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Inleiding
In de periode 2009 tot 2011 heeft de combinatie 
Strukton / Hegeman een ondergrondse parkeer-
garage gebouwd aan de rand van het centrum 
van Harderwijk. 

Deze combinatie had de inschrijving gewonnen 
met het ontwerp van een ronde ondergrondse 
parkeergarage, uitgevoerd in diepwanden. In 
oktober 2011 is deze parkeergarage in gebruik 
genomen. 

In het voorliggende artikel worden enkele speci-
fieke aspecten van het ontwerp en de uitvoering 
van een ronde parkeergarage in diepwanden 
beschouwd en wordt ingegaan op uitgevoerde 
deformatiemetingen. 

De garage in Harderwijk is gebouwd onder het 
plein de Houtwal, waaraan het zijn naam ont-
leent. Aan dit plein staan een aantal kwetsbare 

oude panden welke op staal zijn gefundeerd. De 
kortste afstand van de diepwanden tot een op 
staal gefundeerd pand is 9,0m. Deze korte af-
stand was één van de redenen om te kiezen voor 
een ronde garage in diepwanden, vanwege de in 
dat geval te verwachten kleine vervormingen. 

De garage biedt plaats aan 450 auto’s, heeft een 
diameter van ca. 57 meter en een diepte van 19 
meter. Bij deze garage wordt na toegang over 
een neerwaartse spiraal gereden waarbij aan 
beide zijden geparkeerd kan worden. Bij het 
verlaten van de garage wordt een doorsteek ge-
maakt naar de kleinere binnenspiraal waarover 
men omhoog kan rijden. Zie [3] voor een filmpje 
en foto’s. 

Deze garage is de tweede ronde garage in diep-
wanden in Nederland. Een belangrijk verschil 
met eerder gebouwde parkeergarage Ossen-
markt in Groningen, betreft het feit dat de gara-

ge Houtwal één parkeerlaag dieper is en (vooral) 
dat de onderkant van de bouwkuip niet tot in een 
waterdichte grondlaag reikt. 

Fasering
Allereerst is de diepwand geïnstalleerd. Deze 
bestaat uit 24 panelen met een dikte van 1,20 
meter en een lengte van 7,80 meter. Elk paneel 
is gemaakt middels 3 rechte graafgangen, met 
daartussen knikken van 7,5 graden waardoor 
de diepwand met elk paneel een bocht van 15° 
graden (24 x 15° graden = 360°) maakt. Op deze 
manier zijn de (ongewapende) voegen tussen 
twee panelen vlak en zit er bij de knikken zoveel 
mogelijk wapening, zie figuur 3.

Na sloop van de bovenzijde van de wand is een 
monoliete ringvormige kopbalk gestort. Vervol-
gens is de bouwkuip nat ontgraven tot een diep-
te van ca. NAP-17,50m. 

Vanaf een drijvend ponton zijn circa 400 ankers 
gemaakt, waarna de gewapende onderwater-
betonvloer met een dikte van 1,0 m kon worden 
gestort. Daarna is de bouwkuip droog gezet en 
is een constructieve vloer gemaakt, waarna de 
prefab vloeren en kolommen binnen de onge-
stempelde lege bouwkuip van onderaf konden 
worden opgebouwd. 

Verticaal evenwicht
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de 
belastingen in de bouwfase en de belastingen in 
de eindfase.

In de bouwfase is de resulterende verticale be-
lasting op de diepwanden neerwaarts gericht. 
Vanwege de volledig zandige grondopbouw 
(zie figuur 2) is hier geen sprake van negatieve 
kleef en is de neerwaarts gerichte belasting in 
de bouwfase dus zeer beperkt en eenvoudig op 
te nemen door het grote wrijvingoppervlak aan 
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Figuur 1 - Opengewerkt 3D-model van parkeergarage Houtwal
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de buitenzijde van de diepwand. De opwaartse 
belasting tegen de vloer in de eindfase is moei-
lijker op te nemen. Er zijn ca 400 GEWI-ankers 
tot een diepte van ca. NAP-48m uitgevoerd om 
waterdruk en zwel van de grond tegen de (gewa-
pende) onderwaterbetonvloer op te nemen.

De veerstijfheid van de lange ankers was van be-
lang voor de vervormingen en de momenten in 
de vloer. De krachtsafdracht van de ankers en de 
veerstijfheid zijn met het interactie model INTER 
berekend, zie [1]. Een en ander werd bemoeilijkt 
doordat de verticale krachtsoverdracht tussen 
diepwand en onderwaterbetonvloer moeilijk 
bleek in te schatten; waarover later meer. 

De ankerconfiguratie is zoveel mogelijk geopti-
maliseerd tijdens het ontwerp. Na voltooien van 
het project heeft een afstudeerder van de TU-
Delft het iteratieve proces tussen de ankercon-
figuratie en de diepwandberekeningen verder 
geoptimaliseerd. 
 
Theorie van de ronde bouwkuip
Een ongestempelde damwand keert de grond 
doordat de damwand middels buigstijfheid de be-
lasting overbrengt naar de grond aan de lage zijde. 

Bij cirkelvormige constructies die van de bui-
tenzijde gelijkmatig worden belast, worden alle 
uitwendige krachten omgezet in drukkrachten 
in de wand van de cirkel. Door dit ringeffect zal 
de cirkel enigszins verkleinen, afhankelijk van 
de stijfheid van de wand.

Bij een ronde bouwkuip, welke aan de bin-
nenzijde niet volledig is ontgraven, treden het 
damwandeffect en het ringeffect allebei op (zie 
figuur 4). De verhouding waarmee deze effecten 
optreden hangt af van:
o De stijfheid van de grond aan de passieve zijde
o De buigstijfheid van het beton
o De “volmaaktheid” van de ring
o De drukstijfheid van de het beton

De vervorming van de wand is klein bij een ronde 
bouwkuip. Dit heeft als nadeel dat de gronddruk 
niet volledig actief zal worden. Maar uiteinde-
lijk heeft dat niet veel impact op het ontwerp 

Ronde bouwkuipen uitgevoerd in diepwanden kunnen, vanwege de 
ringwerking, ongestempeld uitgevoerd worden. Afhankelijk van de 
verhouding tussen de stijfheid van de diepwand en de stijfheid van de 
passieve grond speelt ook het damwandeffect een rol. Aan de hand van 
metingen bij een uitgevoerd project wordt gedemonstreerd hoe dit met 
een ligger-verenmodel goed te berekenen is. Tevens wordt geconclu-

deerd dat de vervormingen erg klein zijn, met alle voordelen van dien 
voor achterliggende bebouwing. Wel moet rekening te worden gehou-
den met ongunstige gevolgen voor de onderwaterbetonvloer, zoals een 
geringere normaalkracht dan in het geval van een rechte bouwkuip en 
risico’s op lekkage.

Samenvatting

Figuur 2 - Grondopbouw waarin aangegeven de niveaus 
van de verschillende constructieonderdelen.

Voor de bouw van de garage zijn sonderingen 
uitgevoerd langs de rand en binnen de kuip 
tot ca NAP-50m (zie figuur 2). 

Vanwege de zeer vast gepakte zandlagen was 
het zeer lastig om in een keer voldoende diep 
te sonderen. De diepste sonderingen moes-
ten vanuit een boorgat gemaakt worden.
Op basis van die sonderingen en boringen is 

de hiernaast afgebeelde grondopbouw opge-
steld.

Op basis van geologische kennis is vanaf 
NAP-9,0m uitgegaan van een verhoogde OCR, 
hetgeen van belang voor is de qc-reductie 
door ontgraving in combinatie met ingetrilde 
ankers.

Grondopbouw
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aangezien een stijve ondergrondse constructie 
sowieso met neutrale gronddruk doorgerekend 
moet worden.

Wel is het effect van het mogelijk ontbreken van 
normaalkracht voor het ontwerp van de onder-
waterbetonvloer groot. Dit heeft er mede toe 
geleid dat er is gekozen voor toepassing van ge-
wapend onderwaterbeton.  

Ontwerp van de Houtwal
Uiteraard worden in een 3D-eindig-elementen-
model het ringeffect en het damwandeffect te-
gelijk beschouwd. 

Maar beide effecten kunnen ook worden mee-
genomen in een eenvoudiger rekenmodel. In 
een verend-ondersteund liggermodel wordt het 
damwandeffect vanzelfsprekend beschouwd. 
Maar aangezien het model een 2D modellering 
van de werkelijkheid is, beschrijft het automa-
tisch een oneindig doorgaande wand. Het ringe-
ffect kan middels een truc worden gemodelleerd 
in het verend-ondersteund liggermodel. Het rin-
geffect geeft extra stijfheid aan de wand. Dit is te 
modelleren door extra veren aan de binnenzijde 
van de wand te plaatsen met een stijfheid k = F 
/ Δr. 

Conform de formules in figuur 5 wordt voor het 
geval van de Houtwal een verkleining van de 
straal berekend van  Δr = 9 mm voor het geval de 
ring perfect rond is en het ringeffect alles doet. 

De veerstijfheid k per 1 meter hoogte van de 
wand bedraagt k = 41.000 kN/m/m conform (3).

In de verkleining van de omtrek is geen rekening 
gehouden met de voegen tussen de panelen. Er 
is vanuit gegaan dat de panelen perfect op el-
kaar aansluiten. 

Maar als er vanuit wordt gegaan dat in elke voeg 
na het storten van de panelen een dun laagje 
bentonietcake met een dikte van 2 mm achter-
blijft, dan ontstaat daardoor extra vervorming. 
Als de bentonietcake, onafhankelijk van de be-
lasting, volledig wordt dichtgedrukt door de 
ringspanning dan komt er op elke hoogte een 
extra verkleining van de omtrek bij van 24 x 2mm 
= 48 mm, en dus een extra verkleining van de 
straal van Δr = 48mm / 2π => Δr = 8 mm.

Indien deze bijkomende vervorming wordt mee-
genomen in de vervorming voor de veerstijfheid, 
dan wordt de veerstijfheid van de veren die de 
ringwerking simuleren verlopend over de hoogte. 
De dakring is overigens een monoliet gestorte 

Figuur 3 - Geometrie en wapening van de diepwandpanelen.

Figuur 4 - Schematische weergave van de twee effecten die de krachtswerking bepalen.

Figuur 5 - Berekening van de ringspanning en veerstijfheid ringeffect.
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betonnen ringbalk, dus daar is de extra vervor-
ming van de voegen niet meegenomen. 

In figuur 6 zijn de resultaten van beide varianten 
(met en zonder extra vervorming door bentoniet) 
weergegeven. In figuur 6a) is de vervormingslijn 
van de diepwand, inclusief ringwerking, zonder 
bentonietcake weergegeven. In figuur 6b) is de 
vervormingslijn van de diepwand, inclusief ring-
werking, met een extra vervorming van 2 mm per 
voeg over de gehele hoogte weergegeven. Hierbij 
werden maximale vervormingen van 5 à 9 mm en 
een maximaal moment (in de BGT) van ca. 325 
kNm/m berekend. 

In beide berekeningen is voor het ringeffect uit-
gegaan van een (ongescheurde) stijfheid van het 
beton van 30.000 MPa, waarbij voor de buiging 
van de wand tevens rekening is gehouden met 
de gescheurde stijfheid van het beton waardoor 
vanwege het damwandeffect een grotere bui-
ging zal optreden. De onderwaterbetonvloer is 
gemodelleerd middels een zeer stijve veer.

De wijze waarop bijkomende vervorming door 
uitdrukken van de bentonietcake in de bereke-
ning is meegenomen is overigens slechts een 
benadering. De bijkomende vervorming is na-
melijk in de veerstijfheid verwerkt, waardoor 
deze belastingafhankelijk is geworden, terwijl 
deze bijkomende vervorming vermoedelijk ei-
genlijk vrijwel belastingonafhankelijk is. Dus 
daarmee wordt de vervorming in deze bereke-
ning enigszins onderschat. De vervorming kan 
beter benaderd worden door de verkleining van 
de straal door de voegen op te tellen bij de ver-
vormingen uit het model. Maar op die wijze wor-
den de momenten onderschat. 

Met Plaxis 2D (axiaal symmetrisch) en Plaxis 3D 
werden soortgelijke berekeningen uitgevoerd en 
werden vergelijkbare vervormingen en momen-
ten berekend. Tevens zijn er in Plaxis 2D en 3D 
gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.
 
Zo zijn er ook asymmetrische belastingen en 
asymmetrische ontgravingen doorgerekend, en 
is er gevarieerd met de stijfheid van het beton 
van de diepwand, stijfheid van de passieve grond 
en met de stijfheid van de onderwaterbetonvloer. 
Uit de berekeningsresultaten bleek dat de ge-
voeligheid voor asymmetrische belastingen 
beperkt is. Wel zijn er op basis van deze bere-
keningen eisen gesteld aan het maximale ont-
gravingverschil binnen in de put tijdens het nat 
ontgraven. 

Elk voordeel heeft z’n nadeel
De gevoeligheid voor het wijzingen van de stijf-

heidsverhoudingen was groter. Het bleek dat 
een lage stijfheid van de wand met een hoge 
stijfheid van de passieve grond leidde tot de 
grootste doorbuiging en de grootste momenten 
in de diepwand. 

De resultaten in figuur 7 zijn gebaseerd op 
PLAXIS 2D berekeningen met een verschillende 
combinatie van stijfheden voor de wand en de 
passieve grond en ook verschillende stijfheden 
voor het steunpunt welke wordt gevormd door 
de onderwaterbetonvloer op NAP-17,0m. 

In figuur 7a is voor drie verschillende situaties 
de vervorming weergegeven: nat ontgraven zon-
der onderwaterbetonvloer(roze), droogzetten, 
zonder onderwaterbetonvloer (rood) en droog-
zetten met onderwaterbetonvloer (bruin).  In fi-
guur 7b is de bijbehorende momentenverdeling 
in de wand voor deze situaties weergegeven. Het 
meest opvallende verschil betreft de rode en 
de bruine lijn. De bruine lijn betreft een relatief 
slappe wand welke door een stijf steunpunt (de 
onderwaterbetonvloer) wordt ondersteund op 
het moment dat de kuip wordt droog gezet.

Figuur 6 - In- en uitvoer van de DSheet-berekeningen.

Figuur 7 - Resultaten Plaxis 2D berekeningen.
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De rode lijn betreft de vervorming en momenten 
in de wand indien de onderwaterbetonvloer niet 
als stempel werkt bij het droog zetten.

In de linker grafiek is te zien dat de vervorming 
van deze twee situaties nauwelijks verschilt (5 
versus 6 mm). In de rechter grafiek is te zien dat 
er wel een groot verschil is in de momentenver-
deling in de wand. 

In de grafieken is tevens te zien dat de vervor-
ming van de diepwand niet meer dan ca. 3 mm 
toeneemt tijdens het droogzetten in geval de 
wand niet gestempeld wordt door de onderwa-
terbetonvloer. Over het algemeen is het prettig 
als een grondkerende wand weinig vervorming 
ondergaat, maar het heeft ook een nadeel. Dit 
betekent namelijk in dit geval dat de onderwa-
terbetonvloer kan los scheuren van de wand in-
dien de onderwaterbetonvloer meer dan 3 mm 
verkort tijdens het verharden. En dat leidt er toe 
dat de diepwand en de vloer mogelijk niet (meer) 
aan elkaar verbonden zijn. 

De grootte van de verkorting van de onderwater-
betonvloer door temperatuur en de krimp was 
moeilijk te voorspellen. Maar het kon niet uitge-
sloten worden dat de vloer meer zou verkorten 
dan de diepwand naar binnen zou komen. Daar-
door zou de diepwand niet gestempeld worden 
en dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de mo-
mentenverdeling in de wand.
Het maximale moment ontstaat bij de gestem-
pelde wand aan de buitenzijde van de wand ter 

hoogte van het stempel. Bij de niet gestempelde 
wand zit het maximale moment aan de binnenzij-
de en op een hoger niveau. Daarom is er voor de 
wapening in de diepwand rekening mee gehou-
den dat beide varianten zouden kunnen optreden. 

De grootste impact had het wel of niet stempe-
len van de onderwaterbetonvloer op de kracht-
werking in de vloer zelf. Indien de vloer meer 
krimpt dan de diepwand naar binnenkomt wordt 
de vloer niet opgespannen en ontstaat er geen 
normaalspanning in de vloer, waardoor de mo-
mentencapaciteit van de vloer kleiner is. Maar 
omdat de vloer dan verticaal vrij kan bewegen 
langs de wanden (ten gevolge van de waterdruk 
en zwel van de grond) zal er geen inklemmings-
moment ontstaan. Als de vloer en de diepwand 
wel op elkaar blijven aansluiten, dan wordt de 
vloer aan de randen (deels) ingeklemd en wordt 
de momentenverdeling in de vloer daar veel on-
gunstiger.

Aangezien niet met voldoende zekerheid voor-
speld kon worden in hoeverre de verticale ver-
vorming van de rand van de vloer door de wand 
verhinderd zou worden en in hoeverre een nor-
maalkracht in de vloer zou optreden, is er ook 
voor het ontwerp van de wapening van de onder-
waterbetonvloer van uitgegaan dat beide scena-
rio’s konden optreden.

In figuur 8 is de doorsnede van het gehanteerde 
Plaxis 2D-model weergegeven waarin de onder-
waterbetonvloer de vervorming van de diepwand 

verhindert. Tevens is er een model gemaakt 
waarin de onderwaterbetonvloer niet aansluit 
op de diepwand. In dat model is tussen de wand 
en de vloer een smal cluster met een zeer lage 
stijfheid gemodelleerd, zodat de wand nagenoeg 
vrij naar binnen kan bewegen. 

Uitvoering
De uitvoering van de diepwanden is goed verlo-
pen. Het maken van de ankers vanaf het water 
20 meter dieper bleek lastig; de plaatsingstole-
ranties van de ankers werden niet altijd gehaald, 
waardoor er lokaal aanpassingen moesten wor-
den gedaan aan de wapeningsnetten welke on-
der water over de ankers werden aangebracht. 
Het storten van de onderwaterbetonvloer is 
goed verlopen. 

Tijdens de verschillende bouwfasen zijn de vervor-
mingen van de diepwanden gemeten door middel 
van hellingmeters. In figuur 9 zijn de gemeten en 
berekende vervormingen van de diepwand te zien 
door het droogzetten van de bouwkuip.

Weergegeven zijn vervormingslijnen van 2 helling-
meetbuizen, welke loodrecht op de wand zijn ge-
meten, aan het begin en aan het einde van de fase 
waarin de bouwkuip is drooggezet (september tot 
oktober 2010). Tijdens het nat ontgraven zijn de ge-
meten vervormingen minimaal geweest, daarom 
zijn de deformaties aan het begin van het droog-
zetten (digitaal) op nul gezet. De vervormingslijn in 
beide grafieken betreft de bijkomende vervorming 
door droogzetten uit de Plaxis 2D-berekeningen, 
zonder onderwaterbetonvloer.

Te zien is dat de maximaal gemeten vervorming 
van de wand gemiddeld circa 2 mm hoger uitkomt 
dan uit de berekening volgt. Deze berekening was 
gebaseerd op de ringstijfheid zonder extra vervor-
ming door uitdrukken van bentoniet. 
Uit de extra gemeten vervorming kan terugge-
rekend worden dat de vervorming van de voegen 
door het uitpersen van bentoniet waarschijnlijk 
niet meer bedraagt dan:
Δr = 2 mm => ΔO = 2 mm x 2π = 12 mm =>  12 mm 
/ 24 st = 0,5 mm per voeg. 

Dus op basis van de berekening en metingen van 
de vervorming kan geconcludeerd worden dat in 
dit project de vervorming in de voegen door uit-
drukken bentoniet nauwelijks een rol heeft ge-
speeld. 
Er is in de uitvoering van dit project, conform 
de aanbevelingen in [3], op toegezien dat alle 
voegen voor het storten van de panelen gebor-
steld werden. Het is daarom aannemelijk dat die 
maatregelen er  inderdaad toe geleid hebben dat 

Figuur 8 - Doorsnede van het Plaxis 2D model met steun van de onderwaterbetonvloer.
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er weinig bentoniet in de voegen aanwezig was. 

Alleen de vorm van de uitbuiging is minder 
vergelijkbaar met de vooraf berekende vervor-
mingslijnen. Wel is te zien dat de vervorming van 
de diepwand ter hoogte van de onderwaterbe-
tonvloer (NAP-17,0m) ongehinderd is opgetre-
den. Dat betekent dat de vloer dus meer verkort 
is dan de wand naar binnen kwam en daardoor 
geen of nauwelijks stempelende werking had. 

Geconstateerd is tijdens het droogzetten van de 
bouwkuip:
o  Kwaliteit van diepwanden en voegen bleek 

goed.
o  Vervormingen van de diepwand waren zeer 

beperkt: ca. 6 mm.
o  Tijdens het droogzetten trad er lekkage op 

tussen diepwand en onderwaterbetonvloer; 
dus dat betekent dat er geen (volledige) krach-
toverdracht tussen wand en vloer was.

o  Er waren maatregelen genomen tegen lek-
kage (er waren vooraf injectieslangen aange-
bracht tussen de diepwand en de onderwa-
terbetonvloer) maar deze functioneerden niet 
goed. Daarom is de waterstand stapsgewijs 
naar beneden gebracht; afgewisseld met aan-

Figuur 9 - Gemeten deformaties en berekende deformaties  tijdens droogzetten bouwkuip.

Figuur 10 - Bouwkuip na droogzetten.
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vullend injecteren middels injectielansen.
o  Vervormingen van de panden op staal op 9,0m 

afstand van de diepwand vielen binnen de 
meettolerantie.

Conclusies specifiek voor Houtwal en ronde 
bouwkuipen in het algemeen
De volgende belangrijkste conclusies kunnen 
worden getrokken:

o  Afgezien van asymmetrische belastingen en 
asymmetrische ontgravingen is een ligger-
verenmodel gecombineerd met het ringeffect 
een prima model voor de (eerste) ontwerpbe-
rekeningen van een ronde bouwkuip.

o  Het effect van asymmetrische belastingen 
bleek in dit geval, ondanks de aanwezigheid 
van op staal gefundeerde panden, nauwelijks 
van invloed op het ontwerp.

o  De doorbuiging van de diepwanden in een ron-
de bouwkuip is zeer beperkt.

o  De in dit geval gemeten vervormingen worden 
het beste benaderd indien voor de ringstijfheid 
voor de E¬beton van de diepwand een waarde 
van 30.000 MPa wordt aangehouden waarbij 
voor  buiging rekening wordt gehouden met de 
gescheurde stijfheid. Uitpersing van bentoniet-

cake uit de voegen (in dit geval waren alle voe-
gen geborsteld) heeft nauwelijks een ongun-
stige invloed gehad op het deformatiegedrag. 

o  De stijfheidverhouding van het beton en de 
passieve grond heeft grote invloed op de mo-
mentenverdeling en doorbuiging in de wand.

o  Verkorting van de onderwaterbetonvloer door 
krimp en temperatuur is aanzienlijk. Deze 
verkorting van de vloer kan groter zijn dan het 
naar binnenkomen van de diepwand. Indien 
dat het geval is, kan dat leiden tot:

 •  Geen stempelende werking voor de diep-
wand; dus grootste moment aan de binnen-
zijde van de wand en niet aan de buitenkant.

 •  De onderwaterbetonvloer wordt niet voor-
gespannen en heeft dus een lagere momen-
tencapaciteit.

 •  Er is geen waterdichte verbinding tussen de 
diepwand en de onderwaterbetonvloer; er 
zijn aanvullende maatregelen nodig.

 •  Geen (volledige) krachtsoverdracht tussen 
diepwand en onderwatervloer. De diepwan-
den dragen niet bij in het verticaal even-
wicht, dus de ankers moeten alle opwaartse 
belasting opnemen; dit geeft een andere 
momentenverdeling in de vloer dan wanneer 
de diepwand wel bijdraagt. 

De voordelen van een ronde garage worden in-
middels breder gezien. Momenteel wordt er ge-
werkt aan een ronde parkeergarage in Leiden, 
de Lammermarkt. Voor meer informatie over 
dat project zie [4].
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