloed hebben op de mobilisatie van puntdraagvermogen van de diepwand in de ge-

bruiksfase. In de praktijk wordt dit wel gedaan door de pomp telkens op het onderste punt 

van elke graafgang te hangen.  

Of het al dan niet verplaatsen van de pomp, mede in combinatie met veranderde eigen-

schappen van de in de sleuf aanwezige bentoniet onder bepaalde omstandigheden zou 
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kunnen leiden tot het achterblijven van niet-opgeschoond bentoniet vormt momenteel on-

derwerp van studie aan de TU- Delft. 

 

Verversen 

In sommige gevallen wordt de bentoniet volledig vervangen door nieuw aangemaakt ben-

toniet. Ook in dit geval wordt de nieuwe bentoniet bovenin de sleuf toegevoegd en de oude 

bentoniet onderin afgepompt. Evenals als hierboven beschreven bij regenereren geldt 

hierbij dat het aanbeveling verdient de pomp over het bodemoppervlak te verplaatsen tij-

dens het afpompen. In dit geval is veelal aan de hand van de kleur van het afgepompte 

materiaal te zien of alle bentoniet is ververst. Zodra de kleur van verse bentoniet boven-

komt, kan aan de hand van zandgehalte en volumegewicht aantoonbaar worden vastge-

steld dat alle bentoniet is vervangen. 

 

Verversen heeft een aantal voordelen boven regenereren: 

 er wordt een zeer laag zandgehalte en volumegewicht bereikt; 

 meer zekerheid bestaat met betrekking tot de overige eigenschappen (zoals viscosi-

teit en f ) van de bentoniet tijdens het betonneren; 

 verversen neemt minder tijd in beslag. 

 

Nadeel van verversen is dat men in het proces meer bentoniet verbruikt en dus ook weer 

moet afvoeren.  

 

Een aandachtspunt tijdens het ontzanden is het eventueel voorkomen van houtsnippers in 

de bentoniet, b.v. als gevolg van niet vooraf verwijderde funderingspalen. Hierdoor kan de 

pomp verstopt raken, met vertraging als gevolg. 

 

Afpompen bentoniet in de stortfase 

Tijdens de fase waarin beton wordt gestort wordt bentoniet afgepompt. Belangrijk aan-

dachtspunt is dat de laatste hoeveelheid bentoniet die in contact heeft gestaan met vloei-

baar beton hierdoor zal zijn aangetast en zijn gunstige eigenschappen deels hebben 

verloren. Dit betekent dat de laatste bentoniet moet worden afgevoerd.  

5.4 Geleidebalken 

Voordat met het graven van panelen kan worden begonnen, moeten er 

aan het maaiveld geleidebalken worden aangebracht. Geleidebalken hebben enkele es-

sentiële functies: 

 grondkering om inkalving van de bovengrond te voorkomen; 

 verticale geleiding van het graafwerktuig bij aanvang; 

 vaste maatvoering, met name voor het plaatsen van de wapening en de voegmallen; 

 ondersteuning van de wapening na het plaatsen en zo nodig ook van de voegmallen; 

 afdracht van de reactiekrachten bij het trekken van voegmallen met zware vijzels; 

 opslagbuffer van steunvloeistof tijdens het graven. (zie ook 5.6.2). 

 

Geleidebalken worden in de regel gemaakt van beton. Afhankelijk van de mogelijkheden 

in de voorbereidingstijd en van hergebruik worden de balken ter plaatse gestort, uit prefab 
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elementen gemaakt of wordt een combinatie van beide toegepast. In sommige gevallen 

worden prefab wanden uitgevoerd als L-wand. In figuur 17 zijn twee typen weergegeven.  

 

 

 Fig. 17 
 Voorbeelden van  
 geleidewanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de afmetingen geldt als regel een minimumhoogte van 1,0 m en een absolute mini-

mumdikte van 0,2 m. In de lengterichting, verdienen de sterkte en stijfheid van de stijve 

verbinding tussen de (stort)delen de nodige aandacht. Bij het op en neer halen van de 

grijper zal de hierdoor veroorzaakte golfbeweging van de bentonietspiegel tot wisselingen 

van de vloeistofdruk onder de geleidebalken leiden. Om de gevolgen hiervan te beperken 

moet men ervoor zorgen dat het bentonietniveau altijd boven de onderzijde van de gelei-

debalken ligt. Uitspoelen van de grond dient te worden voorkomen, want dat kan zelfs in-

stabiliteit van de balken tot gevolg hebben. De aansluiting tussen de grond en de 

geleidebalken moet daarom goed verzorgd zijn, evenals de pakkingsdichtheid van de 

grond direct onder de balken. Indien in het werk gestorte balken worden toegepast is de 

aansluiting het best, dus deze verdienen de voorkeur. Daarnaast wordt aanbevolen de 

balken op een bed van gestabiliseerd zand te plaatsen; bij gebruik van geprefabriceerde 

balken is dit laatste zelfs absolute noodzaak. 

Geleidebalken worden paarsgewijs nauwkeurig parallel ten opzichte van elkaar gestort of 

gelegd. Door een overmaat van circa 40 mm op de grijpermaat aan te houden, wordt het 

vastlopen van de grijper tijdens de vele hijsbewegingen voorkomen. De twee parallel ge-

plaatste geleidebalken moeten op regelmatige afstand worden afgestempeld om horizon-

tale beweging van de balken tijdens het graven tegen te gaan.  

5.5 Graafmaterieel 

5.5.1 Kraan 
Voor het graven zijn zware kranen nodig. De kranen moeten niet alleen over grote lieren 

met een hoge trekkracht beschikken, maar dienen vooral stabiel te zijn. Te veel beweging 

van de kraan tijdens het vieren, hijsen en graven leidt namelijk tot afwijkingen.  
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Obstakels in de sleuf worden veelal verwijderd met behulp van een valbeitel. Om te be-

werkstelligen dat de snelheid van de beitel in de sleuf voldoende is, moet het blokkeer-

mechanisme voor vrije val uitschakelbaar zijn.  

5.5.2 Grijper 
Als graafwerktuig wordt gewoonlijk gebruikgemaakt van zware grijpers, waarbij de mecha-

nische draadgrijpers het meest universeel zijn. Het hoge gewicht (120 - 180 kN) zorgt voor 

een goede verticaliteit en levert tevens de reactiekracht voor het sluiten van de grijper-

schalen. Bij hydraulische draadgrijpers is het eigen gewicht voor de sluitkrachten minder 

van belang. Tevens kunnen de laatste beter worden bijgestuurd. Ze zijn dan ook iets effec-

tiever in harde zand- en vooral grindlagen. In figuur 18 zijn een graafkraan met een me-

chanische kraan (links) en een graafkraan met een hydraulische grijper (rechts) 

weergegeven.  

 

 

 Fig. 18 
 Voorbeelden van grijpers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijpers aan een geleidende kellystang komen hier minder voor. Het werken met deze grij-

pers leidt vaak tot grotere maatafwijkingen. Ze zijn ook minder effectief bij dieptes groter 

dan ca. 15 meter. 

5.5.3 Diepwandfrees 

Sinds de jaren '70 wordt er in het buitenland steeds meer gewerkt met diepwandfrezen. 

Met behulp van twee tegengesteld ronddraaiende meswielen wordt in dat geval de grond 

losgesneden en met behulp van een ingebouwde bentonietpomp afgevoerd (zie figuur 19).  
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 Fig. 19 
 Voorbeelden van een  
 diepwandfrees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit equipment is met name geschikt voor het maken van wanden tot op grote diepte in 

hardere grond. Een voordeel is dat in één continue graafgang tot de vereiste diepte kan 

worden gewerkt. De productiesnelheid ligt dus relatief hoog, zolang de messen tenminste 

niet in een obstakel vastlopen (bijvoorbeeld hout). Als bijvoorbeeld oude funderingspalen 

worden aangetroffen, moeten deze eerst worden verwijderd. Wel dient men er rekening 

mee te houden dat voor de eerste ca. 6 m ontgraving een diepwandgrijper ingezet moet 

worden.  

 

Met de freestechniek wordt telkens tussen 2 startpanelen een sluitpaneel aangebracht. 

Dit sluitpaneel is altijd een 1-gangspaneel. De hier gebruikte definities worden nader uit-

gelegd in 5.6.1. Tijdens het maken van het sluitpaneel wordt een deel van het beton van 

de startpanelen aan weerszijden weggefreesd. In verband met de verticaliteit dient de 

frees symmetrisch te worden belast, wat impliceert dat in West-Nederlandse grondcondi-

ties met deze techniek in principe alleen start- en sluitpanelen kunnen worden gemaakt 

en geen volgpanelen. 

 

Een nadeel van deze techniek is onder meer dat er een zeer grote ontzandingsinstallatie 

nodig is om de continue stroom afgevoerde bentonietspoeling te kunnen ontzanden. Bo-

vendien raakt bij het maken van de sluitpanelen de bentoniet vervuild met beton, waar-

door de eigenschappen in ongunstige zin veranderen, zodat deze moet worden afgevoerd. 

Bij klei- en veengronden geldt het argument van de hoeveelheid af te voeren bentoniet in 

nog hogere mate, omdat in dat geval de bentoniet van alle panelen vervuild raakt met re-

latief fijngemalen gronddeeltjes. Omdat de bentoniet hiervan niet is te ontdoen, kan deze 

niet opnieuw worden gebruikt. Het gevolg daarvan is dat deze dus in nog grotere hoeveel-

heden wordt verbruikt en ook weer afgevoerd moet worden.  

Bij klei- en veengronden ligt de keuze voor een frees dus niet voor de hand.  
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5.6 Ontgraven 

5.6.1 Volgorde en paneelbreedte 

Het graven van de panelen geschiedt in sleuven waarvan de lengte is bepaald aan de 

hand van de wand lay-out, het mogelijke productietempo, de stabiliteits- en eventueel de 

zettingsberekeningen. Uit economisch oogpunt verdient het aanbeveling de panelen zo 

lang mogelijk te maken. Bijkomend voordeel is dat daarmee het aantal voegen zoveel mo-

gelijk wordt beperkt. Sleufstabiliteit of invloed op de omgeving tijdens het graven zijn veel-

al de beperkende factor voor de toepasbare sleuflengte. 
 

Afhankelijk van de relatie tussen de afmetingen van de grijper versus de sleuflengte wor-

den de panelen in 1, 2 of 3 gangen gegraven. Voor een goede verticaliteit van de sleuf is 

het belangrijk dat de grijperschalen een symmetrie in graafweerstand ondervinden. Dit 

aspect is met name van belang als er gegraven wordt ter plaatse van een toekomstige 

voeg. indien hier sprake is van asymmetrie in graafweerstand zal dit leiden tot afwijkingen 

van de verticaliteit van de voeg. In andere gevallen, wanneer tegen een bestaand paneel 

wordt gegraven leiden afwijkingen van de verticaliteit vooral tot meer vermenging van de 

uitgegraven grond met bentoniet. Deze overwegingen zijn van invloed op de toepasbaar-

heid en de ontgravingsvolgorde van één-, twee- of driegangspanelen voor bepaalde situaties. 
 

Tevens van belang bij het vaststellen van de ontgravingsvolgorde is het onderscheid tus-

sen start-, sluit- en volgpanelen: 

 startpanelen sluiten niet aan op al gemaakte panelen; 

 volgpanelen sluiten aan één zijde aan op al gemaakte panelen; 

 sluitpanelen sluiten aan beide zijden aan op al gemaakte panelen. 
 

Tenslotte is ook het type voeg (zie 5.7) van invloed op de ontgravingsvolgorde binnen het 

paneel. In tabel 6 is de ontgravingsvolgorde weergegeven voor voorkomende situaties. 

Tabel 6 Toepasbaarheid typen panelen en ontgravingsvolgorde.  
 

type 
paneel 

type 
voeg 1 gang 2 gang 3 gang 

start 

rond ja 
aandachtspunt: 
ruimte voor wape-
ning 

nee verticaliteit voeg in 
gevaar ja 

 
 
 

vlak ja - nee verticaliteit voeg in 
gevaar ja 

 

 
 

volg 

rond nee 
verticaliteit voeg in 
gevaar 
+ ruimte wapening 

 
 

 
meer zand in bentoniet 

ja 
 

 
meer zand in bentoniet 

vlak ja wel probleem bij 
omloopbeton ja 

 

 
meer zand in bentoniet 

ja 
 

 
 

sluit 

rond ja 
aandachtspunt: 
ruimte voor wape-
ning 

ja 

 

 
Volgorde niet relevant; 
meer zand in bentoniet 

ja 
 

 
 

vlak nee grijper loopt te 
snel vast ja 

 

 
Volgorde niet relevant; 
meer zand in bentoniet 

ja 
 

 
 

1 2 3 

3 2 1 

1 3 2 1 2 

3 2 1 

1 3 2 

3 2 1 

3 2 



CUR Bouw & Infra/COB Publicatie 231 
 

 63

Zoals blijkt uit tabel 6 worden bij driegangs startpanelen eerst de twee buitenste grijper-

gangen gegraven en daarna wordt de tussenliggende 'dam', ook wel Merlon genoemd, weg 

gegraven. Nadat de sleuf op diepte is, worden aan weerszijden voegmallen (voegbuizen of 

voegplanken) geplaatst. Tussen twee startpanelen kan naderhand een sluitpaneel worden 

gemaakt. De werkvolgorde voor de panelen is in dat geval dus: A - C -E – B - G -D enz. (zie 

figuur 20). 

 

 Fig. 20 
 Werkvolgorde bij toepassing  
 van sluitpanelen. 

 

Bij een driegangssluitpaneel wordt bij toepassing van voegbuizen eerst de middelste grij-

pergang gegraven. Vervolgens worden de resterende 'dammen' aan de buitenzijde weg 

gegraven. Bij toepassing van voegplanken worden zowel bij de startpanelen als bij de 

sluitpanelen eerst de buitenste grijpergangen gegraven en daarna de middelste. De sleuf-

lengte zal in de regel variëren van ca. 6,0 tot 8,0 m, afhankelijk van het te gebruiken ma-

terieel.  

 

Eengangspanelen worden meestal alleen in bijzondere situaties gemaakt. Het gebruik van 

kleinere en dus meer panelen leidt tot een langere bouwtijd en bovendien tot een groter 

aantal voegen, wat in wezen potentieel zwakke plekken zijn. De voegen zijn namelijk on-

gewapende zones en als er relatief veel ongewapende zones zijn, leidt dit tevens tot een 

hogere wapeningsdichtheid in de tussengelegen zones, hetgeen ook nadelig kan zijn. Bo-

vendien is het risico op lekkage ter plaatse van de voeg hoger dan elders in een paneel. 

 

Eéngangspanelen worden ook wel toegepast om zettingen van zeer nabijgelegen belen-

dingen te beperken. De reden is dat een kortere sleuf leidt tot een hogere stabiliteitsfactor 

en daarmee tevens tot minder deformatie. Hoe groot deze invloed daadwerkelijk is echter 

niet bekend. De keuze voor eengangspanelen kan ook worden gemaakt uit logistieke 

overwegingen. Omdat tijdens het stortproces minder beton nodig is, is de kans op schade-

lijke stortonderbrekingen kleiner dan bij een groter paneel.  

 

Eéngangspanelen worden in de regel met vlakke voegplanken uitgevoerd, aangezien 

startpanelen met voegbuizen nauwelijks ruimte bieden voor het plaatsen van wapenings-

korven (zie figuur 21).  

 

 

 Fig. 21 
 Effectief beschikbare ruimte  
 voor wapening (bovenaanzicht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ééngangspaneel met ronde voeg, ruimte voor wapening zeer beperkt 

ééngangspaneel met vlakke voeg, meer ruimte voor wapening

driegangspaneel met vlakke voeg, meest optimale ruimte voor wapening 

ééngangspaneel met ronde voeg, ruimte voor wapening zeer beperkt 

ééngangspaneel met vlakke voeg, meer ruimte voor wapening

driegangspaneel met vlakke voeg, meest optimale ruimte voor wapening 
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In principe kunnen met dit systeem start-, volg- en sluitpanelen worden gemaakt. De sleu-

flengte van een ééngangspaneel is in het algemeen gelijk aan de grijperbreedte bij gebruik 

van voegbuizen en 0,2 tot 0,25 m groter bij gebruik van voegplanken. De sleuflengte be-

draagt daarom gewoonlijk ca. 3,0 m. De exacte afmeting is met name afhankelijk van het 

beschikbare materieel van de aannemer. Met aangepaste grijpers is het mogelijk om klei-

nere panelen te maken. 

 

Knikken in een diepwandtracé kunnen worden gemaakt met hoekpanelen. 

Van belang is dat er voldoende afstand zit tussen de voeg en de hoek, om te voorkomen 

dat na ontgraven de voeg als gevolg van de doorbuiging van de wand lekkage gaat verto-

nen. Hoekpanelen moeten altijd als twee- of driegangspanelen worden uitgevoerd. 

 

Knikken met een geringe hoek, tot maximaal circa 10º kunnen als alternatief worden uit-

gevoerd met rechte panelen in combinatie met ronde voegbuizen ter plekke van de knik, 

als aangegeven in figuur 22. 

 

 

 Fig. 22 
 Knikken tot maximaal 10º bij  
 toepassing van ronde  
 voegbuizen (Bovenaanzicht). 

 

 

Hoewel alle diktes tussen 0,6 m en 2,0 m mogelijk zijn, zijn paneeldiktes van 0,8 m, 1,0 m 

en 1,2 m het meest gebruikelijk. 

5.6.2 Uitvoering graafproces 
De techniek van het graven en het vakmanschap van de kraanmachinist bepalen in hoge 

mate de kwaliteit en de vorm van de gemaakte sleuf. De doorsnede van de sleuf moet zo 

regelmatig mogelijk zijn. Hoe gelijkmatiger de doorsnede is en hoe minder de breedte van 

de sleuf afwijkt van die van de grijper, des te beter deze wordt geleid. Hierdoor wordt on-

gecontroleerd verdraaien en scheef staan van het paneel voorkomen. Een ongelijkmatige 

vorm van de sleuf kan ook worden veroorzaakt door zeer slappe grondlagen, die door het 

zgn. ijswafeleffect (squeezing) de grond naar binnen persen of andersom door overdruk 

van de steunvloeistof naar buiten worden gedrukt.  

 

Zodra de grijper in de sleuf wordt gelaten zal als gevolg van de verdringing het vloeistofni-

veau stijgen. Dit betekent dat de geleidebalken van voldoende overhoogte moeten zijn 

voorzien om te voorkomen dat het werkterrein overstroomt.  

Omgekeerd geldt dat als de grijper uit de vloeistof wordt gehaald, het niveau zal dalen. 

Deze daling is groter dan de hierboven beschreven stijging omdat de grijper in dat geval is 

gevuld met grond. Belangrijk is erop toe te zien dat het vloeistofniveau tijdens het uithalen 

niet kan dalen tot onder de minimale waarde die benodigd is voor de sleufstabiliteit, ook 

niet kortdurend.  

 

De hierboven beschreven fluctuaties in vloeistofniveau kunnen worden beperkt door een 

opvangbak met de sleuf te verbinden, of door uit een naastliggend paneel al beperkt 
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grond te ontgraven. De vergroting van vloeistofoppervlak beperkt de fluctuaties in niveau 

tijdens in en uithalen van de grijper. 

 

Tijdens het neerlaten van de grijper in de sleuf ontstaat een opwaartse vloeistofstroom, 

die sterker is naarmate de grijper sneller daalt. Deze stroom kan de cake tijdelijk bescha-

digen en erosie van de sleufwand veroorzaken, vooral in niet-samenhangende gronden. 

Het is dus zaak de zaksnelheid te beperken. Als grens wordt aanbevolen een zaksnelheid 

van 0,5 à 1,0 m/s. Tijdens het graven van de tweede graafgang van een tweegangspaneel 

of de derde graafgang van een driegangspaneel kan de zaksnelheid vergroot worden om-

dat de graafgang in die gevallen aansluit op een reeds met bentoniet gevulde sleuf. In die 

gevallen wordt een snelheid aanbevolen die niet hoger is dan 1,0 m/s. 

 

Tijdens het hijsen van de grijper gebeurt hetzelfde als bij het neerlaten, maar dan in ver-

sterkte vorm. De vloeistof kan zich in dat geval namelijk alleen langs de zijkanten van de 

grijper verplaatsen, daar deze met grond gevuld is. Dit betekent dat tijdens ophalen het ri-

sico op erosie groter is dan tijdens neerlaten, omdat de stroomsnelheden groter zijn. Het 

ophalen veroorzaakt bovendien onderdruk onder de grijper, hetgeen nadelig kan zijn voor 

de sleufstabiliteit. Omdat de grootte van deze drukvermindering afhangt van de ophaal-

snelheid geldt nog nadrukkelijker dat de snelheid niet te groot mag zijn. Een bovengrens 

van 0,5 m/s wordt voor alle gevallen aanbevolen. 

 

Grijperschalen zijn niet symmetrisch, wat kan leiden tot een iets roterende vorm om de 

verticale as van de sleuf, indien deze zonder overleg wordt gegraven. Door tijdens het gra-

ven de grijper per graafbeweging telkens 1800 te draaien wordt een vlak paneel gemaakt. 

In de regel zijn gegraven diepwandpanelen dus vlak en verticaal als er zorgvuldig wordt 

gewerkt. Wanneer er na ontgraving van de wanden onregelmatigheden zichtbaar zijn, is dit 

veelal het gevolg van externe oorzaken. Insnoeringen en uitstulpingen als gevolg van het 

ijswafeleffect zijn reeds genoemd. Maar ook obstakels, zoals oude funderingselementen, 

zullen veelal tot extra betonverbruik leiden, zodra deze elementen zijn verwijderd. Als een 

obstakel niet met een grijper uit de sleuf kan worden gehaald, moet een valbeitel worden 

gebruikt. Dit is een zware stalen kast met massieve tanden aan de onderzijde. Het zijn ei-

genlijk rotsbeitels, die ook gebruikt worden om door verweerd gesteente te graven. Met 

deze beitels kunnen obstakels in de regel kapot gebeukt worden. Obstakels die door de 

sleufwand steken, kunnen scheefstand van hetpaneel tot gevolg hebben. Zo'n scheef-

stand is zeer moeilijk te corrigeren, tenzij gebruik wordt gemaakt van speciale grijpers of 

een frees. Deze hebben een hydraulische stuurinrichting waarmee de verticaliteit eniger-

mate te corrigeren is. Afwijkingen parallel aan de wand zijn echter ook met dit materieel 

moeilijk te corrigeren. 

Volgens NEN-EN 1538 bedraagt de toegestane afwijking van de verticaliteit 1% van de 

graafdiepte. Bij toepassing van draadgrijpers is in de relatief slappe of zandige Nederland-

se bodem doorgaans een afwijking van minder dan circa 0,5% haalbaar. Dit is vergelijk-

baar met het criterium dat gewoonlijk wordt gesteld voor het plaatsen van damwanden.  

5.7 Voegen 
Aangezien een diepwand bestaat uit tegen elkaar gestorte panelen, zijn er voorzieningen 

nodig om goed sluitende voegen te realiseren. Hiertoe worden in de panelen aan de zijden 
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waar nog geen aansluiting met een reeds gestort paneel gemaakt is, stalen voegprofielen 

geplaatst (zie figuur 23).  

 

 

 Fig. 23 
 Stalen voegprofielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze voegprofielen of voegmallen hebben een breedte die ongeveer gelijk is aan de sleuf-

breedte en worden verticaal geplaatst zodra er ontgraven is. Op deze wijze ontstaat een 

strakke verticale voeg, nadat het profiel is verwijderd.  

 

Omdat er geen doorgaande wapening is en in de aansluiting altijd een vervuiling in de 

vorm van een bentonietfilm achterblijft is de overdracht van dwarskracht beperkt en is de 

voeg gevoelig voor lekkages. In het buitenland zijn er voorbeelden te vinden van voorzie-

ningen voor het realiseren van een doorgaande wapening. De kosten van dergelijke voor-

zieningen zijn echter dermate hoog, dat hier verder niet op wordt ingegaan.  

 

Bij de toepassing van een diepwandfrees worden meestal geen voegprofielen toegepast. 

Bij de aansluiting van panelen wordt dan een overmaat van enkele decimeters wegge-

freesd om een ruwe aansluiting te verkrijgen. Ook deze voegen hebben een beperkte 

dwarskrachtoverdracht en zijn gevoelig voor lekkages. 

 

Om genoemde beperkingen en gevoeligheden zo veel mogelijk te reduceren is het belang-

rijk dat voegprofielen sterk en stijf zijn. Niet alleen om betondruk tijdens de stortfase te 

weerstaan, maar ook geconcentreerde lasten optredend bij het verwijderen van de voeg-

profielen te kunnen opnemen. Vanzelfsprekend dienen de verticale vlakken recht te zijn. 

Om omloopbeton zoveel mogelijk tegen te gaan mag de breedte slechts enkele centime-

ters kleiner zijn dan de sleufbreedte. 

5.7.1 Ronde voegbuizen 
Traditioneel zijn de ronde voegbuizen. Deze moeten met de onderzijde ca. 0,5 m in de bo-

dem worden geplaatst om instromen van betonspecie te voorkomen. Om dit mogelijk te 

maken wordt bij het plaatsen meestal een hulpkraan toegepast waarvan de vrije-val-
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beveiliging kan worden uitgeschakeld. De voegbuizen worden verwijderd, zodra de beton-

specie tot boven in de sleuf een korrelskelet heeft opgebouwd. Enige uren na aanvang van 

het betonstorten kan worden begonnen met het lostrekken van de voegbuizen. Gewoonlijk 

kunnen ze 3 à 4 uur na beëindiging van de stort geheel uit het vervaardigde paneel wor-

den getrokken.  

Ondanks het gebruik van bekistingsolie is de aanhechting reeds binnen een paar uur 

merkbaar. Het verwijderen kan bij panelen tot circa 20 m lengte soms nog wel met een 

zware hulpkraan worden uitgevoerd, indien tijdig met het loswerken wordt begonnen. Bij 

diepere panelen is voor het verwijderen een trekvijzelinstallatie nodig. Een trekkracht van 

1000 tot 3000 kN is niet ongewoon om de aanhechting tussen het buisprofiel en het be-

ton te verbreken. De weerstand tegen het lostrekken van de voegbuis wordt nog versterkt 

doordat deze ten gevolge van de horizontale speciedruk tijdens het betonstorten enigszins 

is doorgebogen. Na enige meters trekken met de vijzelinstallatie wordt het buisprofiel met 

behulp van een hulpkraan uit het paneel verwijderd. De holle ruimte, die vervolgens over 

de gehele diepte overblijft, vormt een goede aanzet voor het nog te maken sluit- of volg-

paneel. Wel dient de voeg na het ontgraven van de sleuf voor het aansluitende paneel 

zorgvuldig te worden gepoetst. Nadat de voegbuis getrokken is, vormt zich namelijk op het 

contactvlak tussen de bentoniet en het verse beton een dunne laag bentonietpasta. Deze 

pasta is in feite een door Ca2+-ionen aangetaste bentonietcake die enigszins is vermengd 

met hydratatieproducten uit het beton.  

5.7.2 Vlakke voegplanken 

Een alternatief is het gebruik van vlakke voegplanken. Deze planken zijn aan de onderzij-

de dicht en worden daarom opgehangen tot boven de bodem van het paneel. Het wezen-

lijke verschil met de voegbuis is gelegen in het feit dat voegplanken niet worden 

getrokken, maar na het betonstorten in het paneel blijven staan. De voegplank is aan de 

zijde van het gestorte paneel wigvormig, zodat hij zijwaarts te lossen is nadat de aanslui-

tende sleuf is gegraven. Het gebruik van voegplanken heeft het voordeel dat extreem lan-

ge werktijden kunnen worden voorkomen.  

 

In veel gevallen geschiedt het lossen met behulp van aan de grijper bevestigde klauwtjes 

die de plank horizontaal kunnen wegtrekken. Dit kan plaatsvinden door de draad waaraan 

de grijper hangt te vieren, zodat de grijper of beitel kantelt en de plank horizontaal lostrekt 

van de voeg. Door dit stapsgewijs met toenemende diepte te herhalen wordt de voegplank 

over steeds grotere hoogte losgetrokken. 

 

Het horizontaal wegtrekken is essentieel, omdat bij vertikaal lostrekken de waterslots ge-

makkelijk beschadigd raken. Dit is ook de voornaamste reden om de voegplanken hoger 

te laten eindigen dan het niveau van de onderkant van de panelen. Hoeveel hoger dit mi-

nimaal moet zijn hangt af van de afstand die de aan de grijper bevestigde klauwtjes heb-

ben tot de onderkant van de grijper. Veelal is deze afstand in praktijksituaties in de orde 

van 2 m. Afhankelijk van het systeem worden de klauwtjes tevens tijdens het ontgraven 

gebruikt om de grijper te geleiden tijdens de gehele ontgravingsslag die grenst aan de 

voeg, of alleen tijdens het verwijderen van de voegplank. In het laatste geval kan het los-

trekken zowel plaatsvinden direct nadat is ontgraven tot onder de voegplank of pas tijdens 

de laatste ontgravingsslag.  
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Voordeel van geleiding tijdens het gehele ontgravingsproces is dat de voegplank hierdoor 

gemakkelijker te lossen is, echter als er sprake is van veel omloopbeton of obstakels bin-

nen de sleuf kan het krachtenspel in de klauwtjes dusdanig zijn dat deze afbreken. 

 

Indien geen geleiding van de grijper plaatsvindt tijdens het ontgravingsproces wordt veelal 

een beitel ingezet die voorzien is van klauwtjes. Hiermee kunnen eventuele grondresten, 

of beton dat om het voegprofiel is gestroomd (omloopbeton) worden los gestoken. Door de 

beitel vervolgens opzij te trekken wordt het voegprofiel gelost. 

 

De ervaring wijst uit dat het zijwaarts lossen bij voorkeur binnen korte tijd na de vervaardi-

ging van het paneel moet geschieden. Bij langere standtijden gaat het steeds moeizamer, 

ondanks het gebruik van bekistingsolie. Ook de dikte en lengte van de panelen is van be-

lang, omdat met het toenemen van deze maten het aanhechtingsoppervlak groter wordt. 

Bij panelen dieper dan 30 m en/of dikker dan 1,0 m kan het lossen van voegplanken pro-

blemen opleveren. De diepste voegplanken in Nederland tot op heden zijn 38 m lang. De-

ze zijn toegepast bij Parkeergarage Kruisplein te Rotterdam en het verwijderen hiervan 

heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd. 

5.7.3 Permanente voegplanken 

Gelet op de uitvoeringsvolgorde is het soms noodzakelijk dat voegplanken langer achter-

blijven dan gewenst, omdat het aansluitende paneel pas veel later wordt aangebracht. 

Vanwege de te verwachten problemen met verwijderen van deze voegplank en het risico 

op beschadiging van de voegstrip kan worden gekozen voor een permanente voegplank. 

Een voorbeeld hiervan is het Zoch-profiel. De ervaringen hiermee zijn wisselend vanwege 

de geringe stijfheid. 

5.7.4 Cascadevoeg 
In met name Duitsland is ook een andere type vlakke voeg bekend, het cascade- of orgel-

pijptype. Het is een samengesteld profiel bestaande uit meerdere buizen met hiertussen 

een stalen strip gelast. Dit profiel wordt gebruikt bij paneeldiktes van 1,20 m of groter, 

daar waar een buisprofiel moeilijker handelbaar wordt. Omdat de lekweg relatief kort is en 

er geen waterslots kunnen worden toegepast is de gevoeligheid voor lekkages relatief 

groot. Bovendien is dit profiel relatief slap. Na de grote bouwputten in Berlijn in de jaren 

'90 heeft dit type op het gebied van lekkages een slechte naam gekregen.  

5.7.5 Schoonmaken voeg 
 

Noodzaak 

In het verleden werd deze techniek uitsluitend in bepaalde gevallen toegepast. In NEN-EN 

1538 wordt vermeld dat het schoonmaken van voegen dient te geschieden "indien nodig"; 

hiervoor is echter geen criterium aangegeven. Als criterium wordt in de praktijk veelal uit-

gegaan van de tijdsduur waarin contact bestaat tussen beton en bentoniet. De achter-

grond hiervan is dat zich op het scheidingsvlak van beton en bentoniet een in de tijd 

groeiende laag vormt van zeer viskeus bentoniet, die tijdens het latere verversen of rege-

nereren veelal achterblijft. Deze laag kan tijdens de fase van betonstorten gemakkelijk in-
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gesloten raken en zo een zwakke plek in de voeg veroorzaken. Vanuit deze achtergrond is 

het gebruikelijk in de volgende gevallen het schoonmaken toe te passen: 

 Bij ronde voegen, vanwege de achterblijvende bentoniet na trekken van de voegbuis  

 Bij vlakke voegplanken uitsluitend indien de sleuf relatief lang (meer dan 24 uur) 

heeft open gestaan vanaf het moment dat de voegplank is losgekomen van het aan-

sluitende paneel. 

 

Het borstelen van voegen vindt meestal plaats tijdens de periode van ontzanden. Dit heeft 

tevens het voordeel dat de bentoniet nabij de voeg in beweging wordt gebracht in de peri-

ode waarin de bentoniet wordt vervangen. Dit is gunstig om de volgende reden: Tijdens 

stilstand van de bentoniet in de sleuf neemt de zwichtspanning toe in de tijd. Door de ben-

toniet in beweging te brengen wordt deze weer verlaagd, waarmee deze beschikt over de 

optimale eigenschappen voor het vervangingsproces.  

 

Uit het voorafgaande blijkt dat de kans op bentonietinsluitingen wordt beperkt door te 

borstelen. Om deze reden wordt aanbevolen dit in alle gevallen te doen. In geval van rech-

te voegplanken zou dit echter achterwege kunnen blijven indien de periode tussen het 

moment dat de voegplank is losgekomen van het aansluitende paneel en het einde van 

de betonstort korter is dan 24 uur. 

 

Als de periode tussen het borstelen van de voeg en het betonneren langer is dan 24 uur 

wordt geadviseerd nogmaals te borstelen. 

 

Wijze van uitvoeren  

Het schoonmaken van de voeg, ook wel borstelen of poetsen genoemd, geschiedt door 

met behulp van een borstel langs de voegen van het reeds gemaakte paneel te bewegen. 

Hiertoe wordt meestal een borstel van staaldraden bevestigd aan de grijper, of aan een 

ander zwaar voorwerp. Indien de grijper hiervoor gebruikt wordt dient bedacht te worden 

dat de onderste circa 2 meter in dat geval niet kan worden bereikt, echter in de meeste 

gevallen zal de waterdichtheid van deze onderste meters ook niet ter zake doen. 

 

Belangrijk is dat de borstel met voldoende aandrukkracht tegen de voeg kan bewegen, 

zodat de vervuiling ook effectief wordt verwijderd. Een ander aandachtspunt is ook de 

vormgeving van de borstel. Deze dient dusdanig te worden gekozen dat deze weliswaar de 

aanwezige bentonietcake effectief verwijdert, maar er geen risico ontstaat op beschadi-

ging van het eventueel aanwezige waterslot. Ook moet er tijdens de uitvoering op worden 

toegezien dat de staaldraden van de borstel regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig 

vervangen zodat de effectiviteit gewaarborgd blijft. 

5.8 Waterdichting voeg 

Zonder aanvullende voorzieningen zijn voegen in principe altijd waterdoorlatend. 

 

Een bijkomend voordeel van vlakke voegprofielen is de mogelijkheid tot het toepassen van 

zgn. waterslots. In de voegmal worden daartoe vooraf één of meer PVC-strips met een 

breedte van 0,10 of 0,15 m geschoven (zie figuur 24).  

 



CUR Bouw & Infra/COB Publicatie 231 
 

  70

Na het zijwaarts lostrekken van het voegprofiel blijven de strips over de halve breedte ver-

ankerd in het verharde beton van het aansluitende, reeds gemaakte paneel.  

 

 

 Fig. 24 
 Links: Gereedliggende voeg- 
 planken met ruimte voor twee  
 waterslots. 
 Rechts: geplaatste voegplank  
 met één waterslot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zodoende wordt de voeg tussen de panelen extra waterremmend. De PVC-strip wordt 

veelal geplaatst tot het niveau van de afsluitende laag die gebruikt wordt als onderafdich-

ting binnen de put of, bijvoorbeeld bij toepassing van onderwaterbeton, ten minste één 

meter beneden het beoogde ontgravingsniveau binnen de diepwanden. De toepassing van 

waterslots vermindert het risico van lekkage door de voeg, maar kan dit niet geheel weg-

nemen. Zeker bij voegen waar als gevolg van lange standtijden of door grote dieptes of 

breedtes het zijwaarts lossen niet mogelijk blijkt en er dus gelost moet worden met behulp 

van verticaal vijzelen, zal de strip zijn werking verliezen. Als de kans hierop groot is, kan 

het gebruik van waterslots beter achterwege blijven.  

Aanwezige obstakels in de bodem binnen de diepwandsleuf, zoals bijvoorbeeld funde-

ringspalen, kunnen het verwijderen van voegplanken bemoeilijken of onmogelijk maken, 

doordat de grijper niet meer in positie te brengen is tegen de voegplank om deze horizon-

taal te kunnen wegtrekken. 

Ook kunnen obstakels tijdens het ontgraven leiden tot afwijkingen van de verticaliteit. De-

ze afwijkingen kunnen leiden tot een grote hoeveelheid omloopbeton, met eveneens het 

risico dat de voegplanken niet meer op de juiste wijze (horizontaal) verwijderbaar blijken. 

Dit betekent dat het essentieel is dat dergelijke obstakels binnen de geprojecteerde diep-

wand moeten zijn verwijderd alvorens de uitvoering begint. 

 

Er zijn systemen in omloop waarbij een, twee of zelfs drie waterslots worden toegepast. Bij 

de toepassing van meer dan één strip neemt de kans toe dat tussen de strips tijdens het 

proces van betonneren een bentonietinsluiting achterblijft. Om die reden is de huidige 

tendens bij sommige aannemers om één, relatief brede strip van 0,15 m toe te passen. 
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5.9 Wapening 

5.9.1 Algemeen 

De wijze waarop diepwanden worden gemaakt stelt tal van andere essentiële eisen of 

aanvullende eisen aan een wapeningskorf dan aan die van normale betonnen wandcon-

structies.  

 

Diepwanden met een paneellengte van ruim 6 tot 8 m en een diepte van 30 m zijn geen 

uitzondering. In degelijke gevallen zal veelal worden gekozen voor twee in bovenaanzicht 

naast elkaar gelegen korven. In gevallen waarin de panelen in bovenaanzicht gezien hoe-

ken maken, worden soms ook wel drie korven per paneel toegepast. Omdat het krachten-

spel hoofdzakelijk loodrecht op de diepwand gericht is, hoeven de korven doorgaans niet 

in de breedte gekoppeld te worden.  

 

De volledige hoogte van de korf bestaat uit gekoppelde delen van transporteerbare lengte 

die in de sleuf één geheel moeten vormen. Soms vindt koppeling vooraf plaats op de 

bouwplaats, soms tijdens het inhijsen.  

Wapeningskorven kunnen, zoals vermeld, op de bouwplaats worden samengesteld uit el-

ders geprefabriceerde delen of volledig op de bouwplaats worden opgebouwd. Ze worden 

met een hulpkraan opgepakt en in de sleuf op diepte gehangen. Ze dienen tevens te zijn 

berekend op de transportfasen. Vaak worden ze daarom versterkt met supporten, een 

vakwerkconstructie van wapeningsstaal. De stijfheid van de korven speelt een onderge-

schikte rol, aangezien ze verticaal worden afgehangen. Ze moeten echter wel stevig zijn, 

zodat er na het oppakken en in het paneel plaatsen geen blijvende vervormingen optre-

den. Om deze reden verdienen de tegenwoordig meest voorkomende gelaste korven dan 

ook de voorkeur. Het gebruik van gevlochten korven hoeft niet te worden afgewezen, maar 

het vlechten dient wel zeer zorgvuldig te zijn uitgevoerd.  

Het feit dat de binnen de sleuf aanwezige bentoniet tijdens het betonneren volledig moet 

kunnen worden verdrongen en dat bovendien over een grote hoogte doorgaand in de tijd 

moet kunnen worden gestort stelt hoge eisen aan de doorstroombaarheid van de korf. 

Hierbij is het van groot belang dat de korven zoveel mogelijk worden gestroomlijnd en dat 

concentraties van wapeningsstaven niet voorkomen, zodat de korf zo min mogelijk een 

obstakel vormt voor de zich vanuit de binnen de korven gelegen stortkokers verspreidende 

betonspecie. 

 

De staafafstanden moeten voldoende groot worden gekozen, om ervoor te zorgen dat het 

beton dat wordt gestort binnen de wapeningskorf in voldoende mate in horizontale richting 

door de mazen van het wapeningsnet kan stromen naar de ruimte hierbuiten, zie figuur 

25. Ook bij overlappingen dient hier voldoende aandacht voor te zijn. Speciale aandacht 

voor dit punt is bijvoorbeeld nodig in geval van horizontaal geplaatste beugels, concentra-

ties van wapening rondom ankerkoppen en bij vloeraansluitingen. 

Daarnaast is van belang dat de ruimte tussen korf en paneelbegrenzing, zowel ter plaatse 

van de voegen als aan de voor- en achterzijde van het paneel, dusdanig is dat het beton in 

deze ruimte verticaal kan stromen.  
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 Fig. 25 
 Onvoldoende staafafstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2 Staaf- en randafstanden 

In NEN-EN 1538 zijn eisen geformuleerd met betrekking tot staafafstanden voor verticale 

en horizontale staven, de afstand van de wapeningskorf tot de rand van de sleuf (dekking) 

alsmede de afstand van wapeningskorf tot de voeg. Deze eisen zijn in principe voor vrijwel 

alle gevallen gelijk.  

 

In Duitse literatuur [18] en de daarop gebaseerde DIN 4126 [8] is een relatie gelegd tus-

sen de benodigde afstanden en een aantal daarvoor van belang zijnde factoren. Hierbij 

gaat het om: 

 Het feit of sprake is van een definitieve constructie of dat het uitsluitend gaat om 

hulpwerk.  

 De zwichtspanning (f ) van de bentoniet tijdens het storten van het beton. 

 De grootste korreldiameter in het toegepaste beton.  

 

Opgemerkt wordt dat volgens de Duitse literatuur onder bepaalde condities een korrel-

grootte tot 63 mm zou mogen worden toegepast, echter omdat NEN-EN 1538 van kracht 

is kan men niet verder gaan dan 32 mm.  

 

Uit vergelijking blijkt dat de eisen uit NEN-EN 1538 in de meeste gevallen strenger zijn dan 

die in de Duitse literatuur. Uitzondering hierop zijn situaties waarin de zwichtspanning van 

de bentoniet f > 30 Pa voor definitieve constructies, en f > 50 Pa voor (weinig voorko-

mende) tijdelijke constructies is. In die gevallen moeten grotere afstanden worden aange-

houden dan conform NEN-EN 1538. In de meeste gevallen is de zwichtspanning van de 

bentoniet in Nederlandse omstandigheden in de meeste gevallen aanzienlijk lager dan de 

genoemde waarden. Alleen in gevallen waarin de diepwand zand- of grindlagen met een 

dikte van meer dan 0,5 m passeert waarbinnen de d10 > 2 mm is, (zie ook paragraaf 4.5.2) 
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kan omwille van de microstabiliteit van de sleuf toepassing van bentoniet met een hogere 

zwichtspanning noodzakelijk zijn. 

 

In onderstaande subparagrafen wordt nader op de verschillende aan te houden afstanden 

ingegaan. De genoemde eisen per afstand zijn gebaseerd op de strengste van de eisen uit 

NEN-EN 1538 en de Duitse literatuur.  

5.9.2.1 Betondekking 

Indien de ruimte tussen wapeningsnet en sleufbegrenzing te gering is, kan het beton niet 

meer verticaal in deze ruimte stromen. Naast de onvoldoende dekking die in een dergelijk 

geval optreedt, kan dit er tevens toe leiden dat er onvoldoende aanhechting van het beton 

aan de wapening optreedt omdat het beton de bentoniet niet meer van de wapening kan 

afschuren; zie ook figuur 26. 

 

Om deze redenen dient, naast eisen betreffende duurzaamheid, een minimale dekking te 

worden gehanteerd. Conform de eerder genoemde Duitse literatuur kan de minimale dek-

king worden gedefinieerd als de helft van het verschil tussen de grijperdikte en de buiten-

afmeting van de wapeningskorf. 

 

 

 Fig. 26 
 Onvoldoende dekking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent het volgende voor de minimale dekking: 

 Aanhouden van de minimumeis van 75 mm uit NEN-EN 1538. 

 Indien de zwichtspanning van de bentoniet f > 30 Pa voor definitieve constructies: 

100 mm. 

 Indien f > 30 Pa voor (weinig voorkomende) tijdelijke constructies 75 tot 80 mm.  

 Indien sprake is van slappe klei- of veenlagen in de bodem kan door indringing van de 

afstandhouders de dekking snel afnemen; in dat geval wordt een minimumwaarde 

van 100 mm geadviseerd. 

5.9.2.2 Afstandhouders 

Om de dekking redelijk te garanderen worden betonnen diepwandrollen of diepwand-

broodjes op de korven aangebracht, zie figuur 27. De rollen hebben als nadeel dat deze 

vanwege het geringe oppervlak al snel enigszins in de ondergrond worden gedrukt, waar-

door de dekking niet controleerbaar afneemt. Dit speelt zeker bij het passeren van slappe 
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lagen, maar ook in het geval van te passeren zandlagen is dit effect waargenomen. Ook de 

tussenafstanden van de afstandhouders spelen hierbij uiteraard een rol. 

 

Broodjes werden in het verleden minder wenselijk geacht omdat de bevestiging aan de 

wapeningskorf met binddraad als minder betrouwbaar werd beschouwd, hetgeen arbo-

risico's met zich mee brengt. De momenteel in gebruik zijnde gelaste verbindingen en 

broodjes met vezelbeton hebben dit nadeel niet.  

 

Dit afwegende verdienen broodjes de sterke voorkeur. 

 

De afmetingen van de afstandhouders dienen dusdanig te zijn dat de minimale dekking 

zoals beschreven in de voorgaande paragraaf kan worden gegarandeerd.  

 

 

 Fig. 27 
 Afstandhouders:  
 Rollen en broodjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bovenste meters worden soms l-vormige staalprofielen gebruikt die direct na de 

betonstort uit de sleuf worden getrokken.  

 

Als alternatief zijn recent ook afstandhouders ontwikkeld met een veel groter oppervlak, 

die tijdens het betonneren over de volledige hoogte met het stortfront mee uit de sleuf 

worden getrokken. 

 

Tussenafstand afstandhouders 

Volgens NEN-EN 1538 is een verticale tussenafstand van 3 tot 5 m gebruikelijk, waarbij 

per niveau minstens 2 afstandhouders per korf worden toegepast. Een en ander mede af-
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hankelijk van het gebruikte type afstandhouder. Bij de toepassing van rollen moeten deze 

afstanden ten minste worden gehalveerd. 

 

Materiaalkeuze afstandhouders 

Met betrekking tot dit aspect gelden voor permanente constructies de volgende 2 eisen 

conform NEN-EN 1538: 

 de duurzaamheid moet ten minste gelijk zijn aan die van beton. 

 afstandhouders mogen niet van metaal zijn, tenzij ze tijdens het storten uit de sleuf 

worden verwijderd.  

5.9.2.3 Afstand wapeningsnet en de voeg 

Een belangrijk aandachtspunt is de afstand van de wapeningskorf tot de voegen. In de 

ruimte tussen wapeningskorf en voeg is het belang van een opwaartse betonstroming 

groot, omdat bentoniet die in de voeg niet naar boven wordt verdrongen wordt ingesloten 

in de voeg. Het gevolg hiervan kan zijn dat de voeg ter plekke van zo'n insluiting niet blij-

vend in staat is de waterdruk te keren, waardoor een aanzienlijke lekstroom op gang kan 

komen. Zie ook figuur 29. 

 

 

 Fig. 28 
 Voorbeeld van een  
 bentonietinsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor primaire panelen geldt dat de vrije ruimte tussen wapeningskorf en voegplank, inclu-

sief eventuele waterstop minimaal 100 mm moet bedragen; wenselijk is 200 mm.  

 

Deze waarden moeten worden vermeerderd met de tolerantie in scheefstand. (NEN-EN 

1538). 

 

Voor volg- en sluitpanelen (panelen waarbinnen geen voegplank aanwezig is) geldt dezelf-

de minimum afstand tot de begrenzing van het paneel of de eventueel aanwezige water-

stop. Aanvullend hierop geldt dat het niet is toegestaan dat de wapening zich binnen het 

versmalde deel van het paneel bevindt 

 

Gebleken is dat de aanwezigheid van dwarskrachtwapening (beugels) op korte afstand 

van de voeg leidt tot een verhoogd risico op bentonietinsluitingen bij de voegen. Om deze 

reden is het aan te raden dergelijke beugels verder naar binnen te plaatsen, bijvoorbeeld 

langs de supporten, zie ook figuur 28. 

  



CUR Bouw & Infra/COB Publicatie 231 
 

  76

 

 Fig. 29 
 Mogelijke locaties dwarskracht- 
 wapening. 
 In de situatie boven bestaan  
 minder risico's voor de  
 kwaliteit van de voeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9.2.4 Afstand bodem tot onderkant wapeningsnet:  

Conform NEN-EN 1538 bedraagt de minimale afstand 200 mm. 

5.9.2.5 Afstanden tussen de staven: 

Tussenafstand horizontale staven (in verticale richting gemeten):  

 De minimumeis bedraagt 200 mm (NEN-EN 1538). 

 Indien de zwichtspanning van de bentoniet f > 30 Pa voor definitieve constructies: 

240 mm. 

 Indien f > 30 Pa voor (weinig voorkomende) tijdelijke constructies 200 mm. 

 

Tussenafstand verticale staven (in horizontale richting gemeten):  

 De minimumeis bedraagt 100 mm. 

 Indien de zwichtspanning van de bentoniet f > 30 Pa voor definitieve constructies: 

120 mm. 

 Indien f > 30 Pa voor (weinig voorkomende) tijdelijke constructies 100 mm. 

 In alle gevallen als de korreldiameter > 25 mm: 4x de maximale korreldiameter. 

 

Tussenafstand wapeningsnetten per paneel 

Conform DIN geldt dat, indien meerlaags wapening wordt toegepast, tussen beide netten 

ten minste 28 mm moet worden aangehouden door middel van een afstandhouder. 

 

Afstand tussen wapeningskorven in één paneel 
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De wenselijke afstand is 400 mm, echter minder dan 200 mm is niet toegestaan. (NEN-EN 

1538).  

5.9.3 Vloeraansluitingen 
In 4.3.2 is aangegeven dat het in principe mogelijk is om voorzieningen in de wapenings-

korven op te nemen, zoals stekkenbakken of koppelelementen, om een momentvaste 

verbinding met later aan te brengen keldervloeren te kunnen realiseren.  

 

Vanuit overwegingen betreffende de doorstroombaarheid van de korf heeft het inlijmen 

van wapening echter de voorkeur, omdat obstakels in het wapeningsnet risico's beteke-

nen voor de doorstroombaarheid van de korf. Daarnaast is het zo dat ten gevolge van het 

uitzakken van beton ruimte kan ontstaan onder de stekkenbak en stekwapeningsstaven. 

Naast constructieve bezwaren kan dit aanleiding kan geven tot beperkte lekkages, die 

overigens in het algemeen in de praktijk goed injecteerbaar blijken. 

 

Een nadeel van inlijmen is de beperkte verankeringslengte die hiermee kan worden gerea-

liseerd. Het creëren van een momentvaste verbinding is hierdoor niet mogelijk. In sommi-

ge gevallen is ook de geluidsoverlast die gepaard gaat met het inboren van de stekeinden 

bezwaarlijk.  

5.10 Beton storten 

5.10.1 Stortproces 
Voorafgaand aan het storten van het beton wordt binnen elke (reeds geplaatste) wape-

ningskorf een stortbuis gebouwd tot op de bodem van de sleuf. In geval van 2 wapenings-

korven per paneel worden er dus 2 stortbuizen toegepast. In alle gevallen mag bovendien 

de afstand tussen de stortkoker en een zijkant van een paneel niet meer bedragen dan 

2,5 meter. 

 

Een stortbuis bestaat uit losse elementen van 1 tot 3 meter, die door middel van speciale 

snelkoppelingen met elkaar worden verbonden, Aan de bovenkant wordt er een storttrech-

ter op geplaatst. Vervolgens wordt boven in de buis een bal of een prop vermiculiet aan-

gebracht, die als scheiding dient tussen de betonspecie en de bentonietsuspensie. De 

specie komt zo bij het storten van de eerste vracht onvermengd en niet-uitgespoeld op de 

bodem aan. Door de onderzijde van de stortkoker iets te lichten ontstaat een betonfront 

dat tijdens het storten de bentoniet omhoog dringt. Deze methode van beton storten stelt 

extra eisen aan het materiaal. Het is noodzakelijk dat het mengsel zeer plastisch is, zodat 

de specie door de wapeningskorf heen tot aan de zijkanten van het paneel kan stromen. 

Door de onderzijde van de stortkoker minimaal 2 meter in de betonspecie te laten steken 

bereikt men een redelijk vlak stortfront en is de kans op bentonietinsluitingen gering.  

 

Dit front zal tijdens het storten van het beton de bentoniet opwaarts verdringen, waarna 

deze aan de bovenzijde van de sleuf wordt afgepompt. Het vereiste steunvloeistofniveau 

kan zo eenvoudig gehandhaafd blijven. 

Anderzijds moet de stortkoker zeker niet dieper dan 8 meter in de betonspecie steken, 
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omdat dan het gevaar voor opdrijven van de wapeningskorf aanzienlijk toeneemt. De 

stortbuis wordt daarom in meerdere stortfasen opgetrokken en ingekort.  

 

Na elke betonvracht wordt met behulp van peilloden de bovenzijde van het stortfront ge-

meten. Dit dient te geschieden aan weerszijden van elke korf aan de buitenzijde. Dit bete-

kent dus dat bijvoorbeeld in geval van twee korven op minimaal drie locaties moet worden 

gemeten, zoals aangegeven in figuur 30. 

 
 

 

 Fig. 30 
 Locatie meetpunten tijdens  
 stortproces in geval van twee  
 korven. 

 

 

 

 

 

 

 

De meetgegevens worden in een stortgrafiek uitgezet (zie figuur 31).  

 

 

 Fig. 31 
Voorbeeld van een stortkromme. 
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Het betonverbruik kan zo met de vooraf berekende hoeveelheid worden vergeleken en 

eventueel optredende problemen kunnen worden onderkend. Met name onregelmatighe-

den in de grafische weergave van de gestorte hoeveelheid beton in relatie tot de diepte 

van de sleuf kunnen duiden op een grillige paneelvorm of zelfs op een plaatselijke instabi-

liteit van de wand.  

 

Door de opwaartse stroming schuurt de betonspecie langs de wapeningsstaven en reinigt 

deze grotendeels van de bentonietaanslag. In de hoeken van bijvoorbeeld staafkruisingen 

zal deze schurende werking minder zijn, hetgeen de aanhechting tussen staal en beton 

nadelig beïnvloedt. Het is van groot belang dat het stortproces zo min mogelijk wordt on-

derbroken. Bij een langere onderbreking stijft de betonspecie immers op. Bij het opnieuw 

opstarten van het stortproces zoekt de verse specie dan een uitweg langs de omtrek van 

de stortkoker en stroomt vervolgens over het oude stortfront om een nieuw stortfront te 

formeren. Dit risico wordt versterkt door de gangbare werkwijze waarbij in een geval van 

vertraging de betonstroom weer op gang wordt geholpen door de buis enigszins te trek-

ken. De kans dat hierbij een dunne laag bentoniet wordt ingesloten is niet denkbeeldig. 

Deze kans wordt ook nog ongunstig beïnvloed doordat de eigenschap van de bentoniet om 

zand in suspensie te houden in de tijd afneemt vanwege het langdurige contact met het 

beton. Hierdoor bestaat het risico dat tijdens de tijd van stilstand het nog in de bentoniet 

aanwezige zand deels uitzakt tot op het stortfront, zodat het volumegewicht van de bento-

niet direct boven het stortfront kan oplopen. 

 

Een goede logistieke planning van de betonaanvoer is daarom van groot belang. Indien er 

toch een vertraging optreedt en de stort na 1 of meer uren moet worden hervat wordt de 

betonstroom in de praktijk veelal weer op gang gebracht door de buis iets te trekken. Deze 

methode leidt vrijwel zeker tot de zeer ongewenste vorming van een nieuw stortfront. Be-

ter is in dat geval de stortbuis naar boven toe te verlengen, zodat een groter verschil wordt 

aangebracht tussen de druk van het beton binnen de buis en daarbuiten. Consequentie 

hiervan is wel dat een betonpomp zou moeten worden gebruikt om het beton in dat geval 

tot boven in de stortbuis te kunnen brengen.  

 

Theoretisch wordt de betonspecie die zich boven de onderzijde van de stortkoker bevindt 

omhoog gedrukt. Door diverse oorzaken treedt echter verdunning van dit front op, zodat 

bovengenoemde theorie niet geheel standhoudt. Deze oorzaken zijn: 

 stromingswrijving langs de sleufwanden en de wapening;  

 afwijkende stromingspatronen in relatief smalle panelen;  

 schraler worden van het beton door het passeren van de wapeningsstaven waardoor 

cement wordt onttrokken aan het mengsel.  

 

Dit probleem probeert men wel te voorkomen door uitsluitend in de eerste vracht een ver-

trager toe te passen. Dit is echter alleen in specifieke gevallen juist. Nadeel hiervan is dat 

vanaf een bepaald moment de vertrager juist als een versneller gaat werken. Het gebruik 

van vertragers in alle vrachten is overigens meestal ook niet de juiste werkwijze. Met na-

me in het geval van ronde voegprofielen zal het tijdstip waarop deze profielen getrokken 

kunnen worden zeer verlaat worden.  

 

Op het scheidingsvlak tussen het beton en de bentoniet zal enige menging optreden. Bo-

vendien wordt de bentoniet hier aangetast door het cement (Ca2+). Indien de betonspecie 



CUR Bouw & Infra/COB Publicatie 231 
 

  80

tot tussen de geleidebalken wordt gestort en dus zichtbaar wordt, moet minimaal een 

overhoogte van 0,50 m worden aangehouden ten opzichte van het vlak tot waar met de 

vereiste betonkwaliteit ontworpen is. Indien de bovenzijde van de diepwand zich op een 

lager niveau bevindt, moet een grotere overhoogte worden aangehouden.  

 

Bij gebruik van getrokken voegprofielen is het noodzakelijk de panelen om en om tot tus-

sen de geleidebalken te storten. Ook kan worden besloten om de sleuf af te storten met 

grind op de enigszins opgestijfde betonspecie. Dit enerzijds om de stabiliteit van de gelei-

debalken te kunnen verzekeren en anderzijds om bij het maken van de tussengelegen 

sluitpanelen over een zichtbare aanzet te kunnen beschikken voor de neergaande bewe-

ging van de diepwandgrijper en voor de wapeningskorf. Dat de overhoogtes leiden tot ex-

tra betonverbruik en wellicht ook tot extra sloophoogtes zijn onontkoombare conse-

quenties.  

5.10.2 Betonsamenstelling 
Bij het ontwerpen van een betonmengsel voor diepwanden is met name speciale aan-

dacht nodig voor de eigenschappen in de plastische fase. Een goede verwerkbaarheid ge-

durende de gehele stortduur is van groot belang om een goede omhulling van de 

wapening en een voldoende dichte betondekking te realiseren. Beton in diepwanden kan 

niet verdicht worden en de verwerkbaarheid is dan ook uitermate kritisch. Voor een homo-

gene betonkwaliteit over de hele (vaak grote) hoogte van diepwandpanelen is verder een 

hoge weerstand tegen ontmenging essentieel. Een goede samenhang moet ook vermen-

ging met bentoniet voorkomen. Natuurlijk zijn ook de eisen aan de sterkte en de duur-

zaamheid van belang voor het ontwerp van het betonmengsel. Deze zijn echter niet 

wezenlijk anders dan bij andere (in een bekisting gestorte) typen betonconstructies. 

5.10.2.1 Van toepassing zijnde normen 

Voor het beton van diepwanden zijn de belangrijkste de volgende normen van toepassing: 

 de Europese betonnorm NEN-EN 206-1 met onderliggende normen voor grondstoffen 

en beproevingsmethoden, in combinatie met NEN 8005, de Nederlandse aanvulling 

hierop, 

 NEN-EN 1538. 

5.10.2.2 Materialen 

In de vigerende versie van NEN-EN 1538 (2000) wordt met betrekking tot in het beton ge-

bruikte materialen alleen gesteld dat deze moeten voldoen aan de van toepassing zijnde 

Europese normen. In de ontwerpversie (2008) worden de volgende aanvullende eisen ge-

steld:  

 

Cement 

Van de 27 cementsoorten uit NEN-EN 197-1 worden 16 soorten behorend tot 3 hoofdty-

pen (CEM I, CEM II en CEM III) zonder meer toegelaten voor diepwanden. Gebruik van an-

dere cementsoorten wordt toegestaan indien de prestatie hiervan onder vergelijkbare 

omstandigheden is aangetoond. In Nederland zijn van deze 16 cementsoorten slechts 8 

zonder meer toegelaten in beton volgens NEN 8005. Voor aantonen van de geschiktheid 

van de overige in NEN-EN 197-1 genoemde cementen, verwijst NEN 8005 naar CUR-

Aanbeveling 48 [7]. 
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In Nederland wordt als bindmiddel vrijwel zonder uitzondering hoogovencement CEM III/B 

(of een mengsel van Portlandcement met hoogovenslak met vergelijkbare samenstelling) 

toegepast in diepwanden. 

 

Vulstoffen 

Type II vulstoffen (puzzolaan of latent hydraulisch) zoals vliegas, hoogovenslak en silica 

fume mogen worden toegepast als cementvervanging. Vanwege de positieve effecten 

geeft de ontwerpversie de voorkeur aan het gebruik van deze vulstoffen of van CEM II. 

 

In Nederland wordt vaak vliegas als vulstof toegevoegd om het gehalte fijn (< 63 m) te 

verhogen. 

5.10.2.3 Mengselsamenstelling 

De eisen aan de betonsamenstelling zijn afhankelijk van de milieuklasse. In tabel E van 

NEN 8005 staan de eisen voor Nederland vermeld. De belangrijkste eisen zijn de maxima-

le water-cementfactor (wcf), c.q. water-bindmiddelfactor (wbf) en het minimaal bindmid-

delgehalte. Vaak is de maatgevende milieuklasse voor diepwanden XC4. Voor deze 

milieuklasse geldt 0,50 als maximale wbf en 300 kg/m3 als minimaal bindmiddelgehalte. 

De cementgehaltes in diepwanden zijn echter altijd hoger zie ook tabel 7. 

 

NEN-EN 1538 stelt dat de wcf moet voldoen aan NEN-EN 206-1, maar niet hoger mag zijn 

dan 0,60. 

 

De sterkteklasse van diepwanden is vaak B25 of B35. Bij een samenstelling conform XC4 

zijn deze sterktes probleemloos haalbaar. 

In Nederland werd tot op heden doorgaans een bindmiddelgehalte van 325-350 kg/m3 

toegepast met maximale korrelgrootte 32 mm of 16 mm. NEN-EN 1538 laat dit echter niet 

meer toe en stelt aanvullende eisen aan het minimaal bindmiddelgehalte die strenger zijn 

(zie tabel 7). In het ons omringende buitenland zijn zelfs nog hogere doseringen van 400-

500 kg/m3 geen uitzondering. 

Tabel 7 Te stellen eis aan het bindmiddelgehalte. 
Maximale korrelgrootte 

[mm] 
Minimaal bindmiddelgehalte 

[kg/m3] 
32 350 
25 370 
20 385 
16 400 

 

Bij een maximale korrelgrootte van 32 mm eist NEN-EN 1538 verder dat zandgehalte 

(d ≤ 4 mm) in de toeslag groter dan 40% (gewichtsprocenten) dient te zijn. Het totale ge-

halte fijne delen (d ≤ 80 μm, inclusief cement en vulstoffen) moet tussen 440 en 

550 kg/m3 liggen. 
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5.10.2.4 Specie-eigenschappen 

Zoals hierboven uitgelegd moet de betonspecie voor diepwanden de volgende eigen-

schappen bezitten: 

 hoge weerstand tegen segregatie (ontmenging); 

 goede verwerkbaarheid en voldoende behoud van verwerkbaarheid; 

 goede samenhang. 

 

De verwerkbaarheid mag met de zetmaat of de schudmaat gemeten worden volgens NEN-

EN 1538. In tabel 8 zijn de hieraan te stellen eisen vermeld. In de ontwerpversie wordt 

een hogere verwerkbaarheid vereist (tussen haakjes vermelde waardes). In Nederland 

wordt doorgaans consistentieklasse F5 (schudmaat 560 – 620 mm) gebruikt. Bij deze ho-

ge consistentie is de schudmaat duidelijk geschikter om de verwerkbaarheid te meten dan 

de zetmaat. Een hoog gehalte fijn is van groot belang om bij deze hoge consistentie vol-

doende samenhang en weerstand tegen ontmenging te krijgen. 

Tabel 8 Eisen aan de verwerkbaarheid van beton 
Zetmaat [mm] Schudmaat [mm] 

160 – 220 (180 – 220) 520 – 630 (600 – 630) 
 

Om de vereiste hoge consistentie te bereiken worden (super)plastificeerders toegepast. 

Om de verwerkbaarheid voldoende lang op peil te houden worden tevens vertragers toe-

gepast of superplastificeerders met een vertragende nevenwerking. Dit leidt ook tot een 

vertraging van de verharding. Bij de diepwanden van het project Rijswijk Verdiept hebben 

beproevingen onder adiabatische omstandigheden aangetoond dat de verharding pas 12 

uur na menging beton [19] merkbaar werd. 

 

Sommige aannemers hebben een sterke voorkeur voor het gebruik van veel vliegas om de 

gewenste verwerkbaarheid en mengselstabiliteit te bereiken, in combinatie met een be-

perkte hoeveelheid toeslagstoffen. 

 

In Nederland zijn de eisen aan hoog vloeibaar en zelfverdichtend beton (ZVB) vastgelegd 

in BRL 1801. Het normaliter in diepwanden gebruikte beton voldoet niet aan deze eisen 

en is dus niet zelfverdichtend in strikte zin. 

 

De eigenschappen van ZVB maken deze in theorie uitstekend geschikt voor toepassing in 

diepwanden. De eigenschappen zijn echter zeer gevoelig voor de dosering van hulpstof-

fen, terwijl bovendien nog weinig bekend is over het effect van vanaf grote hoogte storten 

in combinatie met het gebruik van bentoniet. Om deze redenen is dit in Nederland tot op 

heden niet toegepast. In het buitenland wordt ZVB wel incidenteel toegepast. 
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Hoofdstuk 6 

Kwaliteitscontrole 
6.1 Tijdens uitvoering van de panelen 

De kwaliteit van gerealiseerde diepwandpanelen is sterk afhankelijk van het verloop van 

de uitvoering. Zeker bij in de grond gevormde elementen is er een grotere gevoeligheid 

voor afwijkingen tijdens de uitvoering. Gestreefd moet daarom worden naar een goede en 

zo mogelijk betere aandacht te schenken aan beheersing van de uitvoering en kwaliteits-

controles. Doel van dit hoofdstuk is hiervoor mogelijkheden aan te dragen.  

 

Daarnaast wordt opgemerkt dat er de laatste jaren sprake is van een tendens om sneller 

te willen bouwen. De nadruk teveel leggen op het maken van meters kan ten koste gaan 

van de kwaliteit. Zo zou het werken met dubbele shifts ertoe kunnen leiden dat het niet 

mogelijk is de beste of meest ervaren medewerkers in alle gevallen in te zetten.  

Het wordt belangrijk geacht om, zeker bij risicovolle projecten, de aandacht te verleggen 

van snelheid naar kwaliteit. 

6.1.1 Graafproces  
Belangrijk is om afwijkingen tijdens het graafproces goed vast te leggen. Hierbij kan wor-

den gedacht aan aspecten als: 

 waargenomen obstakels tijdens het graafwerk 

 afwijkende samenstelling ondergrond 

 plotselinge daling van de bentonietspiegel 

 

Gebruikelijk is om tijdens het graven van een paneel de hellingen en verdraaiing van de 

grijper te monitoren. De graafmachinist kan op basis van de gegevens op de monitor be-

sluiten om zo mogelijk correcties uit te voeren. Registratie van het verloop van de panelen 

vindt alleen plaats nadat de grijper op volledige diepte is gekomen. Belangrijk is hierbij dat 

de meetwaarden worden gebaseerd op minimaal twee volledige metingen, waarbij de grij-

per één maal 180º om zijn as wordt gedraaid en opnieuw naar beneden wordt gebracht. 

De beweging van de grijper mag niet te snel zijn en in overeenstemming met de eisen van 

de leverancier om onnauwkeurigheid ten gevolge van impedantie in de sensoren te mini-

maliseren.  

Eventuele afwijkingen die tijdens het verdere graafproces zijn gecorrigeerd worden daar-

door niet door het meetsysteem geregistreerd, maar zullen dus op het graafformulier moe-

ten worden genoteerd. 

Correcties kunnen aanleiding geven tot afwijkende paneeldiktes en dus ook tot meer om-

loopbeton of lokale afwijkingen in de verticaliteit van de voeg. Registratie van een dergelij-

ke afwijking en correctie is om deze reden belangrijk. Optimaal zou zijn indien de helling- 

en rotatiemetingen van elke op en neergaande beweging van de grijper automatisch zou 

worden geregistreerd en uitgewerkt tot een omhullende figuur. Aan de hand hiervan kan 

worden afgeleid of er mogelijk sprake is van bijvoorbeeld een afwijkende paneeldikte of 

dat er veel omloopbeton bij de voeg is te verwachten. Op dit moment zijn de meet- en regi-

stratiesystemen hiervoor niet geschikt. Naast software-technische redenen zou de beno-
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digde tijd voor onevenredige kostenverhogingen leiden. Zolang dit het geval is, moet daar-

om gestuurd worden op discipline op het noteren van afwijkingen. De huidige meetsyste-

men zijn voldoende nauwkeurig om significante afwijkingen te signaleren. 
 

Een toekomstideaal zou zijn om tevens de positie van de grijper boven maaiveld in x, y en 

z coördinaten automatisch te meten met bijv. GPS en de totale meetregistraties te koppe-

len aan een 3D tekenpakket. Hiermee zou dat het totale graafproces kunnen worden gevi-

sualiseerd en afwijkingen makkelijker zichtbaar te maken. Gezien de voortschrijdende 

technische ontwikkelingen is dit wellicht binnen 5 à 10 jaar haalbaar.  
 

Hoewel geautomatiseerde registratie moet worden nagestreefd kan hier nooit volledig op 

worden vertrouwd. Het handmatig vastleggen van afwijkingen en belangrijke stappen in 

het proces blijft noodzakelijk en moet worden verwerkt in een zogenoemd. geboortebewijs 

van een paneel (zie 6.1.5). Hiermee kan ook in een latere fase van het project noodzake-

lijke informatie worden verkregen om mogelijke corrigerende maatregelen te treffen in een 

bijzondere situatie. 

6.1.2 Bentoniet 

De eigenschappen van de bentoniet dienen te worden gecontroleerd door middel van 

proeven. Onderstaand wordt voor verschillende situaties ingegaan op de uit te voeren 

proeven en te stellen eisen. 
 

Voorafgaand aan uitvoering werk 

In de ontwerpfase is uitgegaan van bepaalde parameters voor de bentoniet. Na vaststel-

ling van de soort bentoniet en de toe te passen mengverhouding dient door middel van 

proeven te worden aangetoond dat wordt voldaan aan deze parameters.  
 

In de voorbereidingsfase moeten van de toe te passen bentoniet ten minste volumege-

wicht, pH, viscositeit, zwichtspanning, filterverlies en cakedikte te worden vastgesteld. De 

gebruikelijke aan de verse bentoniet te stellen eisen zijn weergegeven in tabel 9.  
 

Een aandachtspunt hierbij is de zwichtspanning. De minimaal benodigde waarde wordt 

bepaald door de microstabiliteit, zie ook 4.5.2. Afhankelijk van het ontwerp van de wape-

ningskorf zal er ook een maximumwaarde gelden, zie hiervoor 5.9. Onder West-

Nederlandse grondomstandigheden zal de maximum waarde meestal 30 Pa bedragen. 
 

Omdat het niet praktisch is tijdens de uitvoering van het werk telkens de zwichtspanning 

te bepalen moet in de voorbereidingsfase worden vastgesteld welke variatie van de pH is 

toegestaan, dusdanig dat nog wordt voldaan aan de toelaatbare zwichtspanning.  
 

In praktijkgevallen is gebleken dat de eigenschappen van de bentoniet in nadelige zin 

kunnen veranderen door stoffen die in de ondergrond aanwezig zijn. Om dit vooraf in 

beeld te brengen verdient het sterk aanbeveling om geschiktheidstesten van de bentoniet 

uit te voeren, waarbij wordt onderzocht in hoeverre de toe te passen bentoniet reageert 

met de aanwezige stoffen in de ondergrond. Dit is met name belangrijk indien bekend is 

dat er bepaalde stoffen aanwezig zijn in de bodem die een nadelige invloed zouden kun-

nen hebben. Hierbij kan worden gedacht aan chemische verontreinigingen, maar ook 

eventueel aanwezige producten die samenhangen met eerdere grondverbeteringen.  
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Verse bentoniet 

Na menging van de bentoniet dient minimaal twee maal per dag te worden gecontroleerd 

of wordt voldaan aan alle geëiste waarden. Voor de voorraad verse bentoniet moet dit ten 

minste éénmaal per dag worden gecontroleerd.  
 

Hierbij gaat het om volumegewicht, pH, viscositeit, filterverlies en cakedikte. 
 

Tijdens het graafproces 

Tijdens het ontgraven kunnen de eigenschappen van de bentoniet veranderen door het 

contact met de grond en daarin aanwezige stoffen. Om die reden dient minimaal twee 

maal tijdens het ontgraven van elk paneel met een minimum van twee maal per dag een 

monster van de graafbentoniet te worden genomen. De uitkomst van de geschiktheids-

proeven vooraf kan aanleiding geven tot een hogere frequentie. 
 

De uit te voeren proeven zijn: Viscositeit en pH op voorraadbentoniet. Indien op basis van 

visuele waarneming blijkt dat er reden is te twijfelen worden er tevens monsters uit de 

sleuf genomen en beproefd. 
 

Tijdens het ontzanden 

De ontzande (of volledig ververste) bentoniet dient te worden gecontroleerd op zandgehal-

te, volumegewicht, pH en viscositeit. 
 

Proeven en aan te houden waarden 

In tabel 9 wordt per eigenschap kort ingegaan op de te stellen eisen en de benodigde 

proeven, waarbij tevens onderscheid is gemaakt naar de verschillende fasen van het pro-

ces:  

Tabel 9 Proeven op bentoniet en minimumeisen. 
Eigenschap Proef Te stellen minimumeis 
  verse 

bento-
niet 

op voorraad 
graafbento-
niet, tijdens 
ontgraven 

voorafgaand 
aan betonne-
ren 

 
Volumegewicht Weging vast volume [g/cm3] < 1,10 < 1,25 < 1,15 

 
Zandgehalte 

Baroïd Sand Content Set (DIN 
4127) [massa%] n.v.t. niet gemeten < 4 

Zwichtspanning 

Larümeter 
Kugelharfengerät (DIN4126) 
Pendelgerät volgens Weiss 
(DIN 4127) 

**) niet gemeten niet gemeten 

Viscositeit Marsh trechter (API) [s] 32 tot 
50 32 tot 60 32 tot 50 

Cakedikte Filterpers (DIN 4127) [mm] < 3 < 6 niet gemeten 
Filtraatwater-
verlies 

Filterpers [cm3 per 30 min] /  
[cm3 per 7,5 min] 

< 30 /  
< 15 

< 50 / 
< 25 niet gemeten 

Zuurgraad (pH) pH-meter 7 tot 11 *) *) 
*) Aan de pH wordt geen directe eis gesteld, maar deze wordt als graadmeter gebruikt voor andere eigenschap-

pen. In de voorbereidingsfase dient te worden vastgesteld binnen welke pH-grenzen de toe te passen bentoniet 
de juiste eigenschappen heeft. Deze grenzen moeten tijdens de uitvoering als criterium worden gebruikt. 

**) Voor de benodigde zwichtspanning kan geen algemene waarde worden opgegeven, omdat deze afhankelijk is 
van de microstabiliteit (zie 4.5). Indien de zwichtspanning hoger is dan 30 Pa heeft dit consequenties voor de 
wapeningskorf (zie 5.9.2). 

 

Een uitgebreide beschrijving van de genoemde proeven is opgenomen in bijlage B. 
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6.1.3 Wapening 
Op basis van het ontwerp dient een keuringsplan te worden opgesteld voor de wapenings-

korven. In NEN-EN 1536 wordt omschreven hoe en wat er moet worden gekeurd. Hierbij 

moet worden gedacht aan zaken als materiaalkwaliteit, certificering, labeling van elke korf 

staafdiameters, staafafstand, spoed, afstandhouders, e.d. Voorts dienen de uit te voeren 

keuringen en de frequentie hiervan te zijn afgestemd op de risico's van het proces. 
Gebruikelijk is dat voor de daadwerkelijke controle op de bouwplaats een toetsingsformu-

lier wordt opgesteld waarop de keuring geregistreerd wordt. 

6.1.4 Beton 
Tijdens het betonneren dient het verloop van het stortproces in de tijd gevolgd te worden. 

De gegevens van de stort van elk paneel worden vastgelegd in een stortformulier. De prEN 

1538:2008 geeft in annex C een voorbeeld van een dergelijk formulier. Hierin worden 

vastgelegd: het tijdstip van start storten van elke betonleverantie, de hoeveelheid (m3) van 

elke leverantie, het betonniveau t.o.v. de geleidebalken, de lengte van de stortkoker en de 

positie hiervan. Met deze gegevens wordt dan de zogenoemde stortgrafiek opgesteld. 

De door de norm voorgeschreven controle van het beton wordt getoond in tabel 10. Deze 

controles worden op het werk uitgevoerd. 

Tabel 10  Voorgeschreven controles Beton. 
Parameter NEN-EN 1538:2000 prEN 1538:2008 
Betonleveringscertificaat Controleren bij iedere la-

ding 
Controleren bij iedere la-
ding 

Beton uiterlijk Te controleren door visuele 
waarneming 

Zie betonconsistentie. 

Betonconsistentie Te controleren bij begin elk 
paneel en wanneer vereist 
(volgens ENV 206) 

Visuele controle elke 
truckmixer. 
Zet- of schudmaat mini-
maal 1x per paneel bij 
start. 

Specietemperatuur Niet voorgeschreven Alleen meten in geval van 
twijfel 

Betonsterkte 4 proefstukken van elke 
100 m3 beton (a) 

3 proefstukken per 300 m3 
beton (b) 

(a)  Wanneer het beton wordt vervaardigd in een continu en nationaal gecertificeerd kwaliteitsgarantiesys-

teem, kunnen afwijkende eisen voor het nemen van betonmonsters worden overeengekomen.  

(b)  Alleen indien beton wordt geleverd door een niet gecertificeerde centrale. 

 

De belangrijkste te controleren eigenschap is de verwerkbaarheid. Per paneel dient vol-

gens de norm de consistentie minimaal slechts 1x gecontroleerd te worden op het werk 

door meting van de zet- of schudmaat. Deze keuringsfrequentie is naar de mening van de 

commissie veel te laag. De verwerkbaarheid is uitermate kritisch voor de kwaliteit van de 

diepwand. Geadviseerd wordt dan ook om de verwerkbaarheid van élke truckmixer te me-

ten. Bij niet voldoen aan de specificatie (te lage óf te hoge consistentie), dient de truck-

mixer retour te worden gestuurd. Deze procedure is reeds bij meerdere diepwandprojecten 

in Nederland toegepast. 

Bij het meten van de schudmaat kan ook visueel vastgesteld worden of de specie vol-

doende samenhang heeft (geen ontmenging).  
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6.1.5 Inhoud geboortebewijs panelen 
Van elk gerealiseerd paneel worden geboortebewijzen opgesteld. De hierop minimaal 

vastgelegde gegevens zijn:  

 Identificatie paneel (nummer, type, theoretische afmetingen) 

 Gegraven afmetingen (diepte, lengte) 

 Graafvolgorde graafgangen bij meergangspanelen 

 Tijdbalk, waarop aangegeven de volgende tijdstippen  

 Startdatum 

 Start- en eindtijdstip ontgraven. Bij uitvoering over meerdere dagen de diepte te-

vens vermelden. 

 Start- en eindtijdstip ontzanden of verversen 

 Tijdstip van plaatsing of verwijderen voegplank 

 Tijdstip borstelen voegen 

 Tijdstip plaatsing wapeningskorven 

 Start- en eindtijdstip van elke betonvracht 

 Meetwaarden verticaliteit en verdraaiing grijper c.q. paneel, zo mogelijk vanuit geau-

tomatiseerde registratie 

 Meetwaarden kwaliteitscontrole bentoniet na het graven en voor het betonstorten 

 Stortgrafiek met de betonhoeveelheid als functie van de diepte en de positie van de 

stortkoker 

 Meetwaarden en tijdstippen uitgevoerde kwaliteitcontroles op het beton 

 Afstorthoogte beton 

 Identificatie wapeningskorven 

 Geconstateerde bijzonderheden 

 

Daarnaast verdient het aanbeveling om tevens de volgende gegevens te registreren: 

 Overgangen in grondlagen (soort en diepte) indien identificeerbaar. 

 

In bijlage C is een voorbeeld opgenomen van een geboortebewijs. 

6.2 Betonkwaliteit gerealiseerde panelen 
Na ontgraven is op basis van inspectie en uit te voeren kernboringen te constateren wat 

de kwaliteit van het beton is. Hierbij gaat het met name om het beton dat deel uitmaakt 

van de dekking, dus buiten de wapening. De grootte en kwaliteit van de betondekking is 

maatgevend voor de duurzaamheid. De in dit kader uit te voeren controles wijken niet af 

van die, uit te voeren voor ander in het werk gestort beton. Wel moet bedacht worden dat 

de spreiding in kwaliteit groter is in vergelijking met getrild beton.  

 

Kwaliteitscontroles en eventueel benodigde reparaties kunnen aan de ontgraven zijde in 

het algemeen goed worden uitgevoerd, echter aan de tegenovergelegen zijde niet. Wel 

vormt de waargenomen kwaliteit aan de ontgraven zijde meestal een goede graadmeter 

voor de kwaliteit aan de andere zijde, mits de wapeningsconfiguratie niet signifant ver-

schilt tussen beide zijden. Verder is doorgaans de ontgraven zijde maatgevend voor de 

duurzaamheid. 

Er bestaan geen specifieke eisen voor de gerealiseerde kwaliteit van diepwanden (met 

uitzondering van de in situ betonsterkte). De grootte van de betondekking kan destructief 
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of niet-destructief (radar) gemeten worden. De in NEN-EN 1538 voorgeschreven beton-

dekking (75 mm) is ingegeven vanuit het oogpunt van uitvoering en niet vanuit duurzaam-

heid. Afhankelijk van de milieuklasse in de gebruiksfase, de gerealiseerde kwaliteit en de 

vereiste levensduur, is de benodigde dekking voor duurzaamheid beduidend lager. 

 

De betondekking van diepwanden is altijd minder dicht in vergelijking met middels trillen 

verdichte betonconstructies. Om te bepalen hoe dicht de betondekking is, zijn verschillen-

de beproevingen mogelijk: Open porositeit, waterindringing, petrografische analyse e.d. 

Hiervoor kunnen echter geen eisen geformuleerd worden die een directe relatie met de le-

vensduur hebben.  

 

In interne richtlijnen binnen Rijkswaterstaat worden voor andere typen betonconstructies 

dan diepwanden wel eisen gesteld aan de maximale waterindringing, bepaald volgens 

NEN-EN 12390-8. Voor diepwanden is onverkorte toepassing van de eisen uit deze richt-

lijn omstreden, omdat het beton in principe altijd minder goed verdicht is, terwijl boven-

dien de dekking veel groter is dan in het geval van andere betonconstructies. 

 

Om de vereiste levensduur te kunnen realiseren is het zaak om afhankelijk van de mili-

euklasse vooraf de goede keuzes te maken met betrekking tot grootte van de dekking, de-

taillering van de wapening, betonmengsel etc. 

6.3 Waterdichtheid 

Diepwanden worden vaak toegepast om een droge ontgraving van een diepe bouwkuip 

mogelijk te maken. De waterdichtheid van de diepwand is in dat geval van groot belang, 

zowel voor de werksituatie in de bouwkuip als voor het handhaven van de grondwater-

standen en –stijghoogten buiten de bouwkuip.  

 

Lekkage van de diepwand hoeft niet in alle gevallen tot problemen te leiden. In dichte klei-

lagen bijvoorbeeld zal een lekkage niet direct tot een waterstroom en mogelijk uitspoeling 

van grond leiden. In veel gevallen waarbij een diepwand wordt toegepast, is de situatie 

echter dusdanig dat een lekkage tot grote schade kan leiden. 

 

Zoals bij elke grondkerende constructie heeft ook een diepwand het nadeel dat deze zich 

ondergronds en (veelal) beneden de grondwaterstand bevindt, zodat onvolkomenheden in 

de constructie niet visueel traceerbaar zijn. Wanneer de lekkage zich visueel uit na het 

uitvoeren van de ontgraving, bijvoorbeeld door uittredend water, dan betekent dit niet 

noodzakelijk dat hiermee ook de locatie van het lek is vastgesteld. In veel gevallen zal het 

hoogstens een aanwijzing kunnen zijn. Vooruitlopend op de vraag of, en zo ja hoe, repara-

tie kan plaatsvinden, is het van belang om in eerste instantie de lekkage te kunnen lokali-

seren en bij voorkeur ook om een indicatie van het lekdebiet te kunnen vaststellen.  

 

Voor het controleren van de waterdichtheid van de diepwanden zijn diverse methoden be-

schikbaar, deels nog in ontwikkeling.  
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Deze methoden kunnen worden onderscheiden naar het moment waarop de controle 

wordt uitgevoerd: 

 nadat twee diepwandpanelen aan elkaar zijn verbonden (vooral gericht op de water-

dichtheid van de voeg); 

 nadat de wanden van een diepwandkuip zijn gemaakt (vooral gericht op de water-

dichtheid van de diepwandkuip);  

 tijdens het ontgraven binnen de diepwandkuip (vooral gericht op het speuren naar 

zwakke plekken in de diepwand); 

 na de constatering van een (beperkte) lekkage (vooral gericht op het vaststellen van 

de ernst van de lekkage). 

 

De eerste twee methoden kunnen een rol spelen bij de afnamecontrole: in veel gevallen 

zullen er in het contract immers eisen zijn gesteld aan de waterdichtheid van de diep-

wand. Het onderzoek volgens deze twee methoden is preventief: de diepwand heeft nog 

niet zijn grond(water)kerende functie en in principe kunnen de lekken worden gerepareerd 

voordat schade is opgetreden in de omgeving.  

De laatste twee methoden zijn meer gericht op het uitvoeringsproces: in uitvoerings- en 

toezichtsplannen kan e.e.a. verder worden uitgewerkt. In dit stadium is het risico op scha-

de in de omgeving al aanwezig, of soms al opgetreden. 

Door de grotere kans op schade en de vaak moeizame reparatie na het vaststellen van 

een lek (het gat in de diepwand dient tegen de waterstroom in te worden gedicht), verdient 

het aanbeveling om uit te gaan van de preventieve methode. 

In het vervolg wordt o.a. de elektrische potentiaalmethode besproken, om lekkages in 

grond- en waterkerende wanden op te sporen. Deze techniek kan zowel preventief als na 

constatering van lekkage worden ingezet. In geval van het vermoeden van lekkage wordt 

meestal wel de meetdichtheid aangepast ter plaatse van de verdachte onderdelen van de 

constructie. 

6.3.1 Controle van de kwaliteit van de voegen 

In recente projecten is gebleken dat bij het maken van diepwanden als gevolg van diverse 

factoren zones kunnen ontstaan waarin de kwaliteit van het beton van de wand niet opti-

maal is. Deze zones bevinden zich over het algemeen rondom de voegen van de diep-

wandpanelen. Tijdens of na het ontgraven kan op die plekken lekkage ontstaan met in 

extreme gevallen zakking buiten de bouwput of zelfs bezwijken van de diepwand zelf. 

 

Bij de ontgraving van de bouwkuip is het zaak plaatsen met een verhoogde kans op lekka-

ge zo vroeg als mogelijk te lokaliseren en hierop adequaat te handelen. Om het restrisico 

van een lekkende diepwand verder te verkleinen, zou men idealiter vóór ontgraven een 

opleveringscontrole van de diepwand willen uitvoeren, waarbij met behulp van een meting 

kan worden vastgesteld of de diepwand aan de eisen van sterkte en water- en gronddicht-

heid voldoet. 

 

Op dit moment is er geen kant-en-klare meetmethode voor handen die hierop een eendui-

dig antwoord geeft. Wel is er geofysisch (veel) meer mogelijk dan momenteel in de civiele 

techniek wordt toegepast. Vooral in de olie-industrie is men al veel verder met het op af-

stand detecteren van materiaaleigenschappen. 
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Eén van de kansrijke meetmethoden is Seismische Tomografie. Deze techniek wordt al 

toegepast voor het doormeten van in de grond gevormde palen en is in Le Havre ook over 

diepwandvoegen heen getest.  

 

Praktijktest 

Medio 2010 is een praktijkproef naar meetmethoden betreffende de kwaliteit van de voe-

gen in Nederland in volle gang. Onderstaand wordt ingegaan op de toegepaste methoden 

en de eerste voorlopige resultaten.  

 

Op diepwanden van de in aanbouw zijnde parkeergarage Kruisplein in Rotterdam en op in 

het laboratorium gemaakte proefstukken zijn vier verschillende metingen rondom vier 

voegen als proef uitgevoerd: 

 seismische tomografie van meetbuis naar meetbuis over de voeg; 

 gedistribueerde temperatuur tijdens het storten van beton / uitharden van beton, in 

het paneel en bij de voeg; 

 geleidbaarheid van binnen naar buiten de bouwkuip; 

 natuurlijke radioactiviteit. 

 

Hiervan lijkt de seismische tomografische meting de beste combinatie van toepasbaar-

heid en resolutie op te leveren, hoewel de validatie van de metingen naar de werkelijke si-

tuatie zich nog in een beginfase bevindt. 

De geleidbaarheidsmeting is waarschijnlijk een nuttige aanvulling op de seismische me-

ting in het geval er ergens een afwijking wordt waargenomen en biedt als enige van de ge-

bruikte metingen de mogelijkheid om te meten indien op voorhand geen 

meetvoorzieningen zijn opgenomen in de wand. 

De gedistribueerde temperatuurmeting biedt nuttige informatie tijdens het storten van de 

betonmix en tijdens het uitharden van de beton. Grote bentonietvolumes die tijdens het 

storten in de voeg achterblijven, kunnen hiermee tijdens het storten worden waargeno-

men. Welke omvang van de bentonietinsluiting het systeem voldoende nauwkeurig waar-

neemt, moet nog worden vastgesteld. 

De meting van de natuurlijke radioactiviteit is alleen bruikbaar indien het gammaspectrum 

van beton en bentoniet voldoende onderscheidend zijn. Als dit het geval is, is deze meting 

mogelijk een nuttige aanvulling op de overige metingen. 

Theoretisch kansrijke metingen die technisch niet veel aanpassing vergen, maar nog niet 

zijn onderzocht, betreffen elektromagnetische en/of radarmetingen vanuit een meetbuis 

(of boorgat) al dan niet tomografisch. 

In figuur 32 is het resultaat weergegeven van een seismische meting van meetbuis naar 

meetbuis. Op de verticale as staat de diepte aangegeven.  

De blauwe lijn in de grafiek geeft de demping van het signaal weer in dB. Hoe lager de 

demping hoe beter de voeg.  

De rode lijn in de grafiek geeft de looptijd van de geluidsgolven tussen de meetbuizen 

weer in ms.  
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 Fig. 32 
 Resultaat van een seismische 
  meting (meetresultaten  
 uitgezet tegen de diepte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een korte looptijd duidt op een hoge geluidssnelheid. De geluidssnelheid wordt hoger 

naarmate de dichtheid en de schuifsterkte groter zijn. Voor goed beton is de geluidssnel-

heid ongeveer 4.000 tot 4.500 m/s. Een lokale langere looptijd duidt mogelijk op een ver-

ontreiniging in de voeg en/of lagere kwaliteit van het beton. 

Bovenin het paneel worden langere looptijden aangetroffen, hetgeen overeenkomt met de 

verwachting: hier is de zone waar beton overgaat in bentoniet en waar pure bentoniet ach-

terblijft. 

Voor het juist duiden van deze resultaten is aanvullende validatie via tests en praktijkerva-

ring noodzakelijk. Het valideren zal een belangrijk onderdeel van verder onderzoek moe-

ten vormen. 

6.3.2 Controle op de waterdichtheid van de bouwkuip, de "Rotterdamse aanpak" 

Voor het controleren van de waterdichtheid van de diepwanden rond een bouwkuip wordt 

gewoonlijk voorafgaande aan het ontgraven een controleproef uitgevoerd. In Rotterdam 

vormt dit voor diepe bouwkuipen met diepwanden een standaardprocedure. Uitgangspunt 

daarbij is dat de waterdichtheid van een bouwkuip met diepwanden afhangt van de:  

 in de diepwanden voorkomende onregelmatigheden, zoals zand- en bentonietinslui-

tingen; 

 onregelmatigheden ter plaatse van de voegnaden; 

 waterdichtheid van de onderliggende Formatie van Waalre (voorheen: Kedichem); 

 inbeddingsdiepte van de diepwand in de onderliggende Formatie van Waalre.  
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De verschillende bijdragen kunnen alleen door in-situ proefnemingen worden gekwantifi-

ceerd. Het is echter bijna onmogelijk om afzonderlijke waarden voor deze bijdragen vast te 

stellen. Dit betekent dat tijdens een controleproef de waterdichtheid van de bouwkuip als 

geheel wordt beproefd en dat de resultaten van de controleproef moeten worden vertaald 

naar de waterdichtheid van de diepwand. 

Het doel van de controleproef is om de stationaire lek van de bouwkuip op ware grootte 

vast te stellen. Dit betekent dat de controleproef zo moet worden uitgevoerd dat de maat-

gevende bouwfase – verlaging van de stijghoogte in de Pleistocene zandlaag met ettelijke 

meters – correct wordt nagebootst. Dit wordt gedaan door een directe meting van het de-

biet tijdens het bemalen onder stationaire omstandigheden.  

 

Een alternatief is een indirecte meting. Hierbij wordt het omhoog komen van de stijghoog-

te in de Pleistocene zandlaag als gevolg van het stopzetten van de bemaling gemeten. En 

aan de hand hiervan wordt het lekdebiet berekend. De nadelen van de indirecte methode 

zijn o.a. de onzekerheid over het vaststellen van de stationaire toestand van de stijghoog-

te en de noodzakelijke aanname van de effectieve porositeit van de zandlaag om het lek-

debiet te kunnen berekenen.  

De controleproef kan worden uitgevoerd nadat de bouwkuip is gesloten en moet zijn afge-

rond voordat de ontgraving start. Dit maakt het mogelijk om tijdig reparaties uit te voeren 

voor het geval dat dit nodig zou zijn. Een nadeel van deze werkwijze is dat de controle-

proef hiermee op het kritieke pad zit: tussen het maken van de diepwand en het ontgra-

ven van de bouwkuip. Daarbij moet worden bedacht dat een controleproef al gauw enkele 

weken in beslag neemt. 

Een consequentie van de beproevingsmethode is dat alleen die delen van de diepwand 

die zich in een zandlaag bevinden op waterdichtheid worden beproefd. In die lagen is wa-

terdoorlatendheid ook van belang. Lekken in de delen van de diepwand die zich in relatief 

waterondoorlatende (veen- en klei-)lagen bevinden, zullen niet worden opgemerkt, maar 

zijn in het algemeen ook niet belangrijk.  

Voor de installatie van de peilbuizen en de pompputten voor de onttrekking van grondwa-

ter wordt water gebruikt. Dit zal de stijghoogte binnen de bouwput beïnvloeden. Deze in-

vloed zou na enige tijd verwaarloosbaar moeten zijn, afhankelijk van de grootte van het 

lekdebiet uit de bouwkuip. De peilbuizen en pompputten voor de onttrekking van grondwa-

ter moeten daarom worden geïnstalleerd, voordat de bouwkuip met de diepwanden 

rondom volledig afgesloten is. 

 

In de bouwkuip worden twee pompputten voor de onttrekking van grondwater geplaatst. 

Elke onttrekkingsput wordt voorzien van een onderwaterpomp, een debietmeter, een peil-

buis en een niveausensor. Binnen de bouwkuip worden twee tot drie peilbuizen geïnstal-

leerd. Buiten de bouwkuip worden peilbuizen met het filter in de Pleistocene zandlaag op 

een onderlinge afstand van 50 m geplaatst en een aantal peilbuizen voor het bepalen van 

de freatische grondwaterstand. De peilbuizen worden zo dicht mogelijk bij de diepwand 

geplaatst.  

Voorafgaande aan de controleproef worden nulmetingen verricht van de peilbuizen en de-

bietmeters. Deze metingen worden tijdens de controleproef regelmatig uitgevoerd en ge-

registreerd. Meetdata van de peilbuis in de onttrekkingsput, van een peilbuis binnen en 

een peilbuis buiten de bouwkuip worden, met een interval van 10 minuten, nagenoeg con-

tinu geregistreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektronische meetinstrumenten 

(type Diver). Als de stijghoogte in de bouwfase tot beneden het niveau van de bovenkant 
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van de Pleistocene zandlaag moet worden verlaagd, dan wordt de controleproef in twee 

achtereenvolgende stappen uitgevoerd.  

 

De eerste stap is een verlaging ter plaatse van elke onttrekkingsput tot 2 m boven de bo-

venkant van de waterdoorlatende Pleistocene zandlaag. Deze verlaging moet worden ge-

handhaafd met behulp van een niveausensor. Hierop wordt een snelle reactie van de 

stijghoogte verwacht, omdat de watervoerende laag alleen reageert op de verandering van 

de poriënwaterdruk (elastische berging). Om de stationaire situatie vast te stellen en aan 

te tonen, moeten de stijghoogten in de bouwkuip gedurende ten minste 24 uur min of 

meer constant zijn. Als gevolg van lekkage en grondwateraanvulling zullen de stijghoogten 

in het midden van de bouwkuip hoger zijn dan ter plaatse van de onttrekkingsputten.  

 

In de tweede stap wordt de stijghoogte verder verlaagd tot enkele meters in de Pleistoce-

ne zandlaag (het vereiste bemalingsniveau) en vervolgens met behulp van de sensor op 

dat niveau gehandhaafd. De bovenkant van de Pleistocene zandlaag wordt daardoor een 

onverzadigde zone en het spanningswater verandert in freatisch grondwater. Als gevolg 

van de freatische bergingscapaciteit van de Pleistocene zandlaag zal de reactie van de 

stijghoogte veel langzamer zijn dan in de eerste stap. Om een stationaire situatie aan te 

tonen, moet de stijghoogte min of meer constant zijn gedurende 3 x 24 uur. De periode 

van 3 x 24 uur is nodig om de invloed van de freatische berging in het lekdebiet te mini-

maliseren. 

 

Voor de uitwerking van een dergelijke controleproef wordt verwezen naar Elprama et al. 

[20]. In het artikel worden de resultaten van enkele controleproeven in Rotterdam bespro-

ken en wordt de volgende optimale combinatie van hydraulische weerstanden gevonden: 

 diepwand: c = 800 dagen; 

 Formatie van Waalre: c = 2.600 dagen. 

 

Een gemiddelde c-waarde van 800 dagen komt bij een diepwand met een dikte van 1,2 m 

neer op een gemiddelde waterdoorlatendheid van de diepwand van k = 1,5 x 10-3 m/dag 

≈ 1,5 x 10-8 m/s. Meer recent is door Thumann et al. bij een diepwandproject in Rotter-

dam een gemiddelde c-waarde van 200 dagen vastgesteld, wat neerkomt op een gemid-

delde waterdoorlatendheid van de diepwand van k = 6 x 10-3 m/dag ≈ 6 x 10-8 m/s [21]. 

 

Een goed resultaat bij een controleproef is geen garantie voor een voldoende waterdichte 

diepwand. Bedacht dient te worden dat bentonietinsluitingen geen lekkage zouden kun-

nen geven wanneer de bouwkuip nog niet is ontgraven, maar dat wel gaan doen wanneer 

de bouwkuip wordt ontgraven. Wel is het zo dat een slecht resultaat bij een controleproef 

vroegtijdig de noodzaak aangeeft van mitigerende maatregelen. Overigens zal het bij een 

slecht resultaat van de controleproef die gericht is op het vaststellen van een lekdebiet, 

moeilijk zijn om de locatie van een relatief groot lek zonder het plaatsen van extra peilbui-

zen vast te stellen.  

6.3.3 Controle tijdens het ontgraven van de bouwkuip 
Tijdens de hiervoor beschreven controleproef is de bouwkuip nog niet ontgraven. De hori-

zontale deformatie van de diepwandpanelen is in die fase nog verwaarloosbaar. Tijdens 

en na het ontgraven van de bouwkuip is de kans op lekkage groter, omdat de diepwanden 
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dan enige deformatie hebben ondergaan, waardoor de voegen tussen de diepwandpane-

len enigszins open kunnen zijn gaan staan.  

 

Om uitvoeringsonvolkomenheden tijdens het ontgraven van de bouwkuip in een zo vroeg 

mogelijk stadium te constateren, is het van belang een aantal documenten op te stellen 

die dienen als ondersteuning tijdens de uitvoering van de werkzaamheden: 

 ontgravingsplan 

 calamiteitenplan 

 toezichtsplan 

 

Het opstellen van het ontgravingsplan en het calamiteitenplan ligt op de weg van de uit-

voerende partij. In het geval van een traditioneel contract ligt het voor de hand dat het 

toezichtsplan door de directievoerende partij wordt opgesteld. 

In het ontgravingsplan kan de ontgravingsvolgorde zo worden voorgeschreven dat de kans 

zo klein mogelijk is dat er 's nachts een lekkage optreedt. Dit door bijvoorbeeld 's ochtends 

het graven te beginnen langs de diepwand en 's middags in het midden van de bouwkuip. 

In het calamiteitenplan omschrijft de uitvoerende partij de geïnventariseerde risico's voor 

de ontgravingsfase en de maatregelen die hij ter beschikking heeft tijdens het signaleren 

van een (potentiële) lekkage dan wel het optreden van een calamiteit. 

In het toezichtsplan wordt omschreven op welke onderdelen van het ontgravingsplan con-

trole wordt uitgeoefend en hoe de resultaten van die controles worden vastgelegd. 

Een voorbeeld van een calamiteiten- en ontgravingsplan is opgenomen in bijlage D. 

6.3.4 Opsporen van lekkages in de diepwand 

Deze opsporing vindt meestal plaats nadat lekkage is geconstateerd. Het gaat dan om het 

vaststellen van de ernst van de lekkage. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de zo-

genaamde elektrische potentiaalmethode. Een belangrijk voordeel van deze methode is 

dat deze kan worden toegepast voordat een ontgraving of uitgebreide bemaling is uitge-

voerd en kans op schade aan de omgeving bestaat. 

Het uitvoeren van een dergelijke meting kost ca. één week aan voorbereidingstijd en af-

hankelijk van de omvang van de wand, ca. drie weken aan uitvoering en uitwerking van de 

meetresultaten. 

 

Het basisprincipe van de elektrische potentiaalmethode is gebaseerd op de koppeling tus-

sen mechanische krachten en elektrische stromen. Hierbij creëert het transport van gela-

den deeltjes een potentiaalveld dat wordt gemeten. Er kunnen twee typen metingen 

worden onderscheiden:  

 passieve meting 

 actieve meting 

 

Grondwaterstroming in een poreus medium zorgt voor een elektrische stroom. Een me-

chanische waterstroming introduceert een ionentransport. Negatieve vrije ionen zijn in 

omvang kleiner dan de positieve vrije ionen. Hierdoor kunnen de negatieve ionen zich ge-

makkelijker bewegen dan de positieve. Het verschil in bewegingssnelheid veroorzaakt een 

scheiding van ionen en hierdoor ontstaat een elektrisch veld. Verder zijn er nog allerlei lo-

kale effecten langs het korrel/water-contact afhankelijk van de korrels en de opgeloste 

deeltjes in het water. 
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De methode is gebaseerd op het meten van dit genoemde elektrische veld. De methode is 

- in tegenstelling tot de hierna beschreven actieve methode - een passieve meetmethode; 

dat wil zeggen dat er geen elektrische stroom in de bodem wordt opgewekt. 

 

Bij de actieve methode wordt er elektrische stroom in de grond gestuurd; dit kan vanaf 

maaiveld of vanuit een boorgat. Het toevoeren van stroom heeft tot gevolg dat er meer io-

nen met de elektrische stroom mee gaan bewegen. Dit wordt bij de sensoren als toename 

van de potentiaal gemeten.  

Bij deze actieve methode wordt gebruik gemaakt van de lineariteit van de relatie V = I x R : 

bij een verdubbeling van de stroom, verdubbelt bij een gelijkblijvende weerstand ook de 

spanning. Als er een kleine stroom loopt, dan kan deze stroom zonder noemenswaardige 

weerstand door een lek stromen. Als de elektrische stroom wordt opgevoerd, dan neemt 

de mechanische weerstand bij het gat toe. Er vindt als het ware zowel een elektrische als 

een mechanische verstopping van het gat plaats, het lek heeft daarbij een werking die 

vergelijkbaar is met die van een trechter of silo. Deze toename van de weerstand leidt er-

toe dat de relatie tussen stroom (I) en spanning (V) op een zeker moment niet meer lineair 

is. Het gat kan de stroom niet meer ongestoord doorlaten en de sensor waar dit wordt ge-

constateerd, geeft de locatie van het gat aan. Het gat is dan gelokaliseerd. 

Een kwantitatieve relatie tussen de grootte van een mechanische kracht en de grootte van 

het elektrische veld dat ontstaat, is zeer complex. De grootte van een eventueel debiet 

door een afdichtende wand is daarom zeer lastig te bepalen. 

Bij de elektrische potentiaalmethoden wordt aan het maaiveld gemeten of vanuit een 

boorgat. Voor beide meetconfiguraties geldt dat er op een zekere afstand van de bron 

wordt gemeten. Het verloop van het elektrische veld dat bij de bron ontstaat, wordt door 

de grond tussen bron en ontvanger bepaald. In een zandige ondergrond (relatief lage ge-

leidbaarheid) zullen de stroombanen verder uit elkaar liggen dan in een kleiige onder-

grond (relatief hoge geleidbaarheid). Aan het maaiveld zal dus een andere absolute 

potentiaal gemeten worden bij eenzelfde bron. Tijdens de meting wordt gevarieerd in 

spanningsniveaus, zodat een volledig spectrum wordt verkregen waarop bij de uitwerking 

statistische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd. 

 

Ten opzichte van de geo-elektrische methoden hebben elektrische potentiaalmethoden 

geen hinder van elektrisch geleidende materialen en – omdat de metingen in een zeer 

korte tijdsperiode worden uitgevoerd – ook aanzienlijk minder hinder van zwerfstromen en 

dergelijke. 

Zoals eerder opgemerkt, kan deze methode ook worden gebruikt voor preventieve lekde-

tectie: het identificeren van lekkage in een overigens onverdachte situatie. Dit betekent 

dat preventieve lekdetectie zich kan – maar niet hoeft – te beperken tot de conclusie dat 

er al dan niet lekkage optreedt. Met een redelijke zekerheid kan worden vastgesteld in 

hoeverre een diepwand naar behoren functioneert (het waterbezwaar komt overeen of 

wijkt niet significant af van de ontwerphoeveelheid), of dat er een significant lek in de 

wand aanwezig is. De methode geeft in dat geval alleen een ruwe indicatie van het lekde-

biet. 

 

Overigens bestaat bij diepwanden de mogelijkheid dat bentonietinsluitingen ook met deze 

methode niet goed worden opgemerkt tijdens de controle en pas na ontgraving aan het 

licht komen. Dit betekent enerzijds dat de methode beperkingen kent en dus nog niet be-
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trouwbaar is, anderzijds zijn er op dit moment geen betere methoden beschikbaar. Bo-

vendien wordt gewerkt aan de verbetering van deze methode. 

Bijlage A geeft een beschrijving van de elektrische meetmethode.  

6.3.5 Aanbevolen strategie 
Voor het detecteren van eventuele lekkage en het nemen van maatregelen kan de vol-

gende strategie worden gevolgd: 

1. Na het sluiten van de bouwkuip en voor het ontgraven van de bouwkuip wordt een 

controleproef uitgevoerd zoals beschreven in 6.3.2. 

2. Indien uit de controleproef blijkt dat er sprake is van een relatief grote lekkage, wordt 

met de elektrische potentiaalmethode de plaats van het lek opgespoord. 

3. Ervan uitgaande dat de geconstateerde lekkage zich ter plaatse van een voegnaad in 

de diepwand bevindt, wordt aan de buitenkant van de damwand het lek gedicht, bij-

voorbeeld door het aanbrengen van een jetgroutkolom. 

4. Met de elektrische potentiaalmethode wordt vervolgens gecontroleerd of de lekkage 

in voldoende mate is teruggelopen.  

5. Zo nodig wordt de controleproef zoals beschreven in 6.3.2 herhaald. 
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Hoofdstuk 7 

Invloed op de omgeving 
7.1 Ruimtebeslag en bouwverkeer 

Diepwanden worden vooral toegepast in een stedelijke omgeving en bouwen in een stede-

lijke omgeving brengt nu eenmaal hinder en overlast met zich mee. Bouwmaterialen moe-

ten worden aangevoerd en opgeslagen en voor sloopafval geldt hetzelfde in omgekeerde 

richting. 

Diepwanden vereisen de permanente opstelling van een meng- en ontzandingsinstallatie 

voor het bentoniet bij het werk. Hiervoor wordt gewoonlijk een locatie buiten de bouwkuip 

gekozen, waarbij moet worden gedacht aan een ruimtebeslag van 400 tot 800 m2.  

Bij bouwverkeer moet specifiek voor diepwanden worden gedacht aan: 

 afvoer van grond afkomstig uit de diepwandsleuven; 

 aanvoer van wapeningskorven, vaak met een lengte tot 20 m; 

 aanvoer van beton (ca. 10 m3 per betonwagen); 

 afvoer van het beton van het bovenste gedeelte van de gestorte diepwandpanelen.  

7.2 Geluid 
Bouwwerkzaamheden brengen altijd geluid met zich mee. Het maken van diepwanden in-

clusief alles wat daar voor nodig is, levert echter over het algemeen weinig geluidhinder 

op. Specifiek voor diepwanden kunnen de volgende bronnen van geluidshinder worden 

onderscheiden: 

 het transportmaterieel (vrachtwagens); 

 het lawaai van het gebruikte materieel; 

 het in werking zijn van de ontzandingsinstallatie; 

 het lostrekken van de voegprofielen van de diepwandpanelen; 

 het inbrengen en uittrekken van stalen damwand langs de diepwand ten behoeve van 

het vervangen van de bovenkant van de diepwandpanelen door een doorgaande balk 

(zie ook 7.5); 

 het slopen van de bovenkant van de diepwandpanelen;  

 het boren van stekken in de diepwand. 

7.3 Trillingen 
Trillingen kunnen in een stedelijke omgeving leiden tot schade aan omliggende gebouwen 

en tot uitval van de in die gebouwen aanwezige apparatuur. Eén van de voordelen van het 

toepassen van diepwanden is dat de diverse werkzaamheden over het algemeen trillings-

arm zijn en er in dat geval dus weinig kans is op schade in de omgeving. De belangrijkste 

mogelijke trillingsbronnen in relatie tot het maken van diepwanden zijn: 

 het transportmaterieel (vrachtwagens); 

 het inbrengen en uittrekken van stalen damwand langs de diepwand ten behoeve van 

het vervangen van de bovenkant van de diepwandpanelen door een doorgaande balk 

(zie ook paragraaf 7.5); 

 het slopen van de bovenkant van de diepwandpanelen.  
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7.4 Graven van de sleuf 
Het graven van een sleuf voor het maken van een diepwandpaneel kan in de directe om-

geving tot gevolg hebben dat: 

 door instabiliteit van de sleufwand er grond in de met bentoniet gevulde sleuf terecht 

komt en er daardoor holtes in de ondergrond naast de sleuf ontstaan die op korte of 

wat langere termijn leiden tot zakkingen van het maaiveld; 

 de draagkracht van de ondergrond op korte afstand van de sleuf vermindert als ge-

volg van ontspanning van de ondergrond. 

 

Problemen met de stabiliteit van de sleufwand kunnen eerder worden verwacht in zand- 

en grindlagen dan in klei- en veenformaties. Immers, de ontspanning van de grond als ge-

volg van de ontgraving zal leiden tot enige expansie van het korrelskelet. Deze expansie 

leidt tot onderdrukken in de poriën en dus ook tot tijdelijk kunstmatig hooggehouden kor-

relspanningen, waardoor tijdelijk extra schuifweerstand beschikbaar is. 

 

In slappe grond zoals klei- en veenlagen kunnen daarentegen wel horizontale deformaties 

optreden door verdringing van de grond als gevolg van de hoge betondruk. 

 

In goed waterdoorlatende grondsoorten, zoals zand en grind, is deze tijdelijke toestand 

een kwestie van seconden of hoogstens minuten, zodat op een verhoogde schuifweer-

stand niet kan en mag worden gerekend. In klei en veen echter is de waterdoorlatendheid 

erg klein zodat die verhoogde schuifweerstand geruime tijd beschikbaar blijft en dus 

eveneens de verhoogde stabiliteit. 

Veel marge is echter niet beschikbaar, zodat bijzondere attentie is vereist voor het hand-

haven van de stabiliteit onder bijzondere omstandigheden: 

 Tijdens het ophijsen en laten zakken van de ontgravingsgereedschappen kunnen 

kortstondige onderdrukken ontstaan onder, respectievelijk boven, het betrokken 

werktuig. Deze onderdrukken houden nauwelijks extra risico in voor klei- en veen-

gronden, maar wel degelijk voor zand- en grindlagen. Zij kunnen lokaal evenwichtsver-

lies veroorzaken, vooral als de kraanmachinist ruw te werk gaat. In ieder geval leidt 

dit verschijnsel tot een onregelmatig gevormde sleuf met belangrijk grotere dwarsaf-

metingen dan die van het graafwerktuig. 

 Direct onder de geleidebalk en direct onder samenhangende grondlagen zullen zand-

lagen een sterke neiging tot 'uitspoelen' hebben, waardoor daar de grootte van de 

sleuf een overmaat vertoont. Dit komt doordat de samenhangende grondlagen goed 

plaatsvast zijn en de turbulentie van de bentonietsuspensie te samen met de onder-

drukken een extra aanval op zulke overgangen veroorzaken. 

 Bij sleuven met een grote lengte zal de gewelfwerking minder effectief zijn, waardoor 

vooral bovenin de sleuf eerder stabiliteitsverlies kan optreden. 

 Bij Z- of T-vormige sleuven is de stabiliteit van de gevormde hoeken veel minder dan 

bij vlakke sleufwanden. Een dergelijke vorm vereist een extra groot hoogteverschil 

tussen bentonietniveau en stijghoogte van het grondwater. 

 Bij graven langs op staal gefundeerde belendingen is het zaak om voor de te graven 

sleuf een beperkte lengte te kiezen om het nuttig effect van de gewelfwerking te ver-

groten. 
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In hoofdstuk 4 is gesteld dat de veiligheid van een ontgraven, met bentonietsuspensie ge-

steunde sleuf ten minste 1,3 moet bedragen, indien zich nabij de sleuf bebouwing be-

vindt. Deze veiligheid beoogt de stabiliteit van de sleuf en daarmee die van de bebouwing 

in voldoende mate te verzekeren, maar betekent niet dat de bebouwing geen vervorming 

zal ondergaan. Het voorspellen van deze vervormingen is echter niet goed mogelijk. Me-

tingen aan objecten nabij ontgraven sleuven zijn daarom van groot belang, maar echter 

nauwelijks voorhanden. In de literatuur worden, gebaseerd op metingen, direct naast met 

bentonietsuspensie gesteunde sleuven maaiveldzakkingen genoemd in de orde van groot-

te van 0,1% van de paneelhoogte, dat wil zeggen 30 mm bij een 30 m diepe sleuf.  

 

Bij de bouw van de tramtunnel in de Prinsegracht in Den Haag werden diepwanden gegra-

ven op korte afstand van over het algemeen op staal gefundeerde gebouwen. Om de ver-

vormingen van de grond naast de sleuven beperkt te houden, werd hier met korte panelen 

gewerkt en met een bentonietniveau dat gemiddeld ten minste 1,5 m boven de grondwa-

terstand lag. De sleuflengte bedroeg, afhankelijk van de afstand tot de belendingen 2,4 m 

tot 4,5 m en de diepte 17 tot 28 m. De afstand tot de bebouwing varieerde, maar bedroeg 

minimaal 1,3 m. Zakking van de op staal gefundeerde bebouwing bleef beperkt tot maxi-

maal 6 mm [37].  

 

In het ontwerp was een sleufstabiliteit vereist van 1,3 die op basis van representatieve pa-

rameters en belastingen kon worden gerealiseerd door de korte lengte van de panelen en 

het verhoogde bentonietniveau. In feite is de werkelijke sleufstabiliteit, gebaseerd op ge-

middelde parameters en belastingen, ongeveer 1,5 geweest. Deze waarde wordt ook in de 

literatuur gevonden als grenswaarde om de vervormingen in grond tot een minimum van 

enkele mm's te beperken. 

 

Een andere blijvende beïnvloeding van de aanleg van diepwanden is de ontspanning die in 

de ondergrond nabij de sleuf optreedt. Dit betekent voor paalfunderingen in die zone een 

blijvende afname van de draagkracht. Uit vergelijking van sonderingen gemaakt vóór en 

na het graven en storten van diepwandpanelen bij de Willemsspoortunnel [28] en [29] 

blijkt een aanzienlijke afname van de conusweerstand direct naast de sleuf, afnemend tot 

de oorspronkelijke conusweerstand op een afstand gelijk aan de paneellengte, zie figuur 

33. 

 

 

 Fig. 33 
 Afname conusweerstand als  
 functie van de afstand  
 tot de sleuf. 
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Meer recent zijn proeven gedaan in Amsterdam [39], hier is waargenomen dat de conus-

weerstand in de eerste zandlaag op zeer korte afstand tot de diepwand (1 m) in het ge-

heel niet afnam. De paneelbreedte bedroeg in dat geval 2,7 m. 

 

Vaststaat dat tijdens de fase van het ontgraven de horizontale spanningen in de directe 

omgeving van de diepwand afnemen en dat deze in de fase van betonneren weer toene-

men als gevolg van het volumegewicht van beton die hoger ligt dan dat van bentoniet.  

7.5 Verlaging van de grondwaterstand 
Grondwater stroomt in horizontale richting door zand- en/of zandige pakketten. In het 

westen van Nederland zijn in dat verband meestal twee pakketten van belang: 

1. Het antropogene pakket: dat is het pakket ophoogmateriaal dat zich direct onder het 

maaiveld (straatoppervlak) bevindt en gewoonlijk 1 tot enkele meters dik is. Het 

grondwater in dit pakket noemen we freatisch grondwater. 

2. Het eerste watervoerende pakket: dat is het pakket zandige lagen dat zich in het wes-

ten van Nederland op variabele diepte bevindt; in Rotterdam tussen ca. NAP -17 en 

ca. NAP -35 m. Dit pakket wordt ook benut voor het funderen van gebouwen. Het 

grondwater in dit pakket noemen we spanningswater, omdat het water onder druk 

staat en opgesloten is tussen slecht waterdoorlatende lagen. 

 

Tussen beide watervoerende pakketten bevindt zich een dik klei- en veenpakket. Door dit 

pakket kan wat grondwater sijpelen, maar veel is het niet, want klei en veen zijn slecht wa-

terdoorlatend. De zeer geringe stroming in dit pakket is overwegend in verticale richting. 

Als gevolg van natuurlijke of kunstmatige processen kan er plaatselijk kortsluiting tussen 

de watervoerende pakketten zijn en is er daar wat meer uitwisseling van grondwater tus-

sen het antropogene en het eerste watervoerende pakket. 

Grondwater stroomt evenals oppervlaktewater van hoog naar laag, d.w.z. in het antropo-

gene pakket van een hoge naar een lage freatische grondwaterstand en in het eerste wa-

tervoerende pakket van een hoge naar een lage grondwaterspanning. De stroomsnelhe-

den zijn veel lager dan in rivieren, dat komt doordat de stroming veel weerstand 

ondervindt van het aanwezige zand: het grondwater moet tussen de zandkorrels door 

stromen. 

Vooral omdat de antropogene laag dun is, is het invloedsgebied beperkt: in de meeste ge-

vallen is dat uit te drukken in tientallen meters. Onttrekking van grondwater uit het antro-

pogene pakket kent daarom alleen lokale effecten: het is van belang voor ter plaatse 

aanwezige begroeiing en in verband met mogelijke aantasting van houten (paal)fun-

deringen in de directe omgeving. 

Spanningswater kent een groot invloedsgebied: het gaat bij grote bemalingen vaak om ki-

lometers. Omdat het invloedsgebied zo groot is, wordt daar bij het ontwerpen van span-

ningsbemalingen ook terdege rekening mee gehouden. Het grootste risico van 

spanningsbemalingen is zakking van oude paalfunderingen als gevolg van 'negatieve 

kleef', een extra neerwaartse wrijvingskracht die in dat geval op de palen wordt uitgeoe-

fend. Bij de hedendaagse bouw wordt bij het ontwerp met die extra kracht rekening ge-

houden, maar bij oude paalfunderingen is dat niet het geval geweest. 

 

Een groot voordeel van een bouwkuip met diepwanden is dat de grondwaterstand en –

stijghoogte in de omgeving in principe niet worden verlaagd (zie ook 7.7). Vaak zijn door 
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bijkomende werken buiten de bouwkuip toch beperkte bemalingen noodzakelijk. Specifiek 

voor diepwanden kan in dat verband het vervangen van de bovenkant van de diepwand-

panelen door een doorgaande betonbalk worden genoemd. Hierbij worden meestal korte 

stalen damwanden aan beide zijden van de diepwand aangebracht, waarbinnen de (frea-

tische) grondwaterstand wordt verlaagd. Als gevolg van lek door de damwandsloten wordt 

dan echter ook de freatische grondwaterstand buiten de bouwkuip verlaagd. 

7.6 Uitbuiging van de diepwanden 

Een bouwkuip met diepwanden wordt in veel gevallen diep (zo'n 20 m) ontgraven. De ba-

sisniveaus van funderingspalen in de directe omgeving kunnen zich op hetzelfde niveau of 

hoger bevinden. Daardoor zal, afhankelijk van de afstand tot de bebouwing, zowel het ho-

rizontale als verticale evenwicht van deze funderingen worden beïnvloed. 

 

In figuur 34 zijn de gevolgen van de uitbuiging van de diepwand te zien waarbij de volgen-

de mechanismen zich voordoen: 

 de paalpunten verplaatsen verticaal met de dragende grondlaag mee; 

 de conusweerstand ter plaatse van de palen neemt af. Deze reductie van de conus-

weerstand zal tot een afname van de maximale (verticale) draagkracht van de funde-

ringspalen leiden. Dit resulteert in zakking van de palen; 

 de horizontale verplaatsing van de grond belast de funderingspalen waardoor deze 

kunnen gaan doorbuigen. 

 

 

 Fig. 34 
 Gevolg van uitbuiging van een  
 diepwand op achtergelegen  
 paalfundering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mechanismen hebben voor een paalfundering een aantal gevolgen die leiden tot de 

volgende vragen: 

 Het grondpakket achter de diepwanden deformeert: 

1. horizontaal: wat worden de momenten en dwarskrachten in de palen? 

2. Verticaal: hoeveel gaat de paalpunt zakken? 

 De funderingszandlaag ontspant: hoeveel gaat de paalpunt zakken? 

 Blijven de berekende momenten, dwarskrachten en totale paalpuntzakking binnen de 

grenswaarden? 

 Zijn er maatregelen nodig? 

draagkrachtige laag zakt 
en beweegt horizontaal

Gefundeerde 
constructie beweegt 
vertikaal en horizontaal

Paal wordt op 
buiging belast

paalpunt verplaatst

draagkrachtige laag zakt 
en beweegt horizontaal

Gefundeerde 
constructie beweegt 
vertikaal en horizontaal

Paal wordt op 
buiging belast

paalpunt verplaatst



CUR Bouw & Infra/COB Publicatie 231 
 

  102

Voor het beantwoorden van de vragen is een aantal rekenmodellen beschikbaar: 

 De verticale draagkracht van een belendende paalfundering kan voorafgaande aan 

de uitvoering van het project worden berekend met de rekenregels die zijn vermeld in 

NEN 6743. Na een inschatting van de ontspanning in de funderingszandlaag c.q. de 

vermindering van de conusweerstand als gevolg van de uitbuiging van de diepwand, 

kan de verticale draagkracht van de belendende paalfundering met dezelfde rekenre-

gels tijdens en na de uitvoering van het project worden berekend. Vervolgens kan 

worden getoetst of draagkracht van de paalfundering nog steeds voldoet aan de eisen 

die in NEN 6740 daaraan zijn gesteld. 

 De verticale paalpuntverplaatsing als gevolg van de ontspanning in de funderings-

zandlaag kan eveneens worden berekend met de rekenregels die in NEN 6743 zijn 

vermeld. 

 

Ook als er geen sprake is van ontspanning van de funderingszandlaag, kunnen er door 

uitbuiging van de diepwand extra momenten en dwarskrachten in nabijgelegen paalfunde-

ringen worden veroorzaakt. De grootte van de momenten kunnen met een eenvoudig mo-

del worden berekend. Hiervoor wordt verwezen naar CUR-publicatie166 [3].  

 

Met de rekenregels van NEN 6743 wordt echter niet de zakking van de paalpunt berekend 

die het directe gevolg is van de deformatie van het grondmassief als gevolg van de uitbui-

ging van de diepwand. De funderingspaal bevindt zich in dat grondmassief en maakt dus 

de verplaatsing van dat grondmassief mee. Om de vervorming van het grondmassief te 

bepalen is een ander model, bij voorkeur een eindige elementenmodel, noodzakelijk: 

 Als de diepwand evenwijdig aan de belendende bebouwing is geprojecteerd, dan kan 

gebruik worden gemaakt van een tweedimensionaal eindige elementenmodel, bij-

voorbeeld Plaxis 2D. Hiermee kan de grondverplaatsing als gevolg van de uitbuiging 

van de diepwand ter plaatse van de palenrij worden berekend. Vervolgens kan de 

krachtswerking in de paalfundering (momenten en dwarskrachten) en de uitbuiging 

van de palen, met behulp van een verenmodel, bijvoorbeeld MSheet, worden bere-

kend.  

 De berekening kan ook integraal met Plaxis 2D worden uitgevoerd. In één berekening 

worden dan de uitbuiging van de diepwand, de verplaatsing en ontspanning van het 

grondmassief, alsmede de verplaatsing en uitbuiging van de funderingspalen bere-

kend, inclusief de momenten, normaal- en dwarskrachten in de diepwand en de fun-

deringspalen. Het nadeel van een dergelijke berekening is dat een palenrij daarbij 

wordt gemodelleerd als een palenscherm, zodat de berekende momenten, normaal- 

en dwarskrachten moeten worden omgerekend naar de afzonderlijke palen en de 

grond niet tussen de palen door kan vervormen. 

 In het geval van een gecompliceerde geometrie kan worden overwogen om een inte-

grale berekening uit te voeren met een driedimensionaal eindige elementenmodel, 

bijvoorbeeld Plaxis 3D. In één berekening worden dan de uitbuiging van de diepwand, 

de verplaatsing en ontspanning van het grondmassief, alsmede de verplaatsing en 

uitbuiging van de funderingspalen berekend, inclusief de momenten, normaal- en 

dwarskrachten in de diepwand en de funderingspalen. 

 

Zoals bij elk geotechnisch probleem verdient het aanbeveling om een dergelijke analyse te 

beginnen met het meest eenvoudige model en gaandeweg als daartoe de behoefte be-
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staat, meer gecompliceerde modellen te gaan gebruiken. In het geval van diepwanden is 

het daarbij van belang dat in de verschillende berekeningsfasen de uitkomsten van het 

verenmodel en het eindige elementen model onderling worden vergeleken en geanaly-

seerd. Omdat deze modellen enkele kenmerkende verschillen vertonen, zullen de uitkom-

sten in veel gevallen namelijk van elkaar afwijken.  

 

De deformatie van het grondpakket achter de diepwanden manifesteert zich niet alleen bij 

funderingen op palen, maar ook bij funderingen op staal en aan maaiveld. Door de uitbui-

ging van de diepwand zakt ook het grondmassief direct onder het maaiveld mee en zullen 

daarin (op staal) gefundeerde gebouwen alsook de daarin aanwezige kabels en leidingen 

mee gaan zakken. Deze zakking kan zich tot 10 à 20 m buiten de bouwkuip voordoen en 

heeft dan gevolgen voor alle daarin of daarop gefundeerde constructies.  

 

Voor het bepalen van de grootte van deze zakkingen kan gebruik worden gemaakt van 

standaardgrafieken, of er kan een berekening worden gemaakt met een analytisch of een 

eindige elementen model. 

7.7 Belemmering van de grondwaterstroming 
Ten opzichte van damwanden kunnen diepwanden een belangrijk nadeel hebben. Dam-

wanden worden zo mogelijk na afloop van een project getrokken en diepwanden blijven 

permanent in de ondergrond aanwezig. Diepwanden kunnen daardoor een barrière voor 

de stroming van grondwater gaan vormen. Dit geldt zowel voor het freatische grondwater 

in het antropogene pakket als voor het spanningswater dat zich in de dieper gelegen wa-

tervoerende grondlagen bevindt. 

 

Diepwanden die tot grote diepte worden gemaakt zullen in de regel één of meer watervoe-

rende grondlagen doorsnijden, omdat ze worden doorgezet tot in een sterk waterremmen-

de grondlaag. 

Diepwanden kunnen in dat geval zo'n watervoerende grondlaag geheel afsluiten, zodat er 

ter plaatse geen grondwaterstroming meer mogelijk is en de stijghoogte aan de ene kant 

van de diepwand zal toenemen en aan de andere kant zal afnemen, zie figuur 35. 

 

Met behulp van een grondwaterstromingsmodel kan aan de gevolgen van de aanwezig-

heid van een diepwandkuip worden gerekend en kan worden bepaald of de barrièrewer-

king acceptabel is, of dat maatregelen moeten worden getroffen. In het geval van een 

bouwkuip met beperkte afmetingen behoeft een dergelijke barrière in een diepgelegen 

watervoerend pakket niet zo'n groot probleem te zijn. Het grondwater zal dan om de 

bouwkuip heen moeten stromen en de wijzigingen in de stijghoogte rond de bouwkuip zul-

len in het geval van een watervoerende grondlaag met enige dikte, beperkt zijn.  

 

Gaat het om diepwanden die ten behoeve van lijninfrastructuur (tunnels ten behoeve van 

spoor- en wegverkeer) worden gemaakt, dan kan zo'n barrière toch wel grotere verande-

ringen in de stijghoogte veroorzaken, tenzij de lijninfrastructuur met de diepwanden even-

wijdig aan de richting van de grondwaterstroming is gepositioneerd. 
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 Fig. 35 
 Effect barrièrewerking voor  
 geval van freatisch grondwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepwanden worden vanaf maaiveld gemaakt en de bovenkant van de diepwand zal zich 

gewoonlijk boven het freatisch grondwaterniveau bevinden, anders loopt het freatische 

grondwater tijdens de uitvoeringsfase de bouwkuip in. Omdat een diepwand een blijvende 

constructie is, zal hierdoor de grondwaterstroming in het freatische pakket worden be-

lemmerd.  

 

Omdat de dikte van het antropogene pakket in het algemeen slechts enkele meters is, zal 

de freatische grondwaterstand afhankelijk van de afmetingen van de bouwkuip met diep-

wanden, behoorlijk kunnen worden belemmerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 

een verhoging van de freatische grondwaterstand van 0,5 m aan de ene kant van de con-

structie en 0,5 m verlaging aan de andere kant van de constructie. Omdat dit een perma-

nente situatie betreft, zullen wellicht maatregelen moeten worden getroffen om het 

freatische grondwater over de ondergrondse constructie heen te leiden, dan wel voorzie-

ningen te maken in een constructie die bovengronds wordt doorgezet.  

Uit bovenstaande blijkt dat het belangrijk is in de ontwerpfase de mogelijke veranderingen 

in het patroon van de grondwaterstroming te onderzoeken. Dit geldt zowel voor het freati-

sche grondwater in het antropogene pakket als voor het spanningswater in dieper gelegen 

watervoerende pakketten.  

7.8 Lekkage 
Lekkage van grondwater in de bouwkuip behoeft geen ernstige gevolgen te hebben, zo-

lang het alleen gaat om wateroverlast in de bouwkuip. De situatie wordt echter gevaarlijk 

als het grondwater zand afkomstig van buiten de bouwkuip mee gaat voeren. Daardoor 

wordt de ondergrond buiten de bouwkuip minder stabiel en kan de draagkracht van de 

ondergrond verloren gaan.  

 

Ook in het geval van lekkage door de diepwand moet onderscheid worden gemaakt tussen 

lekkage van freatisch grondwater uit het antropogene pakket en lekkage van spannings-

water uit dieper gelegen watervoerende grondlagen. 

Voor bebouwing in de directe omgeving van het lek betekent dit voor funderingen op staal 

dat de draagkracht verloren kan gaan als het lek zich ter hoogte van het aanlegniveau van 
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de fundering bevindt en bij een fundering op palen kan de draagkracht van de grond verlo-

ren gaan bij een lek ter hoogte van het paalpuntniveau. 

Een lek in de diepwand ter hoogte van de antropogene grondlagen zal over het algemeen 

zonder gevolgen blijven, omdat het verschil in grondwaterdruk buiten en binnen de kuip 

niet zo groot zal zijn. 

 

Het dichten van lekken in een diepwand is een moeizame zaak als sprake is van een grote 

stroomsnelheid. Er is geen bepaald recept voor het dichten van lekken in een diepwand, 

maar de eerste prioriteit is om de lekstroom zo snel mogelijk te verminderen, met welke 

middelen dan ook. Het eventueel gebruik maken van een bemaling buiten de bouwkuip 

die het verschil in grondwaterdruk buiten en binnen de bouwkuip vermindert, is een moge-

lijkheid. Hierbij moet worden bedacht dat vaak diepwanden worden toegepast, omdat een 

grote verlaging van de stijghoogte in de omgeving van de bouwkuip niet toelaatbaar was 

vanwege de grote kans op schade aan belendende bebouwing. Van een dergelijke bema-

ling kan daarom maar kort gebruik worden gemaakt. Pas als de lekstroom in voldoende 

mate is teruggebracht, kan het injecteren van het gat in de diepwand met succes worden 

uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 8 

Relatie ontwerp en  
monitoring 
8.1 Inleiding 

In het kader van CUR/DC-commissie H416 is eerder de 'Richtlijn meten en monitoren van 

bouwputten' [1] uitgebracht. Deze richtlijn betreft een state-of-the-art beschouwing van 

monitoring rond bouwputten. Er wordt ingegaan op het verbeteren van de inzet van moni-

toring bij bouwputten, de organisatorische inpassing van monitoring in het bouwproces, 

het proces van hoe te komen tot een monitoringsplan en het koppelen van monitoring aan 

uitvoeringsrisico's. Ook worden in deze publicatie concreet monitoringstechnieken bespro-

ken. 

 

In COB-rapport F531 is een hoofdstuk monitoring opgenomen waarin de koppeling tussen 

specifieke ten behoeve van het ontwerp uitgevoerde berekeningen en monitoring wordt 

gelegd. Monitoring in deze context wordt vooral uitgevoerd om: 

1. achteraf de juistheid van predicties van berekeningsmodellen te kunnen vaststellen; 

2. te kunnen bijsturen in ontwerp, waardoor kostenbesparingen mogelijk worden; bij-

voorbeeld "observational method". 

 

In dit hoofdstuk wordt een aantal aspecten die in aanvulling op de genoemde literatuur 

specifiek in het geval van diepwanden van belang zijn concreet gemaakt. 

 

Het doel van de monitoring is om het bouwproces te volgen in relatie tot de onzekerheden 

die er zijn. Hierbij kan monitoring als instrument worden gebruikt om: 

 de kwaliteit te bewaken en bij afwijkingen tijdig te kunnen ingrijpen;  

 optimalisaties te kunnen doorvoeren die kostenbesparend werken; 

 aan te kunnen tonen wat de invloed van het bouwproces en de constructie op de om-

geving is. 

 

Tijdens verschillende bouwfasen kan invloed op de omgeving worden uitgeoefend.  

 

In 8.2 wordt in grote lijnen ingegaan op de verschillende bouwfasen die van belang zijn en 

in de navolgende subparagrafen wordt per type invloed nagegaan wat de oorzaken kun-

nen zijn, wordt de relatie gelegd met rekenmodellen en worden de mogelijke gevolgen qua 

omgevingsinvloed omschreven, evenals de opties om te monitoren.  

8.2 Monitoringsaspecten 
Er zijn verschillende typen bouwfasen die potentieel invloed kunnen hebben op de omge-

ving. 
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Gedacht is aan: 

 Voorbereidende werkzaamheden, zoals sloop en verleggen kabels en leidingen e.d. 

 Aanbrengen van diepwandpanelen  

 Ontgravingsfasen 

 Overnemen van stempelkrachten door andere constructie-elementen 

 Het ontstaan van waterstandverschillen over de bouwputwand 

 

Bij de indeling van dit hoofdstuk is ervoor gekozen het volgende onderscheid te maken 

naar oorzaken en gevolgen van: 

 Invloed op het grondwater 

 Doorbuiging van de kerende wand 

 Vervormingen tijdens inbrengen van de wand 

 Trillingen 

8.2.1 Verandering grondwaterstroming door barrièrewerking 

Uiteraard zullen aspecten zoals bemalingen en lekkages invloed hebben op de grondwa-

terstand in de omgeving. Op deze aspecten wordt in de eerder genoemde literatuur uitge-

breid ingegaan en hier niet.  

 

Indien de bouwput grondlagen doorsnijdt waarin normaliter horizontale stroming plaats-

vindt kan deze door de aanwezigheid van de bouwput worden verhinderd, met als gevolg 

verlaging van de grondwaterstand of stijghoogte stroomafwaarts en verhoging stroomop-

waarts. Dit speelt vooral een rol in die gevallen waarin relatief diepe wanden nodig zijn, dit 

zijn tevens de situaties waarin diepwanden worden toegepast. 

 

In de meeste gevallen zal dit leiden tot veranderingen in de natuurlijke stromingssituatie 

in de bodem en verandering van waterstanden. Mogelijk gevolgen hiervan zijn dat grond-

waterverontreinigingen zich kunnen verplaatsen, dat zettingen optreden (stroomafwaarts) 

en dat stroomopwaarts de benodigde drooglegging onder wegverhardingen niet meer 

wordt gehaald of dat wateroverlast in kelders of zelfs op het maaiveld ontstaat. 

 

Metingen 

Hierbij kan onderscheid worden gemaakt naar directe metingen die rechtstreeks de ver-

andering van grondwaterstanden vastleggen of indirecte metingen waarmee de ongunsti-

ge invloed wordt vastgesteld. 

 

Directe metingen 

Hierbij moet worden gedacht aan  

 debietmetingen, waarbij afgepompt lekdebiet of bemalingsdebiet wordt geregistreerd; 

 meting van grondwaterstanden met peilbuizen of waterspanningsmeters. 

 

De dichtheid van het meetnet van peilbuizen en benodigd meetinterval moet vooraf, op 

basis van de berekende grondwaterstandsverandering, in beeld worden gebracht.  

 

Een belangrijk aandachtspunt is de nulmeting. De grondwaterstand wordt veelal niet uit-

sluitend door het betreffende bouwproject beïnvloed, maar ook door aspecten als mate 
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van regenval, temperatuur, seizoensinvloed etc. Daarnaast kunnen, zeker omdat de in-

vloed zich kan uitstrekken tot grote gebieden, andere bouwprojecten in dezelfde stad een 

grote invloed hebben. Dit betekent dat het wenselijk is dat een uitgebreide nulmeting be-

schikbaar is, liefst over meerdere jaren. Hiertoe kan in sommige gevallen gebruik worden 

gemaakt van bestaande peilbuizen.  

 

Naast het in kaart brengen van de nulsituatie in het gebied is van belang dat het meetnet 

van peilbuizen dat in het kader van het project wordt geplaatst tevens gedurende ten min-

ste 4 weken met regelmatige intervallen (bijvoorbeeld 2x per week) wordt waargenomen 

voorafgaand aan de start van de werkzaamheden die de grondwaterstand gaan beïnvloe-

den. Het doel hiervan is lokale variaties in grondwaterstand en de betrouwbaarheid van de 

peilbuizen vast te stellen. 

 

Opties tot bijsturing 

Als het effect van barrièrewerking tegenvalt kan worden overwogen om dit effect te ver-

minderen met een systeem van door middel van leidingen gekoppelde drainage aan 

weerszijden van de put. 

8.2.2 Vervorming kerende wand  

Vanwege de kerende functie zal een diepwand tijdens de verschillende bouwfasen door-

buigen, hetgeen van invloed is op de omgeving. Dit fenomeen wordt in andere literatuur 

uitgebreid beschreven. Omdat diepwanden relatief stijf zijn, zal dit effect in de meeste ge-

vallen geringer zijn dan bijvoorbeeld bij stalen diepwanden.  

8.2.3 Vervormingen tijdens aanbrengen wand 

Het graven van de sleuf veroorzaakt in het algemeen verandering (afname) van horizonta-

le spanningen. Ook in gevallen waarin de sleufstabiliteit voldoet is dat het geval.  

 

Deze spanningsafname kan de volgende gevolgen hebben: 

 de spanningen in de funderingslaag van constructies nemen af, waardoor de funde-

ring draagvermogen verliest en zakking gaat vertonen; 

 er treedt horizontale verplaatsing op van de funderingslaag, waardoor bebouwing ho-

rizontaal deformeert; 

 het maaiveld direct achter de sleuf vertoont zakking, waardoor schade ontstaat aan 

het wegdek. 

8.2.3.1 Metingen  

Directe metingen 

De deformatie van de wand kan rechtstreeks worden gemeten met behulp van één of 

meer hellingbuizen die op korte afstand achter de sleuf zijn aangebracht. Bij toepassing 

van een hellingmeetbuis is het van belang dat de gemeten hellingen kunnen worden gere-

lateerd aan een vast punt. Hiervoor wordt meestal de onderkant hellingmeetbuis gebruikt. 

Echter in sommige gevallen zal ook de voet van de damwand nog horizontaal verplaatsen, 

zodat dit vaste punt niet volledig vast is. Een alternatief is de bovenkant buis als vast punt 

op te vatten en deze per meting in coördinaten in te meten. Echter dit is omslachtig en 

veelal niet nauwkeurig genoeg. Een goed alternatief is een hellingbuis direct achter de 
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wand, op zeer korte afstand tot de wand, aan te brengen, direct na het aanbrengen van de 

wand en aan te nemen dat de horizontale grondverplaatsing op die locatie gelijk is aan de 

verplaatsing van de wand. In dat geval kan de hellingbuis tot een dusdanig niveau worden 

aangebracht, dat op voorhand vaststaat dat dit als vast punt kan worden opgevat.  

 

Gevolgmetingen 

Meting van gronddeformaties op grotere afstand tot de wand is eveneens goed uitvoer-

baar aan de hand van hellingmeetbuizen.  

 

Spanningsveranderingen in de ondergrond kunnen in principe worden gevolgd met grond-

drukdozen, echter de nauwkeurigheid hiervan is beperkt terwijl de kosten relatief hoog 

zijn. Indien inzicht moet worden verkregen in de spanningsverandering in een zandlaag is 

het een veel beter alternatief om op verschillende tijdstippen sonderingen uit te voeren en 

hieruit de spanningsverandering af te leiden. Vanwege de natuurlijke fluctuatie in conus-

weerstand dienen dan wel per fase meerdere sonderingen (orde van 5 stuks) te worden 

uitgevoerd, zodat de natuurlijke fluctuaties enigszins worden uitgedempt. 

Deformaties van panden kunnen gevolgd worden met hoogteboutjes. Horizontale vervor-

ming van panden, direct grenzend aan een bouwput kan ook worden gevolgd met behulp 

van spanband-metingen of met total stations. 

Van belang is om de meetfrequentie goed af te stemmen op de graafvolgorde van de pa-

nelen.  

8.2.3.2 Opties tot bijsturing 

Het verdient aanbeveling de eerste diepwandpanelen aan te brengen op een locatie die 

het verst verwijderd is van eventueel aanwezige gevoelige bebouwing. Blijkt uit monitoring 

dat de invloed tegenvalt, dan is het denkbaar de stabiliteit tijdens het ontgraven te verho-

gen door het niveau van de bentonietspiegel hoger op te zetten, eventueel door toepas-

sing van hogere L-wanden. 

Een alternatief kan zijn het tijdelijk verlagen van de waterstand of stijghoogte in aanlig-

gende grondlagen.  

8.2.4 Trillingen en geluid 
Het inbrengen van diepwanden veroorzaakt in het algemeen veel minder trillingen en ge-

luidsoverlast dan het aanbrengen van stalen- of prefab betonnen damwanden. Trillings- en 

geluidsoverlast komen nauwelijks voort uit het werkproces zelf, maar hooguit gerelateerde 

werkzaamheden, zoals de aan- en afvoer van vrachtwagens met beton of grondtransport, 

het verplaatsen van zwaar equipement of het leegstorten van een volle grijper boven een 

opvangbak. Ook toepassing van een beitel binnen een sleuf om obstakels te verwijderen 

kan tot zeer beperkte overlast leiden. 
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Hoofdstuk 9 

Praktijkcases 
 

 

In dit hoofdstuk worden projecten beschreven waaruit lering is getrokken. Bedacht dient 

te worden dat de hier beschreven geleerde lessen geldig zijn onder de omstandigheden 

zoals die waren in deze projecten. Voor toekomstige projecten zal alleen op basis van ver-

gelijkbaarheid van omstandigheden kunnen worden besloten welke lessen betrekking 

hebben op het toekomstige project en welke niet.  

 

Onverkort geldt echter dat alle overige inhoud van dit rapport mede is gebaseerd op de 

kennis die is opgedaan tijdens de projecten die in dit hoofdstuk worden beschreven. 

9.1 Vijzelgracht Amsterdam 

9.1.1 Beschrijving Noord-Zuidlijn, station Vijzelgracht 
De NZ-lijn is een 9,5 km lange nieuw te bouwen metrolijn die Amsterdam-Noord verbindt 

met de huidige (trein)stations bij Amsterdam-Rai – WTC. Onder het historische centrum 

van de stad tussen Amsterdam CS en RAI wordt de metro in een boortunnel aangelegd, 

waarbij drie diepe stations worden aangelegd. Naast Vijzelgracht (VZG) zijn dit nog station 

Rokin (RKN) en Ceintuurbaan (CTB). 

 

Voor alle drie de stations geldt dat ze worden gebouwd volgens de wanden-dakmethode 

tot een diepte van ca. NAP -31 m. Bij station Vijzelgracht zijn 1,2 m en lokaal 1,5 m dikke 

diepwanden aangebracht tot een diepte van ca. NAP -45 m. De diepwanden bestaan uit 

panelen met een lengte variërend tussen 2,8 en 5,2 m welke in principe met een hydrau-

lische grijper zijn gegraven. Tijdens het ontgraven van de panelen is gebruik gemaakt van 

voegplanken voorzien van een enkel voegprofiel met een breedte variërend tussen 100 en 

150 mm. Het voegprofiel is aangebracht tot een diepte van NAP -36 m teneinde de water-

dichtheid van de voegen te waarborgen. De Eemklei die vanaf een diepte vanaf ca. NAP -

26 m wordt aangetroffen, vormt tijdens de bouw de waterremmende laag aan de onderzij-

de van het station. 

 

De grondopbouw ter plaatse van station VZG bestaat vanaf het maaiveld op ca. NAP +1 m 

tot een diepte van ca. NAP -12,5 m uit de Holocene deklaag bestaande uit klei- en veenla-

gen. Hieronder wordt tot een diepte van NAP -14/-15 m de eerste zandlaag aangetroffen 

met daar onder een sterk siltige zandlaag, het Alleröd genoemd. Vanaf ca. NAP -17 m tot 

NAP -26 m bevindt zich vervolgens de tweede zandlaag, gevolgd door de reeds genoemde 

15 m dikke Eemklei. De stijghoogte in de eerste en tweede zandlaag bedraagt ca. NAP -2 

à -3 m. Voordat de diepwanden gegraven zijn, is bij station RKN en VZG de Holocene dek-

laag ter plaatse van het diepwandtracé vervangen door softmix of MIP. Zodoende is ge-

tracht een obstakel vrij tracé te verkrijgen. Bij station CTB was hier geen aanleiding toe. In 

figuur 36 is de grondopbouw weergegeven.  
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 Fig. 36 
 Grondopbouw station  
 Vijzelgracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Lekkages in juni en september 2008  
Voor alle drie de stations geldt dat meerdere voegen lekten tijdens het ontgraven. De lek-

kages varieerden van zweetvoegen, hetgeen normaal is, tot lichte waterstroming die met 

kunstharsinjecties van binnenuit goed hersteld konden worden. Met name voor VZG geldt 

dat ook voegen werden aangetroffen met een droge dan wel lekkende bentonietinsluiting 

tot 1 à 2 decimeter breed. In juni 2008 waren de ontgravingswerkzaamheden bij station 

VZG tot ca. NAP -12 m gevorderd toen op 17 juni voor het eerst een grotere lekkage op-

trad bij voeg 24/25 aan de oostzijde van het station. Tijdens het ontgraven brak een ben-

tonietinsluiting met een grootte van ca. 50 cm direct door na het vrijgraven van de voeg en 

ontstond een waterstroming met bentoniet en/of grond. De aannemer heeft de lekkage 

gestopt door direct staalplaten te monteren, grond voor het lek op te werpen en vervol-

gens van binnenuit te gaan injecteren in de diepwand. Zodoende kon schade in de omge-

ving voorkomen worden. Uiteindelijk is aan de buitenzijde geïnjecteerd om een duurzame 

afdichting van de voeg te krijgen. 
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Op 19 juni 2008 vond een ernstige lekkage bij voeg 89/90 aan de westzijde plaats waar-

bij grondwater en grond het station binnen stroomden. Op een diepte van ca. NAP -13,9 m 

werd grondwater waargenomen dat van onder het ontgravingsniveau omhoog kwam. De 

aannemer is direct gestart met het opwerpen van een gronddam, het injecteren van de 

voeg en het voorbereiden van de montage van plaatwerk. Nadat twee stalen platen beves-

tigd waren, leek het alsof de lekkage verholpen was. Tijdens het terugtrekken van de in-

jectielans spoot het water echter weer met kracht de kuip in en kwam de onderste stalen 

plaat iets los waarna een vloedgolf van water en grond de put in stroomde. Na het opwer-

pen van een tweede gronddam in de put is tevens gestart met het injecteren in een nabij-

gelegen peilbuis aan de buitenzijde van de diepwand. Na enkele uren aan de buitenzijde 

geïnjecteerd te hebben, was de lekkage gestopt. Omdat bij dit tweede lek de grondvoe-

rende lekkage niet snel gestopt kon worden, resulteerde dit in aanzienlijke schade in de 

omgeving en zakkingen tot 140 mm van de nabij gelegen panden. Het is niet eenduidig 

aan te geven welke maatregel uiteindelijk de lekkage gestopt heeft, maar het opwerpen 

van een gronddam in combinatie met injecteren in de diepwand leek in eerste instantie ef-

fectief. Na de hernieuwde doorbraak is het injecteren aan de buitenzijde van de voeg ook 

effectief gebleken. 

 

De derde grote lekkage vond plaats op 10 september 2008 bij voeg 69/70 aan de west-

zijde van VZG hetgeen er toe leidde dat de nabij gelegen panden tot 250 mm verzakt zijn. 

Deze lekkage is veroorzaakt door een grote bentonietinsluiting bij de voeg op een diepte 

tussen NAP -13 m en NAP -17 m. De insluiting had een maximale breedte van ca. 0,2 m. 

Op het moment dat de aannemer tijdens het ontgraven de insluiting ontdekte, was de 

voeg en ook de insluiting droog (in die zin dat er geen grondwater door kwam). In de daar-

opvolgende uren heeft de aannemer voorbereidingen getroffen om stalen platen aan te 

brengen. Nadat twee platen gemonteerd waren en de gaten voor de derde plaat geboord 

waren, begon er opeens water te stromen. Er is toen direct gestart met injecteren achter 

de aangebrachte platen in combinatie met het aanvullen met grond. Net zoals bij de lek-

kage van juni 2008 leek de combinatie van een gronddam en injecteren van binnenuit ef-

fectief te zijn, want de waterstroom stopte. Ook hier vond echter een tweede doorbraak 

plaats. De aannemer is continu doorgegaan met het aanvoeren van grond en het injecte-

ren van binnenuit. De lekkage was dusdanig groot dat het 12 uur geduurd heeft, voordat 

de waterstroming gestopt kon worden door het injecteren van bijna 700 liter PUR en 450 

m3 grond terug storten voor de voeg.  

 

Tijdens beide calamiteiten is eveneens (al dan niet kortstondig) een retourbemaling inge-

zet. Het effect van een retourbemaling is twijfelachtig. Een dergelijke bemaling draagt in 

ieder geval niet bij aan het dichten van het lek, integendeel, het verhang nabij het lek 

wordt juist vergroot en daardoor het risico van zandtransport ook. Een retourbemaling 

heeft mogelijk wel een bijdrage geleverd aan het tot stilstand komen van het zakkingspro-

ces van de panden. De reden hiervan zou dan kunnen zijn dat het consolidatie- en erosie-

proces ter plaatse van de belendingen positief is beïnvloed. Een retourbemaling kan er 

namelijk toe leiden dat in het gebied tussen de gebruikte peilbuizen het verhang afneemt. 

Hierdoor kan het proces van erosie (en/of consolidatie) ter plaatse van de funderingen 

van belendingen kleiner zijn geworden of zelfs tot stilstand zijn gekomen. 
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9.1.3 Oorzaak bentonietinsluitingen 
De oorzaak van het lek bij voeg 89/90 wordt toegeschreven aan een achtergebleven 

voegplank in combinatie met een mislukte mitigerende maatregel (jetgrout kolom) aan de 

buitenzijde van de desbetreffende voeg. 

 

De oorzaak van de bentonietinsluitingen, waaronder die bij voeg 69/70, is niet exact be-

kend. Wel kan geconcludeerd worden dat de kwaliteit van de diepwanden bij (vooral de 

westzijde van) station VZG slechter is dan bij station RKN en CTB. Een verschil tussen de 

diepwand aan de westzijde van station VZG en de overige diepwanden van de drie stations 

is dat de graafbentoniet bij de westzijde van station VZG vervangen werd door schone 

bentoniet voor het afhangen van de wapeningskorf, terwijl bij de overige diepwanden de 

graafbentoniet door de ontzander ging totdat het maximale zandpercentage conform be-

stek bereikt werd. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit verschil in uitvoeringswijze heeft 

bijgedragen aan het ogenschijnlijke verschil in de kwaliteit van de diepwanden.  

De wapeningskorven zijn voor een kleinere maximale korrelgrootte van het beton ontwor-

pen dan de maximale korrelgrootte die uiteindelijk in nagenoeg de gehele uitvoeringsperi-

ode is toegepast. Het verhogen van het gehalte grove delen in het gebruikte beton in 

relatie tot de dichtheid van de wapeningskorven kan nadelig zijn voor de doorstroming van 

beton en dus de kwaliteit van de diepwand. Dit (ontwerp)aspect speelde echter niet alleen 

bij VZG, maar ook bij RKN en CTB. De kwaliteit van de diepwanden bij de twee laatst ge-

noemde stations is duidelijk beter, zodat de relatie betonsamenstelling – maaswijdte niet 

als de hoofdoorzaak van de slechtere kwaliteit van de diepwanden bij VZG kan worden ge-

zien. De relatie betonsamenstelling – maaswijdte kan mogelijk wel in combinatie met de 

hieronder genoemde uitvoeringsaspecten hebben bijgedragen aan de slechtere kwaliteit. 

 

Waarschijnlijk zijn de bentonietinsluitingen (met name aangetroffen bij station VZG) ont-

staan door een aantal niet optimale omstandigheden c.q. gebeurtenissen tijdens de ver-

vaardiging van de diepwand. Het gaat hierbij om vertragingen na het verwijderen van de 

stopeinden (maar voor het storten van het beton), aantasting van de bentoniet door soft-

mix / MIP waardoor deze te viskeus werd (bij CTB is geen softmix / MIP gebruikt en speelt 

dit niet), scheefstand van de stopeinden, zorgvuldigheid tijdens het graven van de sleuf of 

het niet optimaal opschonen van de bentoniet met de pomp in de sleuf.  

Daarnaast maakte de aannemer ook melding van achtergebleven houten palen in het tra-

ject van de diepwanden waardoor vervuiling van de bentoniet met hout optrad en bijgevolg 

verstoppingen in pompen en leidingen. Dit verlengde in voorkomende gevallen de uitvoe-

ringsduur en belemmerde een normale voortgang.  

 

Ten gevolge van (een combinatie van) bovengenoemde oorzaken kon tijdens het betonne-

ren vervolgens de bentoniet niet overal verdrongen worden door beton (zie figuur 37B) 

hetgeen heeft geresulteerd in bentonietinsluitingen (zie figuur 37C). 
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 Fig. 37 
 Ontstaan van een  
 bentonietinsluiting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.4 Geleerde lessen  

Naar aanleiding van de analyse naar de oorzaak van de lekkage bij station VZG zijn nieu-

we inzichten ontstaan, de "lessons learned". Ook is een aantal punten geconstateerd die 

in het vakgebied al bekend zijn, maar niet steeds optimaal zijn uitgevoerd. De incidenten 

bij station VZG hebben tot de volgende lessen geleid voor de toekomst: 

 Door het gedetailleerd vastleggen van het uitvoeringsproces kan de kwaliteit van het 

eindproduct beter gegarandeerd worden en kan in het geval van calamiteiten beter 

onderzoek worden gedaan naar de oorzaak c.q de betekenis van de calamiteit voor 

het project en toekomstige projecten. 

 Naast de reguliere zaken die op het geboortebewijs van een paneel worden ingevuld, 

verdient het aanbeveling een tijdsbalk op te stellen met daarop alle start- en stop-

momenten van de reguliere processen zoals het ontgraven, verwijderen voegplank, 

opschonen en betonneren. Daarnaast kunnen ook vertragingen, weekenden etc wor-

den aangegeven, zodat duidelijk wordt of de uitvoeringsduur afwijkend is van de nor-

male voortgang.  

 Het proces van ontgraven, opschonen van de bentoniet, plaatsen van de wapening en 

betonneren moet op aaneensluitende werkdagen worden uitgevoerd. Met name de 

tijd tussen het verwijderen van de voegplank en het betonneren moet zo kort mogelijk 

worden gehouden. Langdurige stilstand van de bentoniet moet in deze fase worden 
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vermeden om aanhechting van bentonietcake aan het beton van het reeds gestorte 

paneel te voorkomen. 

 Bentoniet kan reageren met producten als softmix en MIP, waardoor de kwaliteit van 

de bentoniet nadelig beïnvloed kan worden. Omdat niet altijd even duidelijk is in wel-

ke mate de kwaliteit wordt beïnvloed, moet hiernaar voor aanvang van de uitvoering 

onderzoek worden gedaan. 

 Indien de totale uitvoeringsduur van een paneel langer is dan normaal bij een speci-

fiek project, en/of er is stilstand geweest van de bentoniet na het verwijderen van de 

voegplank, dan wordt sterk aanbevolen om alle voegen te borstelen voor het verwijde-

ren van eventuele bentonietcake te verwijderen, echter zonder het voegprofiel te be-

schadigen. 

 De registratietechniek op het graafmaterieel moet verder ontwikkeld worden, zodat in 

het geboortebewijs niet alleen de meting van de eindscheefstand wordt gepresen-

teerd, maar tevens de bandbreedte van scheefstanden die tijdens het ontgraven zijn 

gemonitoord (op basis waarvan de machinist bijstuurt). De bandbreedte zegt namelijk 

iets over de kans op omloopbeton, zie figuur 38, zodat enerzijds maatregelen kunnen 

worden genomen voordat beton gestort wordt of anderzijds achteraf panelen met een 

verhoogd risico kunnen worden geïnventariseerd.  

 

 

 Fig. 38 
 Mogelijk verschil tussen  
 maximale scheefstand en  
 gemeten eindscheefstand uit  
 geboortebewijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bentonietinsluitingen treden in principe bij of direct naast een voeg op. Door de slech-

te waterdoorlatendheid van opgestijfde bentoniet zijn de insluitingen voorafgaand aan 

de ontgraving niet te onderscheiden van zwetende voegen indien monitoringstechnie-

ken op basis van elektrische potentiaalverschillen (EFT / ECR) worden ingezet. 
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Naast de "lessons learned' zijn de volgende, niet steeds optimaal uitgevoerde zaken ge-

constateerd die reeds bekend zijn in het vakgebied: 

 Een ééngangs- of driegangspaneel leidt tot een grotere ontgravingsnauwkeurigheid 

dan een tweegangspaneel, behalve wanneer de grijper bij een tweegangspaneel door 

middels van de klauwtjes volledig geleid kan worden langs de voegplank. Indien dat 

laatste het geval is, is het aantal gangen niet van invloed op de graafnauwkeurigheid. 

Met name omloopbeton en teveel vervormde voegplanken kunnen er toe leiden dat 

graven met de klauwtjes niet mogelijk is en dan kan de asymmetrische belasting op 

de grijper bij tweegangspanelen tot verloop leiden. Een grote ontgravingsnauwkeurig-

heid verkleint de kans op omloopbeton en bijgevolg problemen met het ontgraven van 

c.q. verwijderen van de voegplank bij het volgende paneel.  

 Wanneer de grijper niet door middel van klauwtjes geleid kan worden langs de voeg-

plank, zou in de optimale situatie de positie van de sensor op de grijper ten behoeve 

van de scheefstandsbepaling en ook van de grijper zelf in x-, y- en z-coördinaten wor-

den bepaald ten opzichte van de theoretische positie van de voeg.  

 Tijdens het opschonen van de bentoniet moet de pomp over de volledige breedte van 

de sleuf verplaatst worden, zodat voorkomen wordt dat vervuilde bentoniet in de hoe-

ken van de sleuf niet opgeschoond wordt. 

 De kleinste maaswijdte in de wapeningskorven moet groter zijn dan 4 maal de diame-

ter van de grofste fractie in het beton, maar bij voorkeur 7 maal groter zijn. Een te 

kleine maaswijdte leidt tot ontmenging van het beton waardoor alleen de fijnere frac-

ties aan het wandoppervlak en in de wapeninsgvrije zones van de diepwand worden 

aangetroffen. 

 Tijdens het betonneren moet van iedere truckmixer de zetmaat worden bepaald, als-

mede de tijdsduur tussen vertrek bij de centrale en het storten van het beton. Tevens 

moet aan het begin en tussendoor de tijd bepaald worden gedurende welke het beton 

aan de zetmaat of vloeimaat blijft voldoen. 

 Het stortfront dient zo horizontaal mogelijk te worden gehouden. Dit betekent dat bij 

gebruik van meerdere tremies, deze ook gelijktijdig gebruikt moeten worden. Onder-

breken van het storten door een tremiebuis, omdat in de naastliggende buis van 

mixer gewisseld wordt, is echter niet noodzakelijk. De tijd om een nieuwe mixer boven 

de tremiebuis te brengen is namelijk relatief kort en onvoldoende om een groot ni-

veauverschil in het betonfront te krijgen. Daarnaast dient de positie van het stortfront 

op meerdere posities in het horizontale vlak te worden gemeten teneinde de helling 

van het stortfront te bepalen. 

9.2 Voorplein Amsterdam 

9.2.1 Beschrijving station CS Voorplein 
Naast de "diepe" stations Vijzelgracht, Rokin en Ceintuurbaan wordt ook station Centraal 

Station gebouwd volgend de wanden-dakmethode. Het station bevindt zich onder het 

Voorplein aan de stadszijde van het Stationsgebouw (zie fig. 39). Bij station CS-Voorplein 

zijn diepwanden van 1,0 en 1,2 m dik aangebracht tot minimaal NAP -31,5m. Ieder derde 

paneel wordt gemaakt tot een diepte van NAP -60 m. In tegenstelling tot de diepe stations 

zijn bij dit station geen voegprofielen toegepast. De voegen zijn gemaakt met de stopein-
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den methode. Hiervoor zijn buizen met een diameter van 1,0 m gebruikt en voor de voe-

gen van 1,2 m is een samengesteld profiel gebruikt bestaande uit drie kleinere buizen. 

 

De grondopbouw ter plaatse van station CS Voorplein bestaat vanaf het maaiveld op ca. 

NAP +2,5 m tot een diepte van ca. NAP -8,0 m uit een losgepakte zandlaag (ophoogzand). 

De freatische grondwaterstand is hier ca. NAP -0,4 m. Hieronder bevindt zich een kleilaag 

tot ca. NAP -13,0 m. De zandlaag tot ca. NAP -28,0 m is ook geheel omsloten door de 

bouwput. Deze natuurlijke stijghoogte in deze zandlaag bedraagt ca. NAP -2,0 m. De klei-

laag tussen ca. NAP -28,0 m tot ca NAP -52,0 m zorgt voor de waterdichte afsluiting van 

de kuip.  

9.2.2 Lekkage januari 2010 bij station CS Voorplein 
Op donderdag 21 januari 2010 om ca. 16.00 uur heeft zich een lekkage voorgedaan in de 

diepwandvoeg AH47 – S48 bij het ontgraven van de diepe put Voorplein. Tijdens het gra-

ven van de proefsleuven langs de diepwand ontstond bij het schoonmaken en inspecteren 

van de betreffende voeg een ovaalvormig gat van ca. 25 cm breed en 75 cm hoog op een 

ontgravingsniveau van ca. NAP -17 m. De voeg is gesitueerd aan de oostzijde van de diepe 

put, ten noorden van de middeldiepe put. Direct boven de voeg is de trambaan oost en de 

voetgangerscorridor gelegen. Door het gat is ca. 2 m3 water - grondmengsel in de put ge-

stroomd. 

 

 

 Fig. 39 
 Terreininrichting Voorplein, 
  met de contouren van de  
 diepwanden en de positie van  
 het lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aannemer en het toezicht hebben snel en adequaat gehandeld. Conform het ontgra-

vingsprotocol waren de middelen binnen handbereik. In het gat is een big bag met klei ge-

duwd door een van de graafmachines, waarna de overige big bags zijn geplaatst en met 

de aanwezige grond gewicht is aangebracht. Een terp van ca. 6 m hoog (bovenzijde op ca. 

NAP -13 m) is tegen de voeg geplaatst. Binnen 10 min was de lekkage dusdanig gestabili-
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seerd dat geen grond meer met het lekwater werd meegevoerd. Het aanbrengen van de 

grondberm was gereed na ca. 1 uur. In de avond en nacht zijn graafkraanmachinisten en 

een uitvoerder aanwezig gebleven ter bewaking van de situatie. In de avond zijn op het 

maaiveld en in het metrostation deformatiemetingen uitgevoerd.  

 

 

 Fig. 40 
 Aanbrengen grondberm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het weekend van 23/24 januari is het personeel van de aannemer 24 uur per etmaal 

aanwezig geweest om de situatie te bewaken.  

 

Op zondagmiddag 24 januari is water aan de bovenzijde van de grondberm gaan stromen. 

De aannemer heeft de grondberm versterkt door deze met ca 2 m te verhogen. De water-

stroming is daarna gestopt en de stijghoogte van het grondwater buiten is wederom ge-
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stabiliseerd tot net onder het normale niveau. De deformatiemetingen aan het maaiveld 

hebben uitgewezen dat er geen zettingen zijn opgetreden. 

Het straatwerk ter plaatse van de trambaan is lokaal verwijderd om eventuele holle ruim-

tes te detecteren, deze zijn echter niet aangetroffen. Ook aan de verdeelhal naar de Ha-

merkop van het Centraal Station en het caisson van de metro Oostlijn zijn geen 

vervormingen gemeten. De waterstroming van die zondag heeft evenmin tot vervormingen 

geleid. 

9.2.3 Oorzaak lekkage 
Op grond van visuele waarnemingen lijkt een (grond/bentoniet)insluiting in de diepwand-

voeg de meest waarschijnlijke oorzaak. Uit de vooraf aan het ontgraven uitgevoerde risi-

coanalyse zijn voor de betreffende panelen en voeg geen afwijkende zaken geconstateerd. 

 

Op grond van overleg met de betrokken partijen (Combinatie Strukton Van Oord/Terracon 

Brückner/Projectbureau Noord/Zuidlijn/Dienst Milieu- en Bouwtoezicht en Deltares) op 

vrijdag 22 en maandag 24 januari zijn de corrigerende maatregelen vastgesteld. 

9.2.4 Corrigerende maatregelen naar aanleiding van de lekkage 
De lekkage door de grondberm op zondag gaf aan dat op zeer korte termijn maatregelen 

genomen moesten worden om de grondberm te stabiliseren. Op grond van de overleggen 

werd besloten om zo spoedig mogelijk te starten met het injectiewerk van binnenuit door 

een gespecialiseerd injectieteam van Parallel werd het traject opgestart om te injecteren 

van buitenaf door middel van meerdere waterglasinjecties en het aanbrengen van een 

ontlastbron buiten de put. 

 

Maandag 25 januari is gestart met injecteren van binnenuit. Ter dichting van het gat van-

uit de binnenzijde is de door de aannemer voorgestelde werkwijze toegepast. Dit beteken-

de dat met een handboor de voeg wordt benaderd en de ruimte voor de voeg, en zo veel 

als mogelijk in de voeg, geïnjecteerd werd met kunsthars (Cabo PUR WFA). Hierbij werd al-

ternerend geïnjecteerd en met een "schuttersputje" de voeg lokaal ontgraven. Hierdoor 

kon het gat steeds beter bereikt worden en uiteindelijk in het gat/voeg worden geïnjec-

teerd. Zodra waterstroming tijdens het proces geconstateerd zou worden, zou de locale 

ontgraving direct gedicht worden met klei. Hiervoor was op maandag 25 januari ca 100 m3 

kleigrond extra aangevoerd. Door dit injectiewerk weren de voorkant van het gat en de 

berm ervoor gestabiliseerd. Dit maakte het mogelijk om effectief in het gat te kunnen in-

jecteren. 

 

Op dinsdag 26 januari is men verder gegaan met injecteren in de voeg (Cabo PUR NK) en 

het verlagen van de berm. Toen de berm voldoende verlaagd was werd er om beurten ge-

ïnjecteerd in de voeg en staalplaten met UNP-profielen voor de voegen aangebracht tot 

een diepte van NAP -18,2 m. Visueel kon toen vastgesteld worden dat het lek geen water-

doorvoer meer liet zien. 

 

Op woensdagochtend 27 januari stelden de betrokken partijen gezamenlijk vast dat het 

lek gedicht was. Als vervolgstappen is toen tevens besloten om de voeg nog tot dieper te 

inspecteren en te injecteren en staalplaten aan te brengen. Tevens is nog door de diep-
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wand heen geïnjecteerd over een hoogte van NAP -16 m tot NAP -20 m om zoveel mogelijk 

de nog eventueel aanwezige holle ruimtes achter de diepwand te vullen.  

9.2.5 Geleerde lessen 
De lekkage bij het station CS Voorplein heeft tot de volgende lessen geleid voor de toe-

komst. Dit in aanvulling op de geleerde lessen van de incidenten bij station Vijzelgracht. 

 Uitgaande van een goed ontgravings- en calamiteitenprotocol is het mogelijk gebleken 

de gevolgen van een forse lekkage bij een diepwandvoeg beheersbaar te houden. 

 Het vooraf opstellen van een ontgravingsprotocol o.b.v. "loopgraven"-methode en 

hiernaar werken is hierbij van groot belang. In het protocol moet uitgewerkt zijn in 

welke slagen ontgraven zal worden en hoe de "loopgraven" methode hierin past. Ver-

der dienen o.a. de volgende zaken opgenomen te worden: methode controle voegen, 

minimaal aanwezige personen, materialen en materieel (calamiteiten container!), 

aandachtspunten bij ontgraving, herstelmaatregelen, scenariotabel etc. Zie bijlage D 

voor het in dit geval gehanteerde ontgravingsprotocol. 

 Er dient altijd een gespecialiseerde injectieploeg op afroep klaar te staan. Deze ploeg 

moet er op toegerust zijn een groot lek van binnenuit te kunnen dichten wanneer voor 

het lek een grondterp is aangebracht. 

 

Bovendien kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan voor uitvoeringszaken 

wanneer een lekkage zich eenmaal heeft gemanifesteerd en deze tijdelijk is dichtgezet 

door middel van klei en grondterp: 

 Er dient altijd een graafkraan incl. machinist, assistent, uitvoerder en toezichthouder 

paraat te zijn tijdens werk ter plaatse van de lekkage.  

 Ook wanneer even geen (injectie)werkzaamheden plaatsvinden moeten er altijd een 

kraanmachinist en assistent op wacht aanwezig zijn. 

 Gebruikte klei tijdig herbevoorraden. 

 Verbruikt injectiemateriaal herbevoorraden. 
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Bijlage A. Elektrische potentiaalmethode 
 

 

Het basisprincipe van de meting berust op het eenvoudige elektrische principe, dat elek-

trische energie de weg met de minste weerstand tussen twee polen neemt. Voor de 

meetmethodiek betekent dit, dat een gecontroleerd en gedefinieerd elektrisch signaal (de 

tracer) in het grondwater buiten de waterkerende constructie wordt aangebracht en door 

middel van een tegenpool naar de andere zijde van de constructie wordt geleid. Als er 

openingen zijn in de waterdichte constructie, dan zal de stroom ook hierdoor geleid wor-

den. Ter plaatse van deze openingen is de elektrische potentiaal verhoogd ten opzichte 

van de vloeistofdichte gedeelten. Door rastergewijs deze potentiaal te meten, kunnen ga-

ten in de constructie worden gevonden. Het is noodzakelijk dat een uniek gedefinieerd 

signaal (Electrical Flux Tracking, EFT) voor een beperkt tijdsbestek gegenereerd en in het 

systeem wordt ingevoerd om zo de dichtheid van de constructie te kunnen controleren. 

 

Voor de registratie van de elektrische potentiaal wordt een gevoelig, zeer snel metend, 

(Electro Chemical Response, ECR) multisensor telemetriesysteem ingezet. Dit systeem is 

in staat met een groot aantal gerangschikte sensoren gelijktijdig te meten en kwalitatief 

zeer hoogstaande en herhaalbare resultaten te produceren, ook onder zeer moeilijke 

meetvoorwaarden (bouwplaatsen, industriegebieden, stations etc.). De ECR-EFT techno-

logie is speciaal ontwikkeld voor het onderzoeken en registreren van lekkages in dichtsys-

temen (speciaal horizontale en verticale bouwputbegrenzingen, vuilstortplaatsen, 

dammen, folies en andere bodembeschermende constructies). In figuur A.1 is het principe 

van de EFT® technologie verduidelijkt. 

 

 

 Fig. A.1 
 Principeschema EFT®-  
 Technologie. 
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In figuur A.2 is een voorbeeld gegeven van een lekkagecontrole van een diepwand, ge-

plaatst in een kleilaag waarbij lekkages in de kleilaag aanwezig zijn. In dit geval wordt het 

tracersignaal (energie-inbreng) vanuit een peilbuis onder de kleilaag ingebracht. 

 

 

 Fig. A.2 
 Meetmethode bij een diepwand  
 in een afsluitende kleilaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figuur A.3 is in bovenaanzicht een voorbeeld gegeven van een meetopstelling met uit-

komsten. De hoeveelheid sensoren hangt af van de diepte van de wand, de ondergrond en 

uiteraard van projectspecifieke eisen. Exacte richtlijnen daarvoor zijn moeilijk te geven. 

 

 

 Fig. A.3 
 Bovenaanzicht van het  
 sensorenveld en uitkomsten  
 van de meting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het begin van elk onderzoek wordt een basisdataset van het elektrochemische veld 

bepaald en bij de volgende metingen met behulp van een elektrische Tracer gecorreleerd. 

In gebieden met een hoger energieniveau dan bij het normale veld van een afdichtende 

laag is een logische elektrische doorlatendheid aanwezig, die de exacte locatie van de 

lekkage aangeeft. 

Een vlekkenplan met weergave van de anomalieën maakt een beoordeling van de moge-

lijke grondwaterstromingen in de afdichtende lagen mogelijk. 
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Technische uitvoering bij diepwanden  

De plaatsbepaling van mogelijke lekkages in diepwanden kan met de ECR-EFT Multi-

sensortechnologie worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aanwezige grondgesteldheid, de 

specifieke vraag van de opdrachtgever en eventueel bekende verdachte locaties wordt 

een meetstrategie opgesteld. De metingen worden vervolgens uitgevoerd in verschillende 

tijdreeksen en met verschillende potentiaalverschillen. 

 

In figuur A.4 is een voorbeeld gegeven van een meetstrategie, waarbij het tracersignaal 

vanuit peilbuizen op drie verschillende dieptes wordt gegenereerd, en op het maaiveld 

door middel van de sensoren wordt opgevangen. Om een elektrische stroom op te wek-

ken, is het noodzakelijk op dezelfde dieptes tegenpolen te installeren. 

 

 

 Fig. A.4 
Toepassing van de ECR®-EFT®- 
 methode bij diepwanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkregen meetdata worden gerangschikt en weergegeven in een vlekkenplan met po-

tentiaalverhogingen. Van belang is de analyse van de basisgegevens om de natuurlijke 

achtergrond en de mogelijke veranderingen in de tijd, evenals de bandbreedte van de op-

tredende amplitudes te verkrijgen en deze door middel van een vlekkenplan in het onder-

zoeksgebied aan te geven.  

Vervolgens worden de basisgegevens statistisch geanalyseerd en worden referentie-

datasets gekozen, welke de basis vormen voor de daaropvolgende uitwerking van op tijd 

en energie weergegeven EFT®-metingen, welke voor de latere kwaliteitscontrole van de 

diepwand dienen. 

 

Als de constructie waterdicht is, levert de basispotentiaalmeting geen resultaat. Er kan 

een drempel zijn die de grondwaterstroom tegenhoudt, bijvoorbeeld een bentonietinslui-

ting, of een zeer klein lek dat pas groter wordt als verder wordt ontgraven. Deze drempel 

wordt weggenomen door een actieve elektrische stroom op te leggen; de stroom wordt als 

het ware door het kleine lek geperst, vandaar dat op verschillende energieniveaus stroom 

wordt gemeten. Hierop worden de data bekeken. 

 

De beoordeling of er een lekkage aanwezig is, berust op de vergelijking van twee metin-

gen: een meting zonder dat er een stroom wordt opgewekt tussen de stroomelektrodes en 

een meting terwijl er een stroom loopt tussen de stroomelektrodes. Als er een groot ver-

schil is tussen deze twee metingen, kan er kennelijk ergens een stroom lopen. Deze 
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stroom verandert het potentiaalveld boven de locatie waar de stroom door de wand loopt. 

Daarna wordt op basis van het bereik van het potentiaalverschil een drempelwaarde ge-

kozen. Boven deze drempelwaarde wordt een locatie als verdacht aangemerkt. 

Het kiezen van de drempelwaarde gebeurt met name op basis van ervaring en is zeer af-

hankelijk van projectspecifieke omstandigheden en de aanwezige grondgesteldheid. Het is 

echter wel een zeer belangrijk facet in de beoordeling van mogelijke lekkages en de 

drempelwaarde geeft daarmee direct de gevoeligheid van de uitwerking van deze meet-

methode weer. 

 

Omdat voor ieder energieniveau een grote hoeveelheid metingen worden gedaan, kan 

men een statistische analyse doen op de metingen. Als een drempelwaarde in een be-

paald berekend verschil wordt overschreden, dan zou dat bij andere berekende verschil-

len ook moeten optreden. Voor iedere sensor kan eenvoudig het verschil van alle actieve 

stroommetingen met de verschillende achtergrondpotentiaalmetingen worden bepaald. 

 

In figuur I.5 is een voorbeeld gegeven van een vlekkenplan, waarin de verhoogde potentia-

len zijn aangegeven. Deze locaties stellen eventuele verdachte locaties voor. In dit geval 

zijn alleen maaiveldsensoren toegepast. Daarnaast is er de mogelijkheid om een aantal 

sensoren aan een draad in een peilbuis neer te laten (zogenaamde kettingsensoren) 

waarmee de diepteligging van een lekkage nauwkeuriger te bepalen is. Bij de Noord-

Zuidlijn in Amsterdam is hiermee ervaring opgedaan. De methode lijkt veelbelovend, maar 

is nog niet geheel uitontwikkeld. 

 

 

 Fig. A.5 
 Voorbeeld van een vlekkenplan  
met verhoogde potentiaal in een 
 bouwkuip met damwanden. 
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Bijlage B. Proeven op bentoniet 
 

 

(overgenomen uit de bijlagen bij CUR-publicatie189 'Cement-bentonietschermen') 
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Bijlage C. Voorbeeld Geboortebewijs 
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Bijlage D. Voorbeeld calamiteiten- en ontgravingsplan 
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