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Algemene beschrijving project
De N261 loopt over de Midden-Brabantweg en 
verbindt de A59 bij Waalwijk met de aansluiting 
Tilburg-Noord. De weg loopt van Waalwijk langs 
Kaatsheuvel en Loon op Zand naar Tilburg. De 
toename van het verkeer op de weg gaf pro-
blemen ten aanzien van de verkeersveiligheid 
en verkeersafwikkeling. Daarom werd de N261 
omgebouwd tot een regionale stroomweg die 
bestaat uit 2x2 rijstroken met ongelijkvloerse 
kruisingen. Daarnaast werden busstroken aan-
gelegd tussen de Prof. Kamerlingh Onnesweg 
(PKO-weg) en Tilburg. Hiermee wordt de door-
stroming en veiligheid op deze belangrijke route 
verbeterd en dankzij de aanleg van geluids-
schermen en -wallen en geluidsarm-asfalt zal 
er een positief effect ontstaan op de leefomge-
ving rondom de N261. Voor het fietsverkeer dat 
de N261 of de A59 over wil steken zijn er twee 
fietsviaducten. Ook werd over de N261 tussen 
Loon op Zand en Kaatsheuvel een natuurbrug 
aangelegd, zodat een natuurlijke verbinding 
ontstaat tussen Landgoed Huis ter Heide en de 
Loonse en Drunense Duinen.

Dit werk is aangenomen door de BAM met als 
projectteam: BAM N261 Non-Stop. Het project is 
afgerond in augustus 2015

Gewapende grond
In totaal zijn 12 nieuwe kunstwerken gebouwd 
en 10 bestaande kunstwerken aangepast. Er is 
een grote diversiteit aan gewapende grondcon-
structies toegepast. Bijvoorbeeld horizontale 
ontlastconstructies, taludversteviging, spreid-
matras en definitieve & tijdelijke grondkeringen. 
De grondkeringen zijn op verschillende manie-
ren afgewerkt zoals prefab panelen, schanskor-

Actief systeem 
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Foto 1  - Ecoduct in aanbouw

Figuur 1  - Principe doorsnede landhoofd Ecoduct.
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ven en Hedera (klimop) begroeiing.

Kunstwerk 8 ecoduct
Kunstwerk 8 is een nieuw te realiseren ecoduct 
over de N261 waarmee verbinding ontstaat tus-

sen de leefgebieden van verschillende  dier-
soorten, tussen Landgoed Huis ter Heide en de 
Loonse en Drunense Duinen. Het viaduct heeft 3 
overspanningen van circa 22 meter over de N261 
en de parallelbaan de Horst. De totale lengte van 

het dek bedraagt circa 66 meter. Het ecoduct 
heeft een netto breedte van circa 40 meter.

De constructie bestaat uit 3 hoofdoverspannin-
gen en is statisch bepaald opgelegd, op de land-
hoofden en twee tussensteunpunten. De pijlers 
van de tussensteunpunten zijn op palen ge-
fundeerd. De landhoofden zijn hooggelegen en 
gefundeerd op een gewapende grondconstruc-
tie, die aan de voorzijde voorzien is van prefab 
wandpanelen. Foto 1 geeft een impressie van 
het Ecoduct in aanbouw medio november 2014. 
Figuur 1 geeft de  principe doorsnede weer van 
het landhoofd. 

Afweging actief/passief systeem
In een vroeg stadium van het project is er een 
afweging geweest tussen keuze voor een actieve 
wand of een passieve wand. Een actieve wand is 
een prefab beton grondkerende wand die veran-
kerd is met geogrids. Een passieve wand is een 
wand opgebouwd met de terugslagmethode. 
Nadat de gewapende grond op hoogte is, wordt 
deze aan de voorzijde afgewerkt met prefab be-
tonplaten. Figuur 2 geeft het principe van beide 
systemen weer.
 
Bij een actieve wand worden  eerst de betonnen 
wanden geplaatst en tijdelijk geschoord. Daarna 
wordt er in lagen opgevuld, verdicht en wordt de 
geogridwapening met de betonpanelen verbon-
den en vervolgens weer opgehoogd. 
Bij een passief systeem wordt eerst een tijde-
lijke bekistingswand geplaatst, en wordt vervol-
gens met de terugslagmethode een nagenoeg 
verticale wand gerealiseerd. Voor de bevestiging 
van de betonpanelen worden gepatenteerde le-
gankers meegenomen.

Beide systemen hebben voor en nadelen. In ta-
bel 1 worden de voor en nadelen globaal tegen 
elkaar afgewogen per facet van de bouw.

Conclusie afweging actief/passief
Overall gezien is een actieve wand niet per de-
finitie goedkoper dan een passieve wand. Vooral 
de inmiddels zeer efficiënte bouwmethode van 

De N261 tussen Tilburg en Waalwijk vormt een van de belangrijkste toe-
gangswegen van Midden-Brabant. De weg dient als toegang tot belang-
rijke publiekstrekkers als De Efteling, de meubelboulevard in Waalwijk en 
de Loonse en Drunense duinen. Dankzij deze functie vormt de N261 een 
toegangspoort tot het “Hart van Brabant”. Door toename van het verkeer 
op deze weg was het noodzakelijk om de weg om te bouwen in 2 x 2 rij-
stroken met ongelijkvloerse kruisingen. Binnen dit project zijn 12 nieuwe 

kunstwerken gebouwd en 10 bestaande kunstwerken aangepast. Het ge-
hele anderhalf jaar durende project werd in augustus 2015 zijn afgerond. 
In dit artikel wordt  ingegaan op het ontwerp en de uitvoering van een 
ecoduct, waarbij de voor- en nadelen van actieve en passieve  steile wand 
systemen zijn overwogen. Uiteindelijk werd voor een creatieve variant op 
het actieve systeem gekozen.

Figuur 2  - principe actieve en passieve wand.

Tabel 1: afweging t.o.v. elkaar actief en passief systeem

Onderdeel Verklaring

Overspanning
Voor een zelfde doorrijbreedte (B) is de overspanning bij een 
actieve wand circa 0,6 m korter dan voor een passieve wand.

Bouwtijd

De bouwtijd van een actieve wand is korter dan van een pas-
sieve wand. Een en ander heeft vooral te maken met geringere 
aantal wapeningslagen en het feit dat er minder hulpwerk 
noodzakelijk is dan bij een actieve wand. 

Zettingen

De betonnen elementen van een actieve wand ondergaan 
meer zetting dan de elementen van een passieve wand. Voor 
onderhavig project zijn de zettingen zeer beperkt en hebben 
geen invloed

Horizontale verplaatsingen

Bij een passief systeem treden nagenoeg alle verplaatsingen 
op tijdens de bouw van de gewapende grond. De achteraf te 
monteren prefab voorzetwand kan perfect worden uitgelijnd. 
Gezien de goede ondergrond is dit geen probleem.

Aanlegkosten

Uit de evaluatie blijkt dat de bouwkosten van een passieve 
wand circa 25 euro/m2 lager  uitvallen dan bij een actieve 
wand. Hierbij  is geen rekening gehouden met de meerkos-
ten van de passieve wand ten gevolge van de 0,6 m langere 
overspanning.
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de passieve wand en de bij een actieve wand 
kostbare verbinding tussen beton en geogrids 
(zowel materiaal als manuren) hebben een ne-
gatieve impact op de bouwkosten van een pas-
sieve wand. Gelijktijdig wordt opgemerkt dat de 
kosten van 0,6 m langere overspanning hoger 
zijn dan de meerkosten van de actieve wand. 

Ontwerpaspecten
De horizontale en verticale verplaatsingen van 
de wand zijn dominant geweest bij de uitwer-
king van het ontwerp. De verplaatsingen tijdens 
de bouw van de gewapende grond, maar ook 
de kruip en spanningsrelaxatie in de wapening 
heeft invloed op de deformaties. 

Dikte prefab beton panelen
Vooraf is door de constructeur aangegeven  dat 
de dikte van de panelen vooral wordt bepaald 
door het transport en de afwerking aan de voor-
zijde. In een vroeg stadium is de totale dikte van 
de wand vastgesteld op 0,25 m. De constructieve 
dikte is 0,22 m. De laagdikte tussen de geo-
grids is zo gekozen dat de betonwapening voor 
het opnemen van de horizontale grondbelasting 
goed overeen komt met de betonwapening be-
nodigd voor het transport. Uit een Plaxis analyse 
bleek later echter dat er een cumulatief effect 
optreedt, waardoor de momenten in de wanden 
groter zijn dan volgens de tenderberekeningen . 

Verbinding tussen geogrids en beton
Voor de verbinding tussen beton elementen en 
de geogrids is een interactief proces doorlopen. 
De manier waarop de geogrids worden bevestigd 
aan de betonwanden is een uitdaging waarvoor 
iedere leverancier zijn eigen oplossing heeft. In 
eerste instantie werd gedacht aan het instorten 
van geogrids in de betonelementen. Daar liepen 
we tegen de volgende vragen aan: 
•  Is het geogrid resistent tegen de inwerking 

van vloeibaar beton? 
•  Hoe zit het met de handelbaarheid van de in-

gestorte rollen tijdens transport?
•  Welk effect heeft het zakken van de geogrids 

achter de wand en daarmee het mogelijk in-
snijden van het beton in het geogrid? 

Na een korte brainstormsessie is dit pad snel 
verlaten. 

Een sub variant is om korte  geogrids in te stor-
ten, waaraan later de wapening wordt bevestigd. 
Deze variant liep mank op de beschikbare pro-
ducten van Huesker, die  zich hier slecht voor 
lenen en het gegeven dat dergelijke verbindin-
gen relatief lage treksterkten hebben, zodat er 
veel lagen noodzakelijk zijn. Als tweede optie is 
een ontwerp uitgewerkt met haken. In het be-
ton wordt een haak ingestort. Nadat het paneel 
geplaatst is, wordt er een buis ingelegd waar-
omheen een geogrid is gewikkeld. Vanwege het 
opentrekken van de haak moest  of de haak zeer 
zwaar worden uitgevoerd, of er moest een pas-
sende sluiting worden uitgewerkt. Het sluitstuk 
(zie figuur 3) bleek vanwege de maatvastheid te 
duur. Het moet immers precies passend zijn. 

Vele onrustige nachten verder is een derde op-
tie uitgewerkt die het uiteindelijk geworden 
is. In het beton worden per verbinding 2 rijen 
haarspelden ingestort. Tussen de haarspelden 
wordt een buis (waaromheen een geogrid wordt 
geslagen) ingeschoven en verankerd met verti-
cale pennen. In foto 2 is deze derde optie weer-
gegeven. Rekenkundig is de benodigde dikte van 
de haarspeld circa 5 mm, maar in verband met 
corrosie afslag en robuust ontwerpen is geko-
zen voor thermisch verzinkte haarspelden van 
rond 10 mm.
Er zijn diverse varianten bestudeerd. Gedacht 
is aan de wapening inklemmen tussen stalen 

strips, de geogrids om een buis slaan en de buis 
vastschroeven op het beton, enzovoort. De lezer 
wordt echter alle details over de vele subvarian-
ten in ontwikkeling bespaard. 

Horizontale grondbelasting tegen de panelen
Tijdens de uitwerking is het aanvulmateriaal 
achter de wand diverse malen gewijzigd op ver-
zoek van de geotechnisch ontwerper. In het eer-
ste ontwerp was achter de wand een 1 m dikke 
(gebonden) puinkolom bedacht met daarachter 
zand. De puinkolom is verticaal stijver dat het 
zand. Het bovenliggende landhoofd gaat daar-
door roteren. Vervolgens is een oplossing over-
wogen met uitsluitend zand. Uit de berekenin-
gen bleek echter dat de verplaatsingen groter 
werden, de verdichting risicovoller werd en er 
geen dubbele voegafdichting meer is, waardoor 
de constructie gevoelig wordt voor vandalisme. 
Uiteindelijk is er voor gekozen om de gehele 
aanvulling onder het landhoofd uit te voeren in 
puin.
De horizontale grondbelasting tegen het land-
hoofd is op vier manieren berekend. Er is een 
analyse uitgevoerd meet de tie back wedge me-
thod, een tweede analyse met methode Cull-
man (hand berekening) een derde analyse met  
D-sheet en diverse Plaxis analyses.

Uitvoering
De bouw van de actieve wand bestaat uit de vol-
gende stappen in hoofdlijnen:
1  aanleg van een goede funderingslaag;
2   bouwen van een verankerde betonsloof 

waarop de betonpanelen geplaatst worden;
3  plaatsen van de betonpanelen;
4   laagsgewijs aanbrengen van aanvulmateriaal 

achter de wand met de geogrids als veranke-
ringselement.

De bouw is uitgevoerd door het gespecialseerde 

Foto 2  - Verbinding met beton.Figuur 3  - Alternatief 2, de in te storten haak.
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ACTIEF SYSTEEM ECODUCT N261

bedrijf, Voets Gewapendegrondconstructies BV

Om een goede gelijkwaardige  funderingslaag 
onder de funderingssloof te creëren wordt een 
geogrid type Fortrac 150T toegepast die wordt 
aangelegd met de terugslag methode. Deze 
laag, compleet uitgevoerd in menggranulaat,  

steekt iets uit zodat er een duidelijk neusje ont-
staat waarop de funderingssloof kan staan.
Op de funderingssloof wordt de betonnen sloof 
aangebracht. In de betonnen sloof wordt een 
enkel geogrid ingestort (zie foto 3), welke in 
langsrichting aaneengesloten wordt gelegd. Dit 
geogrid wordt verbonden met de wapening van 

de funderingssloof zodat de horizontale krach-
ten opgenomen kunnen worden. De betonsloof 
heeft namelijk ook als taak om de wand hori-
zontaal te stempelen. 

Nadat de betonnen sloof voldoende is uitgehard 
en het verankeringsgeogrid is strakgetrokken 
met een deklaag erop, worden de betonelemen-
ten een voor een geplaatst. De elementen wor-
den geschoord en  3 cm achterover geplaatst. 
Reden hiervoor is dat gedurende de bouw de 
panelen iets naar voren zullen komen zodat 
uiteindelijk de 90 graden wand ontstaat. De 
schoren worden niet alleen gedimensioneerd 
op gronddruk maar vooral, in de bouwfase, op 
windbelasting. De schoren worden bevestigd op 
een betonplaat die weer verzwaard is met big 
bags (zie foto 4). Gedurende de bouw is het van 
belang dat de bevestiging van de schoren en de 
schoorstand worden gecontroleerd.

De betonnen wanden met een werkende breed-
te van 2,4 m worden op 4 niveaus verankerd 
met een geogrid. Deze niveaus liggen langs de 
gehele wand op hetzelfde niveau. Achter ieder 
paneel worden op elk verankeringsniveau een 
dubbel geslagen geogrid type Fortrac  R200/30-
30T aangebracht met een breedte van 1.67 m. 
Steeds wordt over de gehele breedte tot on-
derzijde verankeringsniveau het menggranu-
laat aangebracht en verdicht. Dan worden alle 
geogrids op dat niveau aangebracht (foto 5) en  
een voor een op spanning gebracht. Het geogrid 
wordt om een stalen buis geslagen. Deze buis 
wordt verbonden door een verbindingspen tus-
sen de uitstekende beugels uit de betonwand 
(zie foto 6). Gecontroleerd wordt of de verbin-
ding bij elk punt goed bevestigd is voordat het 
geogrid op spanning wordt gebracht. 

De naden tussen de betonpanelen worden af-
gedicht door een erosiedoek dat gedurende de 
bouw mee omhoog wordt getrokken (zie foto 5).
Op deze wijze wordt laag voor laag aangebracht 
totdat  het niveau van onderzijde funderings-
balk wordt bereikt.

Monitoring
Met Plaxis zijn de nodige vervormingsbereke-
ningen uitgevoerd zodat er een voorspelling 
gemaakt kan worden van de te verwachten 

verplaatsingen. Zoals we weten geeft dit ver-
plaatsingen die groter zijn dan de werkelijkheid. 
Omdat we geïnteresseerd zijn in de werkelijke 
verplaatsingen, ook voor projecten in de toe-
komst, is er een monitoringsprogramma op-
gezet. Dit bestaat uit een tweetal verschillende 
metingen, namelijk:

Foto 3  - Betonsloof met geogrid.

Foto 4  - Geschoorde wand.
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•  verplaatsingsmetingen op de betonpanelen 
en

•  verplaatsingsmetingen van het geogrid op 
verschillende niveaus en afstanden ten op-
zichte van  het paneel.

De metingen zijn uitgevoerd op verschillende 
momenten:
•  Tijdens de bouw van aanvulling en  

verankering van de wand;
• Nadat de funderingssloof was geplaatst
• Nadat het dek was geplaatst en
•  Metingen in tijd nadat de constructie  

gereed was

Deze laatste metingen worden nog steeds uit-
gevoerd.

De eerste resultaten zijn zeer goed. Volgens de 
metingen van de betonpanelen is de wand maar 
1 cm naar voren gekomen, terwijl de berekening 
op  3 uitkwam. De meetresultaten van de geo-
grids zijn nog onvoldoende om een duidelijke 
uitspraak te doen maar geven een beter beeld 
dan verwacht. In een aanvullende publicatie kan 
hier later dieper op ingegaan worden.

Conclusie 
•  Het ontwikkelen van een nieuw systeem is 

tijdrovend en vraagt moed om bijna bij de fi-
nish terug te keren naar de startlijn om een 
betere weg te vinden;

•  Bij de uitwerking van de stalen onderdelen 
voor de koppeling beton met geogrid is het 
noodzakelijk dat een creatieve staal/beton 
constructeur meedenkt in de detaillering. Het 
op voorhand laten uitwerken van de stalen on-
derdelen door een minder ervaren construc-
teur leidt tot overdimensionering met als ge-
volg dat een mogelijk kansrijk concept afvalt;

•  Sommige voorziene problemen bleken ach-
teraf mee te vallen of zelfs voordelen op te 
leveren: De uitstekende beugels werden bij 
de fabricage van de betonpalen als lastig be-
schouwd. Tijdens het vlechten van de stalen 
wapeningskorven bleek dat het ophangen 
van de wapening aan de uitstekende beugels 
prima gaat. Een groot voordeel is dat aan de 
zichtzijde geen dekkingafstandhouders te 
zien zijn, waardoor een egale zichtzijde wordt 
gerealiseerd.

Foto 5  - Aanzicht tijdens bouw.

Foto 6  - Detail aansluiting.
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