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Inleiding
In Leiden wordt momenteel niet de grootste,
maar wel de diepste garage van Nederland
gebouwd. Combinatie Parkeergarages Leiden,
bestaande uit Dura Vermeer- Besix won begin
2014 de aanbesteding voor dit imposante project. Royal HaskoningDHV is als adviesbureau
ingeschakeld voor het uitwerken van het constructief ontwerp.
De grote bouwkuip, waarin uiteindelijk 7 parkeerlagen worden gehuisvest, kenmerkt zich
door de ronde vorm waarbij gesegmenteerde
diepwandpanelen in een diameter van 60 m
ongestempeld op ringdruk komen te staan.
Deze diepwandpanelen hebben zowel een tijdelijke als definitieve grond- en waterkerende
functie.
Staalvezels vs traditioneel gewapend
onderwaterbeton
Een ongewapende onderwaterbetonvloer is
door de hoge waterdrukken en ontgravingsdiepte voor deze situatie technisch niet uitvoerbaar. De maximale boordiepte van het in
te zetten equipment van Bauer Funderingstechnieken zat met een diepte van bijna 60
meter aan haar grens. Daarnaast bleek dat
bij de optredende waterdruk het kluitgewicht
maatgevend werd. De bouwcombinatie heeft
twee varianten vergeleken. De benodigde constructieve dikte van het onderwaterbeton is bij
zowel wapening met korven als met staalvezels vergelijkbaar, in dit geval 1,0 meter dikte
in het midden en 1,40 m in de randzone.
De toepassing van staalvezels bleek zowel uitvoeringstechnisch als financieel een aantrekkelijke oplossing ten opzichte van traditionele
wapening.

Figuur 1 - Doorsnede parkeergarage Lammermarkt.
Tabel 1
Traditionele wapening

SV-OWB

Vloer draagt door de ronde vorm in
twee richtingen.

In twee richtingen hoofdwapening
in boven en ondernet. FabriceStaalvezels werken
ren van korven is ivm benodigde
alzijdig.
laslengtes erg lastig.

Plaatsingstolerantie gewi-ankers

Geen. Materiaal SVB
heeft een hoge herverGevoelig ivm sparingen in korven. delingscapaciteit ten
opzichte van paalmisstanden.

Bouwtijd

Intensief, ivm nauwkeurig afzinken van wapeningskorven.

Gunstig, staalvezels zitten in betonmengsel.

Kosten

Minimaal R25-250 4 lagen, geeft
ca 80-90 kg/m3

35 kg/m3 staalvezels

Gecombineerde Poerfundatie
Op het dak van de garage komt een 1,5m dik
grondpakket, daarnaast moet rekening worden
gehouden met een belasting van een jaarlijks
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terugkerend evenement tijdens het Leidens
ontzet (20 kN/m2). De fundatie van de kolommen in de garage was mede door deze zware
bovenbelasting een hele opgave. De kolommen

Samenvatting

In de ronde parkeergarage Lammermarkt te Leiden is een gecombineerde poerfundatie toegepast bestaande uit staalvezel gewapend onderwaterbeton met aanvullend nog traditionele wapening. De uitvoeringsomstandigheden waren voor deze toepassing dermate uniek dat
een praktijkproef is opgetuigd waarmee de betrouwbaarheid van de toepassing van staalvezels kon worden bevestigd.

dienen op flinke poeren gefundeerd te worden.
Een deel van de poeren kon in de kelder onder
het laatste deel van de wokkel worden opgenomen. Voor ca 500 m2 van de funderingspoeren was dit niet mogelijk en is een koppeling
gemaakt met het onderwaterbeton om de poer
in het onderwaterbeton op te kunnen nemen.
Voor de poerfundatie in het onderwaterbeton

In het ontwerp is gerekend met slippende gewi-ankers. De vervormingen
van de onderwaterbetonvloer zijn tijdens droogzetten van de bouwkuip in
beeld gebracht door middel van 4 SAAF-meetslangen. Hieruit kon worden geconcludeerd dat het staalvezelbeton aan de randen los komt door
krimp, maar desondanks wordt vastgehouden op het aansluitvlak met
de diepwand.

moest naast de staalvezels ook traditionele
wapening worden opgenomen.
Praktijkproef staalvezelbeton.
De ervaring met de toepassing van staalvezelbeton was beperkt en al helemaal op 24 m
diepte en in combinatie met 6 lagen wapening.
Men stelde vraagtekens bij de uitvoeringsri-

sico’s. Aan de hand van een proefstort is meer
inzicht verkregen in het gedrag van het staalvezelbetonmengsel voor en tijdens het storten.
De volgende aspecten zijn uitgelicht.
- Vezelverdeling bij verpompen over langere
afstand.
- Variatie in vezelverdeling bij onderwater
stort.
- Variatie in vezelverdeling rond de wapening.
Er is een proefopstelling opgebouwd waarin
alle omstandigheden zo goed mogelijk, één op
één, zijn nagebootst. In een kist van ca 6,0 m
bij 2,0 m zijn 4 stuks ankers met 6 lagen wapening rond 40 mm geplaatst op een grindbed.
Het SVB is via een 25m pomp in een hoek in de
kist gestort. Via plexiglas werd zichtbaar hoe
het mengsel onder water rond de wapening
stroomt. Vervolgens is de temperatuurontwikkeling met rijpheidscomputers vastgelegd.
De staalvezels zijn met een transportband aan
de mixer toegevoegd. Om te controleren of de
vezels goed in de mixer verdeeld worden, zijn
monsters genomen bij aanvang stort, halverwege en van het laatste beton uit de mixer.
Daarnaast zijn er ook monsters genomen voor
en na de pomp. Men heeft via wash-outs van
deze mengsels de vezels geteld.

Figuur 2 - Bekisting proefstort met plexiglas venster.

Figuur 3 - Gelijkmatig verdeelde staalvezels bij proefstort.
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Figuur 4 - Volledig omsloten wapening door
staalvezelbeton.
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STAALVEZELGEWAPEND ONDERWATERBETON

- De pomp heeft geen invloed op de vezelverdeling.
- Uit de wash-outs blijkt dat de vezels niet gelijkmatig verdeeld uit de mixer komen.
Naar aanleiding van de resultaten van de proef
heeft Cementbouw de mengprocedure aangepast. De vezels zijn tijdens de stort bij het
vullen van de mixer uit de silo direct aan het
mengsel toegevoegd.
Slippende ankers
Eén van de grootste uitdagingen die het ontwerpteam heeft bezig gehouden is de vraag of
het onderwaterbeton langs de diepwand vast
zou blijven zitten of niet. Rekenkundig is van
twee uiterste uit gegaan, volledig vast en volledig los. Deze twee scenario’s leiden tot verschillende verdelingen van de ankerkrachten
over de ankerpalen. Uitgaan van een OWBvloer die langs de diepwand zou glijden, resulteert in een vrijwel gelijkmatige verdeling
van de ankerkrachten over alle ankers. In het
tweede scenario blijft de OWB langs de rand
hangen aan de diepwand, waardoor de diepwand een bijdrage gaat leveren aan vasthouden van de OWB-vloer en de ankers gemiddeld
genomen ontlast worden.

Figuur 5 - 3D Weergave palenplan.

Deze ontlasting was in dit geval echter niet
gelijkmatig verdeeld. De eerste vier rijen ankers kort op de diepwand werden hierbij 75 tot
25% ontlast. In het midden van de vloer was
geen effect meer merkbaar, maar in een zone
hiertussen van wederom ca. vier rijen ankers
moet nu een kromming in de OWB-vloer getrokken worden waardoor bij deze ankerrijen
in dit scenario de ankerkracht met ca. 5 à 10%
toenam, boven waarde van een gelijkmatig
verdeelde ankerkracht.
Er is in het ontwerpteam hierop enige discussie ontstaan of de verankering nu gewoon op
deze hogere krachten gedimensioneerd moest
worden, of dat er enige mate van herverdelingscapaciteit in het systeem aanwezig was,
en zo ja, hoe deze dan in het ontwerp meegenomen kon worden. Hierop is het idee ontstaan om met “slippende ankers” te rekenen.
Figuur 6 - Verticale vervorming OWB-vloer van rand naar midden (de terugvallen in de lijn zijn
de bevestigingen op de vloer)
Na verharding zijn boorkernen genomen en is
het proefstuk gesloopt. Van de boorkernen en
brokstukken is visueel geanalyseerd hoe de
vezels in het beton verdeeld zijn.
Naar aanleiding van de resultaten van de proef
zijn de volgende conclusies getrokken:

- Het mengsel verdeelt zich goed rond de wapening. Er zijn geen ophopingen van staalvezels aangetroffen.
- Zowel aan het begin als het eind van de stort
lijken de staalvezels op het oog gelijkmatig
verdeeld over het beton.
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Het is gebruikelijk om aan groutankers een
lineaire veerstijfheid toe te kennen, waardoor
in de constructieve modellen de krachten in
deze ankers uit kunnen stijgen tot boven het
draagvermogen. Het anker is dan “rekentechnisch bezweken”. Door deze aanpak is herverdeling van krachten binnen het model niet
mogelijk en wordt dus enige extra veiligheid

gels op de vloer en heeft een vast eerste referentiepunt aan de diepwand. Ondanks de grote
diepte van 24 meter onder de waterspiegel
kon met dit systeem real-time, binnen 0,5 mm
nauwkeurig de vervormingen van het OWB in
beeld worden gebracht.
In figuur 6 zijn de verplaatsingen, zoals gemeten met een van SAAF. Over de horizontale
as is het verloop in de tijd gegeven, over de
vertikale as de verplaatsing. De meetwaarden
zijn genomen tijdens het leegpompen van de
bouwput. Duidelijk is te zien dat op de 9e februari geprobeerd is om de put leeg te pompen, maar dat deze poging gestopt is. Vanaf 8
maart is, in een periode van enkele weken de
put daadwerkelijk leeggepompt.

Figuur 7 - PG Lammermarkt na droogzetten bouwkuip.
ingebouwd, die dus gewoonlijk aanwezig is en
deels verdwijnt wanneer je de ankers als bilineaire veren (slippend) modelleert.
Omdat dit een toch een afwijking is van hetgeen “te doen gebruikelijk is” is er in het ontwerpteam wel enige discussie geweest of dit
een verantwoorde keuze was maar door een
combinatie van redenen is besloten deze optimalisatie wel door te voeren.
- Op de staaldoorsnede van de ankerpalen
was voldoende marge aanwezig om ook de
hogere ankerkrachten op te nemen;
- Bij het geotechnisch draagvermogen is het
kluitgewicht, en niet slip bepalend. Doordat
het totale kluitgewicht van alle ankers gezamenlijk niet afhankelijk is van het scenario,
is herverdeling van dit kluitgewicht aannemelijk;
- De OWB-vloer is met staalvezels versterkt
waardoor deze ook enige herverdelingscapaciteit heeft;
- De CUR 77 gaat in principe uit van lineaire
veren, maar laat wel de ruimte voor andere
benaderingen.
Doordat zeker in dit scenario, met een OWB
vloer die vast blijft zitten aan de diepwand, de
benadering met een laag aangehouden veerstijfheid maatgevend was, is in de modellering
aangenomen dat de ankers pas bij een hoge
vervorming van ca. 60 mm zouden gaan slippen. Hierdoor vond in het model enige herverdeling plaats waardoor de ankers kort op de
rand meer werden uitgenut en een iets hoger

moment in de OWB-vloer werd aangetroffen
hetgeen opneembaar was.
Monitoring stijfheid fundatie
Door de autogene krimp van het onderwaterbeton zal bij aanvang van het droogpompen
een kier van ca. 7 mm op de voeg aanwezig
zijn. De mate waarin het onderwaterbeton
langs de diepwand omhoog zal schuiven wordt
door een aantal aspecten bepaald.
- Krimp van het onderwaterbeton
- Zetting van de diepwand.
- Relaxatie van de diepwand in tangentiele
richting, (verkleining van de cirkel), door
toenemende ringdruk.
- Omhoog komen van het OWB door rek in de
gewi-ankers en heffing van de bodem.
- Mate van oneffenheden op het grensvlak en
daarmee de wrijvingsweerstand.
Met behulp van 4 stuks SAAF(ShapeAccelArray/
Field) meetslangen, van firma Inventec., bleek
het mogelijk om over 2 assen de verticale
verplaatsing te meten van het OWB, vanaf
de rand tot aan het midden van de vloer. Een
SAAF bestaat uit een aantal onderling in alle
richtingen scharnierend aanééngekoppelde
sensorelementen. Elk element bevat een
multi-axiale accelerometer op basis van de
meest geavanceerde MEMS-chiptechnologie.
Hierdoor werkt elk element als een uiterst
nauwkeurige inclinometer die in elke willekeurige richting de hoekverdraaiing meet.
Elke meetslang wordt gemonteerd met beu-
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De meetgegevens zijn na afloop vergeleken
met de waardes uit de berekening van het
OWB (SLS). De verplaatsingen in het midden
van de vloer bedroeg ca 34 mm en komen orde
grote overeen met de uitkomsten van het OWB
model, model A stijve veren. De verplaatsingen ter plaatse van de buitenste rij ankers bedroeg ca 7 mm. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het staalvezelonderwaterbeton aan
de randen los komt, maar desondanks wordt
vastgehouden of zichzelf al snel vast klemt.
Daarnaast kan worden geconcludeerd dat de
ankerstijfheid conservatief is aangehouden en
dat slip van de anker niet is opgetreden.
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