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Inleiding 
In 2000 werd de eerste Nederlandse paalmatras 
opgeleverd. Een busbaan bij Monnickendam. 
Sindsdien bouwen we er steeds meer en we heb-
ben er al vele tientallen. Ook internationaal win-
nen de paalmatrassen aan populariteit. Een paal-
matras bestaat uit (Figuur 1): een fundering van 
palen met daarop paaldeksels en een gewapende 
matras. De wapening ligt onderin de matras en 
bestaat uit een of meer lagen geokunststof wa-
pening, van een polymeer zoals bijvoorbeeld po-
lyester. De matras zelf bestaat uit puingranulaat 
of zand. 

Een paalmatras wordt gebruikt voor het aan-
leggen van wegen of spoorwegen in gebieden 
met een sterk samendrukbare ondergrond, om 
grote restzettingen of schade aan naastgelegen 
constructies te voorkomen. Bovendien kan een 
paalmatras snel worden gebouwd. Sommige 
paalmatrassen zijn lang, zoals de 14 km lange 
N210 tussen Krimpen en Bergambacht, of de 3,5 
km lange rondweg bij Reeuwijk, die in januari 
2016 wordt opgeleverd. Andere paalmatrassen 
zijn kort en worden bijvoorbeeld ingezet als over-
gangsconstructie tussen een traditionele aarde-
baan en een gefundeerd kunstwerk.

Sinds 2010 hadden we een Ontwerprichtlijn CUR 
226 voor paalmatrassen beschikbaar. Deze ont-
werprichtlijn was grotendeels overgenomen van 
de Duitse EBGEO. Inmiddels zijn we een stuk 
verder gekomen met de kennis over de werking 
van paalmatrassen. Er is een betrouwbaarder 
ontwerpmodel voor de matraswapening beschik-
baar. Bovendien waren er vragen over paaldek-
sel-ontwerp en moest de ontwerprichtlijn wor-
den aangepast aan de Eurocode. Tijd om een 
update uit te brengen!

Wat is nieuw? Dit artikel bespreekt de 
‘high-lights’.

Ontwerpmodel geokunststof 
Onze oude richtlijn berekende de matraswape-
ning met een rekenmodel dat is bedacht door 

Zaeske (2001). De Duitse EBGEO had dit model al 
in gebruik. We kozen voor Zaeske’s model omdat 
het vrij goede resultaten gaf in vergelijking met 
metingen in een paar eerste praktijkprojecten. 
Inmiddels zijn er echter veel meer metingen be-
schikbaar; resultaten uit zeven praktijkprojecten 
wereldwijd en een viertal experimentenseries. 
Figuur 3a laat zien dat Zaeske’s model de geme-
ten rek gemiddeld met een factor 2.5 overschat.

Deltares heeft laboratoriumproeven uitgevoerd 
en daar een nieuw ontwerpmodel op gebaseerd 
en Van Eekelen et al., 2015. Dat model rekent in 
twee stappen. De eerste stap (Figuur 4a) bere-
kent de belastingsverdeling, met behulp van het 
zogenaamde ‘Concentric Arches model’. In dit 
model wordt de belasting via de bogen afgevoerd. 
Hoe groter de boog, hoe meer belasting hij ver-
voert. Op die manier wordt uitgerekend hoeveel 
belasting er rechtstreeks naar de palen gaat (be-
lastingsdeel A). Het restant van de belasting gaat 
naar de geokunststof (B) en de ondergrond (C). 
In de tweede rekenstap wordt berekend hoeveel 
rek B+C veroorzaakt in de wapeningsstrip tussen 

twee naast elkaar gelegen paaldeksels. Hiermee 
is de rek en daarmee de trekkracht in de wape-
ning bekend en kan de benodigde sterkte van de 
wapening worden bepaald. 

In de tweede rekenstap moet de ‘restbelasting 
B+C’ van stap 1 worden verdeeld over de strips 
tussen de palen. De belastingsverdeling op die 
strip is van belang. Figuur 4b geeft aan met welke 
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Figuur 1 - Een met geokunststof gewapende paalmatras.

Figuur 2 - De oude en de nieuwe ontwerprichtlijn.
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Samenvatting
De Ontwerprichtlijn voor paalmatrassystemen CUR226 is helemaal her-
zien. Sommige delen zijn nieuw, andere zijn aangepast. Het ontwerp van 
de geokunststof wapening moet met een nieuwe rekenmethode, met daar-
bij een eigen set van veiligheidsfactoren. Helemaal nieuw is een hoofd-
stuk over het ontwerp van de paaldeksels. De richtlijn is aangepast aan 
de Eurocode, wat bijvoorbeeld consequenties heeft voor de in rekening 

te brengen verkeersbelasting. Zeer uitgebreide rekenvoorbeelden maken 
het verhaal compleet. Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in 
de paalmatrassen-ontwerprichtlijn. De update verschijnt eind 2015 in het 
Nederlands en vervangt de versie van 2010. Begin 2016 verschijnt een En-
gelse versie van het geokunststof-deel van de richtlijn.

belastingsverdeling we gaan werken: 
• Bij weinig of geen ondersteuning van de onder-
grond: de inverse-driehoekige verdeling. 
• Bij meer ondergrond-ondersteuning: een uni-
forme belastingsverdeling.

Figuur 3b laat zien dat het nieuwe rekenmodel 
een goede ‘match’ geeft met de metingen. Ge-
middeld voorspelt het nieuwe ontwerpmodel een 
rek van 1.1 maal de gemeten rek. De standaard 
deviatie is ook kleiner voor het nieuwe model dan 
voor het oude model. Daarom is het model opge-
nomen in de nieuwe CUR richtlijn.

Model-, materiaal- en belastingsfactoren
Kunnen we beter kiezen voor een rekenmodel 
dat bijna altijd aan de veilige kant zit? Zoals het 
model in onze oude richtlijn? (Figuur 3a) Of kun-
nen we beter kiezen voor een model dat de wer-
kelijkheid zo goed mogelijk beschrijft? ((Figuur 
3b) En de veiligheid apart beschouwen? 

De SBRCURnet commissie heeft ervoor gekozen 
om een model te kiezen dat de werkelijkheid zo 
goed mogelijk beschrijft, en dat te combineren 
met een modelfactor. 
De waarden van de model-, materiaal en be-
lastingsfactoren zijn bepaald met behulp van 
een statistische veiligheidsanalyse. Hierbij wer-

den de suggesties gevolgd van EC 1990 (2011,  
Eurocode 0). 

De verschillen tussen de gemeten en berekende 
waarden (Figuur 3b) zijn statistisch beschouwd 
en vervolgens zijn er Monte Carlo analyses uit-
gevoerd voor enkele referentiecases. Hiermee 
werd een modelfactor van 1.4 bepaald. Als de 
berekende rekken met deze modelfactor van 1.4 
worden vermenigvuldigd, dan vinden we in 95% 
van de gevallen een waarde die hoger ligt dan de 
gemeten waarde. Dus de realiteit is erger dan de 
berekening in 5% van de gevallen.
 
Vervolgens zijn er drie sets van partiële materi-
aal- en belastingsfactoren bepaald, die met de 
modelfactor zijn verbonden. Van Duijnen et al. 
(2015, ook gepubliceerd in de GeoKunst die tege-
lijk met deze Geotechniek werd verzonden heb-
ben dit hele proces beschreven en zij lieten zien 
dat de gevonden set van factoren voldoen aan de 
betrouwbaarheids indices die worden voorge-
schreven door EC 1990 (2011, Eurocode 0). De 
waarden van de gevonden model-, materiaal- en 
belastingsfactoren zijn gegeven in Tabel 1.

Voor welke situaties is het ontwerpmodel 
gevalideerd?
De nieuwe ontwerprichtlijn is bedoeld voor paal-

matrassen met een geokunststof wapening. De 
validatie van de ontwerpregels voor de geokunst-
stof wapening zijn uitgevoerd met metingen aan 
paalmatrassen (Van Eekelen et al., 2015):
• met een hart-op-hart afstand < 2.50 meter;
•  waarbij wapeningslagen van geogrids, eventu-

eel gecombineerd met geweven geotextiel zijn 
toegepast (geogrid op geotextiel);

•  waarbij de grondwaterstand onder of heel kort 
boven de paaldeksels staat;

Figuur 3 - Berekeningen vergeleken met metingen in zeven veldprojecten en vier experimentenseries. Het proefschrift van Van Eekelen (2015) 
geeft de bronnen. Berekeningen zonder model- of veiligheidsfactoren. (a) berekeningen met CUR226:2010 (b) berekeningen met CUR226:2015. 

3a 3b
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•  waarbij 0.5  < H/(sd - deq) < 4.0; met H (m) is de 
hoogte van de aardebaan, sd (m) is de diagonale 
hart-op-hart afstand van de palen en deq (m) is 
de (equivalente) diameter van de paaldeksel 

•  met verticale spanningen op de paaldeksels tot 
1451 kPa. In de praktijk zijn echter al diverse 
paalmatrassen gerealiseerd met verticale 
spanningen boven de paaldeksel van 2000 kPa. 

De verkeersbelasting 
De nieuwe ontwerprichtlijn heeft nieuwe tabellen 
waaruit de maatgevende verkeersbelasting kan 
worden afgelezen. De waarden in deze tabellen 
zijn bepaald op basis van de verkeersbelasting 
zoals gegeven in belastingmodel BM 1 van de Eu-
rocode NEN-EN 1991-2. 
Deze belastingen zijn voor verschillende paal-
stramienen en matrasdiktes omgerekend naar 
een uniform verdeelde belasting. Er zijn tabellen 
gemaakt voor situaties met één of twee rijstroken 
en met verschillende verkeersintensiteiten. Het 
omrekenen is op dezelfde manier gedaan als bij 
de vorige ontwerprichtlijn:

-  een aslast wordt gespreid conform Boussinesq. 
-  de belasting spreidt over een spreidingshoogte 

(aardebaanhoogte H) van wegdek tot aan het 
wapeningsniveau,

-  voor de verharde bovenlaag mag een extra 
spreidingshoogte worden gerekend,

-  de aslasten komen elkaar vanaf een bepaalde 
diepte ‘tegen’ en worden dan gesuperponeerd,

-  binnen één grid van vier palen wordt de maxi-
male mogelijke belasting gemiddeld. 

Dit resulteerde in de tabellen met verkeersbelas-
tingen. De waarden zijn afhankelijk van de maxi-
male aslast, spreidingshoogte H, en hart op hart 
afstand s van de palen. 

Zwaar verkeer, dunne matras 
De passage van een zware vrachtwagen heeft in-
vloed op de krachtoverdracht in een paalmatras; 
zeker als de aardebaan relatief dun is. We heb-
ben inderdaad in de ‘Kyotoweg’ gemeten dat de 
boogwerking tijdelijk afneemt bij een zware pas-
sage (Van Eekelen et al., 2010). Hierdoor neemt 
de belasting op de geokunststof dus tijdelijk iets 
toe. De boogwerking bleek zich overigens na de 
vrachtwagen passage weer te herstellen. Heitz 
(2006) heeft een PhD studie gedaan, waarbij hij 
een relatief hoge dynamische belasting non-stop 
op een proefopstelling zette. Hij toonde aan dat:

-  boogwerking vermindert door een cyclische 
zware belasting

-  boogwerking zich weer herstelt als de aarde-
baan rust krijgt

-  de cyclische belasting minder invloed heeft op 
de boogwerking als:

 • de aardebaan dikker is. 
 •  de matras wordt gewapend met een geo-

kunststof wapening. Dit laatste, wat we in 
Nederland altijd doen, heeft veel invloed: de 
invloed van de cyclische belasting wordt echt 
veel minder.

Heitz (2006) heeft op basis van zijn proeven een 
empirisch model afgeleid waarmee de boogwer-

king kan worden gereduceerd; het zogenaamde κ 
(kappa) model. Dit κ model is aan de veilige kant 
omdat Heitz het baseerde op zijn ongewapende 
proeven. De proeven dus waar de meeste invloed 
op de boogwerking werd gemeten. Dit κ model 
was ook al opgenomen in de 2010 versie van onze 
richtlijn. Nu is echter de bepaling van de waarde 
van de parameter κ aangepast, en daarmee in 
overeenstemming gebracht met de oorspronke-
lijke bedoeling van Heitz. 

Ontwerp palen 
In de vorige versie van CUR226 namen we aan dat 
een paalmatras niet-stijf is. Dat betekent dat we 
ervan uit gingen dat de matras de belasting niet 
kan herverdelen als een paal uit valt. 

De regels over het wel of niet stijf zijn van de 
matras zijn nu wat genuanceerd: als een matras 
voldoende dik is (H/(2·sd- deq) ≥ 0,66) wordt aan-
genomen dat het matras toch stijf is, dus dat de 
matras de belasting wel kan herverdelen bij de 
uitval van een paal. In deze formule is H (m) de 
dikte van de matras, sd (m) de diagonale hart-op-
hart afstand van de palen en deq (m) de (equiva-
lente) diameter van de paaldeksel.

Het wel of niet stijf zijn van een matras heeft con-
sequenties voor de waarde van ξ, zie NEN 9997-1, 
nationale bijlage A.3.3.3.

De palen worden verder, net als in de vorige 
richtlijn, zo ontworpen dat ze de volledige be-
lasting en de negatieve kleef kunnen dragen. De 
draagkracht, negatieve kleef en zakking van de 
paal worden bepaald volgens NEN 9997-1.

Ontwerp paaldeksels 
Een paaldeksel is rond of rechthoekig en heeft 
meestal afgeronde randen en hoeken zodat de 
geokunststof niet beschadigd wordt. Een veel 
voorkomende maat van een rechthoekig paal-
deksel is 0.75m x 0.75m x 0.30m; hij is dus kort 
en gedrongen in vergelijking met ‘normale’ be-
tonnen constructies. Normaal kan een betonnen 
element van deze dikte makkelijk enkele meters 
overspannen. Nieuw in de nieuwe ontwerpricht-
lijn is een hoofdstuk over het ontwerp van de 
(rechthoekige) paaldeksel.
De belasting op de paaldeksel bestaat uit: 
•  de verticale belasting (A) ten gevolge van de 

boogwerking uit de matras, gelijkmatig ver-
deeld over het bovenoppervlak van de paaldek-
sel.

•  de trekkracht (B) in de geokunststof wapening, 
die onder een bepaalde hoek op de randen van 
de paaldeksel werkt 

•  De krachtsinleiding van de paal onder de paal-

Tabel 1 -  Belasting- en materiaalfactoren dimensionering matraswapening

Parameter Factor
BGT Veiligheidsklasse in UGT

(β ≥ 2,8) RC1
(β ≥ 3,5)

RC2
(β ≥ 4,0)

RC3
(β ≥ 4,6)

Modelfactor γM 1,40 1,40 1,40 1,40

Verkeersbelasting, p γf;p 1,00 1,05 1,10 1,20

Tangens hoek van inwen-
dige wrijving, tan ϕ′ γm;ϕ 1,00 1,05 1,10 1,15

Volumiek gewicht 
vul-materiaal, γ *) γm;γ 1,00 0,95 0,90 0,85

Beddingsconstante onder-
grond, ks

γm;k 1,00 1,30 1,30 1,30

Axiale stijfheid geokunst-
stof wapening, EAg

γm;EA 1,00 1,00 1,00 1,00

Sterkte geokunststof 
wapening, Tr

γm;T 1,00 1,30 1,35 1,45

γM  is de modelfactor waarmee de berekende rek vermenigvuldigd dient te worden 
γf   is de belastingsfactor, Fs;d = γf . Fs;rep
γm  is de materiaalfactor, Xd = Xk / γm
*)  Verhoging van het volumiek gewicht is ongunstig, vandaar een getal kleiner dan 1,0
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deksel. Deze kracht wordt met een oplegblok 
gelijkmatig verdeeld over het oplegvlak, zodat 
de paal niet wordt gemodelleerd als een soort 
priem.

De paaldeksel wordt vervolgens onder andere 
gecontroleerd op pons en buiging. De paaldeksel 
is normaal zo dik, dat pons geen rol speelt. De 
wapening in de deksel moet voor buiging voldoen 
aan de toets op sterkte (UGT) en duurzaamheid 
(scheurwijdte, BGT). Het verschuiven van de mo-
mentenlijn bij sterkte heeft bij dit type constructie 
een grote impact.

Rekenvoorbeelden 
De nieuwe ontwerprichtlijn geeft een serie zeer 
uitgebreide rekenvoorbeelden, zowel voor het 
ontwerp van de geokunststof als voor het ont-
werp van de paaldeksels.

Eindige elementen berekeningen 
Het ontwerp van de geokunststof wapening 
moet analytisch, niet numeriek. Numerieke 
berekeningen zijn echter meestal wel noodza-
kelijk voor het bepalen van bijvoorbeeld ver-
vormingen en momenten en dwarskrachten in 

de palen. Hiermee bepalen we de invloed:

- op naastgelegen objecten
-  van naastgelegen bestaande of toekomstige 

objecten
-  horizontale belastingen van verkeer of 

spreidkrachten in de aardebaan.

In de ontwerppraktijk worden vrijwel altijd 2D 
berekeningen uitgevoerd in langs- en dwars-
richting. De paalmatras is echter een 3D con-
structie, zodat er voldoende zorg moet worden 
besteed aan zaken als paalstijfheid, het ge-
drag van de grond tussen de palen (schelp-
effect), het zettingsgedrag van de paal en 
het vectorieel sommeren van momenten en 
dwarskrachten.
De berekeningen moeten rekening houden met 
de relevante constructie fasen, secundaire ef-
fecten en er moet een ‘spleet’ worden toegepast 
tussen de ondergrond en de geokunststof in de 
gevallen dat de ondergrond-ondersteuning in de 
loop der jaren zal verdwijnen.

Er is bij de numerieke berekeningen voor gekozen 

om aan te sluiten bij de richtlijn voor het ontwerp 
van Damwandconstructies (CUR 166). Dit houdt 
in dat de numerieke berekening de volledige fa-
sering van de aanleg en de in gebruikname van 
de constructie moet meenemen. Per doorsnede 
zijn twee numerieke berekeningen nodig. De eer-
ste wordt uitgevoerd met rekenwaarden, waarbij 
ervoor gekozen mag worden om in de fasering al-
leen de maatgevende fase met rekenwaarden uit 
te voeren en de overige fasen met karakteristieke 
waarden (analoog aan een damwandconstruc-
tie). De tweede berekening wordt uitgevoerd met 
karakteristieke waarden. De resultaten van de 
tweede berekening moeten worden vermenigvul-
digd met de factor 1,2 en vervolgens vergeleken 
met de resultaten van de eerste berekening. De 
hoogste waarden zijn de maatgevende paalmo-
menten en dwarskrachten.
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Hydrodynamisch onderzoek 
op  ware grootte

De Deltagoot is een unieke testfaciliteit 

waar op ware grootte kan worden getest 

wat het e! ect is van extreme golven op 

dijken, duinen, gol" rekers of o! shore 

constructies. Waterbouwkundige 

constructies kunnen natuur-

getrouw worden beproefd 

onder controleerbare en 

extreme omstandigheden. 

www.deltares.nl/deltagoot

De Deltagoot biedt kostene#  ciënte en 

toekomstbestendige oplossingen voor:

• waterkeringen, duinen, gol! rekers

• o" shore constructies

• bescherming van kabels en pijpleidingen

• geotubes en geocontainers

• reststerkte van dijken en steenzettingen

• verweking van de ondergrond

• nature based toepassingen zoals 

golfdempende werking van vegetatie

Deltagoot
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