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Waarom gegolfd stalen duikers nou spannen-
der zijn dan bijv. betonnen duikers? Het ant-
woord is te vinden in de samenwerking tussen 
de constructies en het grondpakket eromheen. 
Gegolfd stalen duikers hebben, in tegenstelling 
tot betonnen duikers, de omringende grond ab-
soluut nodig voor de sterkte en stijfheid.

Inleiding
Jean-Paul Middel (1987) en Janko Vink (1981) 
hebben in deeltijd de studie Civiele Techniek aan 
de Hogeschool Rotterdam gevolgd en zijn bei-
de in 2013 afgestuurd met het project “Gegolfd 
stalen duikers in model”. Een afstudeerproject 
gericht op de constructieve betrouwbaarheid 
en (rest)levensduur van gegolfd stalen duikers. 
Jean-Paul en Janko nemen je mee en geven een 
inkijk in hun afstudeerproject over gegolfd sta-
len duikers.

Gezien de studie in de avonduren werd gevolgd 
en wij beide al werkzaam waren in de sector 
Civiele Techniek, lag het voor de hand bij één 
van de werkgevers af te gaan studeren. Tijdens 
de studie bleken wij al een ijzersterk team en 

besloten om ook tijdens het afstuderen onze 
krachten te bundelen. Al snel bleek dat de werk-
gever van Janko, provincie Zuid-Holland (PZH), 
een interessant vraagstuk had. PZH heeft name-
lijk een aantal gegolfd stalen duikers van enkele 
tientallen jaren oud in beheer en wilde graag 
bepalen hoelang deze duikers nog mee gaan. 
Echter heeft PZH geen ontwerpgegevens van 
deze duikers en men zag in dat een berekening 
met wat aannames ook niet zo simpel was. Wat 
is bijv. de krachtswerking in het relatief dunne 
staal (1,25 mm < t < 7 mm) en het grondpakket 
eromheen? Wat zijn de bezwijkmechanismen en 
hoe treden deze op? Wanneer moeten gegolfd 
stalen duikers volgens de Wet worden afgekeurd 
en zijn dit type duikers überhaupt bouwwerken 
volgens het Bouwbesluit of niet?

Een logische stap zou zijn om de producent en 
leverancier van gegolfd stalen duikers te bena-
deren voor meer informatie. Het enige bedrijf 
in Nederland dat gegolfd stalen duikers produ-
ceert en levert, is Bergschenhoek Civiele Tech-
niek B.V. (BCT). Gezien het monopolie van BCT 
is de vraag waarom BCT zou meewerken aan 

het geven van bedrijfsgevoelige informatie aan 
één van hun opdrachtgevers (PZH). Een goede 
samenwerking tussen PZH, BCT en ons als af-
studeerders zou voor BCT alleen mogelijk zijn 
als zij zelf ook een belang hebben bij het ver-
krijgen van meer kennis over gegolfd stalen dui-
kers. Het bleek dat BCT, met oog op bestaande 
gegolfd stalen duikers, inderdaad behoefte had 
aan meer kennis van de onlangs gewijzigde wet- 
en regelgeving m.b.t. bestaande constructies. Er 
was dus een belang voor BCT om mee te wer-
ken aan dit afstudeerproject en een samenwer-
kingsverband tussen PZH, BCT en ons was een 
feit. Een complexe samenwerking weliswaar, 
wat gedurende het afstudeerproject ook regel-
matig zichtbaar werd.

Aanpak
Hoe wij dit hebben aangepakt? Vooral luiste-
ren naar de opdrachtgevers en de vraag achter 
de vraag achterhalen. Klinkt misschien cliché, 
maar het is essentieel om te begrijpen wat de 
opdrachtgevers bezighoudt. PZH wilde de con-
structies beter begrijpen, om er zo uitspraken 
over te kunnen doen. BCT begrijpt dit type con-
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structies als de beste en was juist meer geïn-
teresseerd in de wet- en regelgeving. Op een 
slimme manier in beide behoeftes voorzien en 
dit binnen het afstudeerproject vormen tot één 
geheel was onze strategie.

De grootste uitdaging
Dan toch iets dieper ingaan op de inhoud. Waar 
zat nou de grootste uitdaging, behalve het proces 
met twee opdrachtgevers en hun verschillende 
belangen? De grootste uitdaging was vooral het 
in twijfel durven trekken van de berekeningsme-
thode voor gegolfd stalen duikers, gevolgd door 
een nauwkeurige verificatie. Je zou het maar 
doen, een bewezen berekeningsmethode van 
enkele tientallen jaren oud betwijfelen. Maar 

juist om het feit dat de methode al zo oud was 
en er binnen de wet- en regelgeving zeer recent 
ontwikkelingen zijn geweest, was het toch niet 
zo’n gek idee.

Conclusies
Voor bruggen zijn regels vastgelegd in normen 
(de Eurocodes), maar deze onderscheiden geen 
duikers. Moet een gegolfd stalen duiker met een 
diameter van bijv. 8 meter gezien worden als een 
brug volgens de Eurocodes? Gezien het bezwij-
ken van een dergelijke duiker ernstige gevolgen 
kan hebben die vergelijkbaar zijn met die van 
een brug, namen wij aan van wel. Het verbaasde 
ons alleen niet dat de tientallen jaren oude be-
rekeningsmethode voor gegolfd stalen duikers 

niet overeenkwam met de rekenmethode vol-
gens de Eurocodes. Maakt dat de conventionele 
berekeningsmethode onbetrouwbaar? Nee, de 
conventionele berekeningsmethode bleek niet 
direct onbetrouwbaar, maar op enkele essen-
tiële onderdelen wel gedateerd. BCT werd uit-
eindelijk door ons geholpen met een zorgvuldig 
uitgevoerde verificatie van hun berekeningsme-
thode aangevuld met de zwakke plekken en de 
koppeling met de vigerende wet- en regelgeving 
(de Eurocodes), zodat de berekeningsmethode 
voor gegolfd stalen duikers weer up to date werd 
gemaakt.

Zoals gezegd is naast de wet- en regelgeving 
ook ingezoomd op de bezwijkmechanismen van 
gegolfd stalen duikers. Bij het onderzoeken van 
deze bezwijkmechanismen werd pas duidelijk 
hoe belangrijk de correlatie is tussen dit type 
duiker en het grondpakket eromheen. Zodra 
de gronddruk om de gegolfd stalen duiker een 
bepaalde ondergrenswaarde bereikt en de ver-
ticale druk te groot wordt, zal de flexibele buis 
onaanvaardbaar vervormen en uiteindelijk ook 
bezwijken. Ondanks de uitdaging m.b.t. het ge-
heim houden van de bedrijfsgevoelige informa-
tie van BCT, is het ons toch gelukt om zonder 
teveel informatie prijs te geven middels grafie-
ken en tabellen snel inzicht te kunnen geven in 
de constructieve betrouwbaarheid van gegolfd 
stalen duikers. Deze grafieken en tabellen zijn 
voor PZH erg waardevol gebleken.

Beloning
Naast onze diploma’s zorgde de dankbaarheid 
van beide opdrachtgevers m.b.t. het geleverde 
resultaat voor voldoening. Als kers op de taart 
hebben wij met dit afstudeerproject de afstu-
deerprijs Civiele Techniek 2013 van Bouwend 
Nederland, afdeling Rijnmond gewonnen.Afstudeerprijs Civiele Techniek 2013 Bouwend Nederland afdeling Rijnmond
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