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1  Inleiding
Niet alleen in Nederland zijn paalmatrassen 
populair. China bijvoorbeeld bouwt in hoog tempo
snelwegen en hoge-snelheidslijnen. Deze worden
aangelegd in een tunnel, op een viaduct of op een
paalmatras; niet op ‘gewone’ aardebanen met of
zonder verticale drainage. Veiligheid en kwaliteit
hebben topprioriteit, restzettingen of verschil-
zettingen zijn niet toegestaan. Om die reden heeft
China in 10 jaar tijd honderden kilometers paal-
matras gebouwd en daarnaast veel mooi 
onderzoek uitgevoerd: diverse universiteiten
voerden grote onderzoeksprogramma’s uit. 

Zo kunnen we veel leren van hun prachtige grote-
schaal-proeven en veldmetingen. 
China was dus een mooi land voor de eerste inter-
nationale workshop over paalmatrassen. Professor
Jie Han en ik hebben die gezamenlijk georgani-
seerd. Jie Han is van Chinese afkomst en werkt al
meer dan 20 jaar in de USA. Sinds 2010 is hij 
full professor aan de universiteit van Kansas. We
hadden een kleine 20 topspecialisten uitgenodigd
uit China, India, Maleisië, Australië, de USA, 
Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Italië.
Doel van de workshop was om de ervaringen uit 
de praktijk en de resultaten van onderzoek in de

verschillende landen te delen, te begrijpen en de
overeenkomsten en verschillen te identificeren.
We hebben dus informatie uitgewisseld over ons
onderzoek en onze praktijk en we zijn er in 
geslaagd om een aantal gemeenschappelijke 
conclusies te formuleren.

2  Ontwerp van de geokunststof 
wapening

2.1 BELASTINGVERDELING: BOOGWERKING 

2.1.1  Wat is boogwerking? 
Voor het ontwerp van de geokunststof wapening
willen we berekenen wat de maximale trekkracht
en rek in de geokunststof zal zijn. Die worden 
bepaald door de verdeling van de verticale 
belasting op de geokunststof, en deze verdeling
wordt bepaald door boogwerking. 

Boogwerking is het mechanisme dat de belasting
wordt ‘aangetrokken’ door elementen die relatief
stijf zijn of relatief weinig bewegen. Daardoor
gaat een relatief groot deel van de belasting 
rechtstreeks naar de paaldeksels, de verbrede
koppen van de funderingspalen. De rest van de 
belasting rust tussen de paaldeksels op de 
geokunststof en de ondergrond daaronder. Deze
belasting is niet gelijkmatig verdeeld: 
– Een relatief groot deel gaat naar geokunst-
stoffen strips tussen de palen. Die strips over-
spannen immers de kortste afstand tussen twee
naast elkaar gelegen palen, waardoor de strip 
relatief weinig zakt en relatief veel belasting trekt. 
– De belasting op een strip is ook niet gelijkmatig
verdeeld. Dicht bij het paaldeksel zakt de 
geokunststof immers minder dan midden tussen
de paaldeksels. 

We vinden dus een belastingverdeling die lijkt op
de belastingverdeling in Figuur 1. Deze belasting-
verdeling wordt bevestigd door metingen van een
groot aantal auteurs, zoals Zaeske (2001) uit 
Duitsland, Sloan (2011) uit de USA en onze eigen
proeven (van Eekelen et al., 2012), en door 
numerieke berekeningen waaronder die van 
Girout et al. (2014) uit Brazilië-Frankrijk, Han et al.
(2012) uit China-USA, en die van onszelf (Van der
Peet en van Eekelen, 2014).
Ons Concentric Arches model van Figuur 2 geeft

Paalmatrassen internationaal:
state of the art

Figuur 1 – Boogwerking: (a) belastingverdeling ten gevolge van boogwerking: hoe minder de
ondergrond meegeeft, hoe meer belasting er heen gaat. De meeste belasting gaat dus naar de
paaldeksels, relatief veel belasting gaat naar de geokunststof wapeningstrips tussen de paaldek-
sels, en op een wapeningstrip is de belasting bij benadering verdeeld als een inverse driehoek (b)
het Concentric Arches model geeft een verklaring voor de belastingverdeling. De belasting loopt
in de richting van de bogen, hoe groter een boog, hoe meer belasting hij transporteert.
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een verklaring van de gevonden belastings-
verdeling. Dit Nederlandse model wordt door
meerdere onderzoekers bevestigd, zoals 
bijvoorbeeld Moorman (2016), King et al. (2017)
en het experimentele werk van Rui et al. (2018) 
(Figuur 3.) In veel van deze gevallen wordt 
gevonden dat de bovenste bogen wat hoger zijn
(hoge ellipsen) en de onderste bogen wat lager zijn
(lagere ellipsen). 

Het model in figuur 1 en 2 geeft trekkrachten in de
geokunststof die zeer goed overeenkomen met
een groot aantal metingen, gedaan in verschil-
lende monitoringsprojecten en proevenseries 
(Van Eekelen et al., 2015). Daarom is het model
opgenomen in onze SBRCURnet ontwerprichtlijn
voor paalmatrassen. Deze richtlijn is ook beschik-
baar in het Engels en wordt in toenemende mate
ook in andere landen toegepast. Tijdens de 
workshop werd algemeen erkend dat het CA
model een goede beschrijving is van het boog-
werkingsmechanisme, maar dat betekent niet dat
wereldwijd alle rekenmodellen voor paalmatras-
sen meteen worden vervangen door het CA model.

2.1.2  Welke parameters zijn van belang 
voor de boogwerking? 
Bij relatief veel boogwerking is relatief weinig 
geokunststof nodig. Er zijn veel parameters die 
invloed hebben op de boogwerking. Veel auteurs
hebben hier onderzoek naar gedaan met proeven

of numerieke berekeningen. Hun resultaten zijn
vergelijkbaar, namelijk dat de boogwerking 
sterker wordt (er relatief meer belasting direct
naar de palen gaat) bij:
– Een dikkere aardebaan, grotere paaldeksels,
kleinere paalafstanden.
– Een sterkere aardebaan: dus een hogere 
wrijvingshoek of een grotere dichtheid van de
aardebaan.
– Meer zakking van de slappe grond tussen de
palen, dus meer verschilzetting tussen palen en
ondergrond.
– Het toepassen van geokunststof wapening van
voldoende stijfheid. 
– Meer variabele bovenbelasting op de aardebaan.

Het Concentric Arches model is in staat de meeste
van deze afhankelijkheden te beschrijven. Een 
uitzondering daarop is de toename van 
verschilzetting onder de aardebaan. Tijdens deze
toename (de consolidatie van de ondergrond)
neemt de boogwerking toe. Het CA model 
beschrijft alleen de eindsituatie, waarbij de 
ondergrond maximaal is samengedrukt en het 
zettingsverschil tussen palen en ondergrond op
zijn grootst is.

2.1.3  Dynamische belasting 
Dynamische belasting kan de werking van de 
paalmatras bevorderen. Dat is ook de reden dat we
met opzet werkverkeer over een paalmatras-

in-aanbouw heen laten rijden: metingen laten zien
dat dat de boogwerking verbetert. Dat komt 
doordat de aardebaan dan verdicht en sterker
wordt.
Dynamische belasting kan ook de boogwerking 
reduceren. Dat gebeurt vooral bij passages van
zware vrachtwagens over relatief dunne aarde-
banen. Als de aardebaan daarna even rust krijgt,
meten we dat de boogwerking zich weer herstelt.
Bij doorgaande dynamische belasting stabiliseert
de boogwerking uiteindelijk. De reductie van de
boogwerking door zware belastingen is maximaal
voor ongewapende en dunne aardebanen. 
Wordt er geokunststof toegevoegd dan wordt de
gevoeligheid van de aardebaan een stuk minder.
Is de aardebaan relatief wat dikker, dan wordt de
gevoeligheid ook minder. Dit werd gevonden door
schaalproeven van Heitz (2006), veldmetingen van
Van Eekelen et al. (2010) en grote-schaalproeven
Bian en Chen et al. (2017).
De Nederlandse en Duitse ontwerprichtlijn
(EBGEO, 2010) reduceren de boogwerking voor de
gevallen dat de verkeersbelasting relatief zwaar is.
Daarvoor gebruiken we het rekenmodel van Heitz
(2006), het model. Heitz baseerde zijn model op
metingen in ongewapende aardebanen. Daarmee
is het model conservatief (veilig): de gevoelig-
heid van zijn ongewapende aardebanen voor 
dynamische belasting is immers groter dan voor
aardebanen op palen met geokunststof wapening. 
In de USA doet Jie Han momenteel onderzoek naar
de invloed van lokale dynamische belastingen, die
meer schade kunnen geven dan lokale statische
belastingen. De invloed van aardbevingen op 
aardebanen is nog niet onderzocht, hoewel de 
relevantie van dit onderwerp algemeen wordt 
onderkend.

2.2  LOAD DEFLECTION BEHAVIOUR

2.2.1  Modellen
Als de belastingverdeling in de aardebaan eenmaal
bekend is, kan de rek en de trekkracht in de 
geokunststof wapening worden uitgerekend. 
Wij beschouwen daarvoor alleen de geokunststof
strip tussen de paaldeksels. Die belasten we met
een inverse-driehoekige belasting. De onder-
steuning van de ondergrond wordt eventueel ook
meegenomen, in de vorm van een verende 
ondersteuning. 
Sommige andere modellen zijn in staat om de 

Samenvatting
In juni 2017 organiseerden prof Jie Han van de Kansas University en schrijver dezes
een tweedaagse workshop in Shanghai, China: de “First International Workshop
Geosynthetic-Reinforced Piled-Supported Embankments”. Doel van de workshop
was ervaringen uit de praktijk en resultaten van onderzoek in de verschillende 

landen te delen, te begrijpen en te zien waarover overeenstemming is en waarover
(nog) niet. Een kleine twintig specialisten uit tien landen presenteerden hun werk,
er werd met het publiek van rond de 70 belangstellenden gediscussieerd en we
formuleerden gemeenschappelijke conclusies. Dit artikel geeft een overzicht van
de belangrijkste daarvan.

Figuur 2 – 3D Versie van het Concentric Arches (CA) model (Van Eekelen et al., 2013)
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consolidatie van de ondergrond in rekening te
brengen. Zo’n model is in de USA in gebruik: een
axiaal-symmetrisch model (Filz et al., 2012), 
waarbij ondergrond, geokunststof en aardebaan
apart worden doorgerekend. Op de randen 
moeten de belasting en vervorming van deze drie
delen op elkaar aansluiten: vandaar dat het model
het ‘load-displacement-compatibility model’
wordt genoemd. Het model beschrijft het gedrag
van de ondergrond beter dan onze SBRCURnet
richtlijn, maar is axiaal symmetrisch in plaats van
3D en is veel minder goed gevalideerd.
King et al. (2017) uit Australië ondersteunen het
Concentric Arches model voor het UGT (uiterste
grenstoestand) ontwerp. Voor het BGT (bruikbaar-
heidsgrenstoestand) ontwerp geven zij echter een
alternatief voor de twee rekenstappen. Terecht
stellen zij dat de boogwerking afhankelijk is van
hoeveel de wapening doorhangt: als hij meer
doorhangt, zal de boogwerking toenemen, maar
als hij nog meer gaat doorhangen zal de boog-
werking op den duur weer afnemen. King et al.
doen een voorstel hoe de BGT-rek van de 
wapening iteratief is te bepalen. Daarbij maken zij
gebruik van de empirische ‘Ground Reaction
Curve’ (GRC), door Iglesia et al. (1991, 2013) 
bepaald op basis van centrifugeproeven. 

3  Ontwerpen in de praktijk

3.1  RANDVOORWAARDEN

3.1.1  Geometrie
Er is veel onderzoek gedaan naar de kritische
hoogte van paalmatrassen. Heeft een aardebaan
minimaal deze kritische hoogte, dan zullen er geen
verschilzettingen optreden op maaiveld. In de
meeste landen worden aardebanen dunner dan de
kritische hoogte niet toegestaan. In Nederland
denken we daar anders over. Verschilzettingen op
maaiveldniveau zijn niet erg zolang ze optreden
voordat we de constructie afwerken. Vóór het 
asfalteren dus, of voordat het spoor wordt 
afgewerkt. De vervormingen gedurende de 
gebruiksfase moeten uiteraard zeer beperkt zijn.
Evengoed kent ook Nederland een minimale dikte
voor de aardebaan: 0,66 x de diagonale dagmaat
van de palen. Dunnere aardebanen staan we 
alleen toe tijdens de constructiefase. We rekenen
dan met partiële boogwerking. De minimale 
aardebaandikte is verschillend in de diverse 
ontwerprichtlijnen en vaak is de eis gelijk aan de
veronderstelde kritische hoogte. 

Verder ontwerpen wij alleen voor rechthoekige
palenpatronen. Dat past beter bij veel geokunst-
stof wapeningsproducten, die orthogonaal 
worden toegepast. En bovendien begrijpen we 
dit palenpatroon veel beter dan bijvoorbeeld 

driehoekige palenpatronen, waarvoor geen 
ontwerpregels beschikbaar zijn.

3.1.2  Maximale vervormingen
De verschillende landen gaan verschillend om met
vervormings-eisen. Vaak wordt alleen een 
maximale rek-eis gehanteerd voor de geokunst-
stof. In Nederland wordt in de BGT vaak 2 tot 4%
eindrek en 1 tot 2% kruiprek van de geokunststof
toegestaan, afhankelijk van het project, en 
afhankelijk van het toegepaste geokunststof. De
Britse norm staat 6% eindrek toe, inclusief kruip.
Soms wordt voorgeschreven hoeveel de geokunst-
stof maximaal mag doorhangen (USA: 15 cm, 
Han, 2015). Deze rek en zakking kunnen analytisch
berekend worden. 

In Brazilië worden alleen zettingseisen gesteld als
er grind- of zandpalen, of MIP palen worden 
toegepast. Frankrijk stelt alleen eisen aan 
verschilzettingen op maaiveld. Die kunnen het
beste numeriek worden berekend. Dat geldt ook
voor horizontale vervormingen en de daaruit 
volgende buigende momenten in de palen.

3.1.3  Palen op stuit, kleefpalen
Palen moeten voldoende stijf zijn in vergelijking
met de omliggende slappe grond om een 
boogwerkingsmodel te kunnen gebruiken voor
het ontwerp van een paalmatras. CUR226 en de
meeste andere ontwerprichtlijnen zijn gebaseerd
op een ratio van de paal-grond modulus groter 
dan 10 tot 1000. Er is geen overeenstemming in 
de groep over hoe groot deze ratio mag zijn. 
Kleefpalen worden in China regelmatig toegepast,
in andere landen gebeurt dat zelden.

3.1.4  Water: aardebaan droog of nat
Er zijn geen paalmatrassen bekend waarin is 
gemeten, terwijl de aardebaan langdurig nat 
was door een hoge grondwaterspiegel of door
overvloedige regen. Wel hebben diverse auteurs
gezien dat excessieve regen een flinke reactie
geeft in de boogwerking van een aardebaan 
op palen. Onze ontwerprichtlijn is ook niet 
gevalideerd voor onderwater paalmatrassen. 
Hier is nog onderzoek voor nodig.

3.2  VULLING AARDEBAAN

In Nederland bestaat een aardebaan altijd uit zand
of puin- of menggranulaat. In andere landen wordt
ook wel stenig materiaal gebruikt, of tropische
grond: lateriet. Dit laatste materiaal is cohesief.
Deze cohesie wordt niet meegenomen bij het 
ontwerp.

3.3  ONDERSTEUNING VAN DE 
ONDERGROND TUSSEN DE PALEN

De slappe grond tussen de palen kan onder-
steuning geven aan de geokunststof wapening.
Als de grond ook op lange termijn veel onder-
steuning geeft, dan kan dat een flinke besparing
opleveren voor het ontwerp. In Frankrijk is de 
ondergrond bijna altijd zo goed, dat hij standaard
in het ontwerp mag meedragen. De Britse 
ontwerprichtlijn, echter, staat ondersteuning van
de ondergrond nooit toe. In Nederland ligt dit 
genuanceerder. De ondergrond is vaak zo slap dat
we zeker geen lange-termijn ondersteuning
mogen verwachten. In de bouwfase, echter, zal de
ondergrond in veel gevallen wel ondersteuning

Figuur 3 – Deformaties in 2D proeven van Rui et al. ( 2018). Links de proefopstelling met onderin de paal-
matras-constructie, rechts de gemeten deformaties die concentric arches laten zien. Maten in millimeters.
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geven. Het verschil tussen de vervormingen 
tijdens de bouwfase en de eindsituatie is bepalend
bij ons ontwerp.
In China bereikten we overeenstemming dat 
ondergrond-ondersteuning wel mee mag worden
genomen, ook voor lange-termijn berekeningen. 

Voorzichtigheid is echter geboden in de volgende
situaties:
– Hele slappe grond: cu < 10 kPa.
– Verwekende ondergrond.
– Daling van grondwaterpeil of stijghoogte.
– Sinkholes door het instorten van oplossings-
holten in kalksteen.
– Collapsible soil (compactie van losgepakte grond
onder invloed van bevochtiging, Chinese löss is
hier berucht om).
– Zetting van huisvuil-stortplaatsen. 
– Verlies van grond door afgraving of de aanleg
van een tunnel dicht bij de paalmatras.

3.4  NUMERIEKE ANALYSE

De deelnemers waren  het er over eens dat palen
en de geokunststof wapening moeten worden 
berekend met analytische methoden. Numerieke
berekeningen van paalmatrassen zijn zeer 
foutgevoelig, maar de meeste landen gebruiken
numerieke methoden wel voor een overall-check,
en voor het berekenen van vervormingen en 
buigende momenten in de palen. In Nederland 
en veel andere landen gebruiken we Plaxis voor
deze numerieke berekeningen. 

De meeste landen, waaronder Nederland, doen
naast de analyse van het paalmatrassysteem geen
aparte zettingsanalyse of stabiliteitsanalyse. 
Strikte zettingseisen kunnen getoetst worden met
numerieke berekeningen. Alleen China gebruikt
aanvullende limit equilibrium berekeningen 
(Bishop +) voor het toetsen van de stabiliteit. 
Australië geeft er de voorkeur aan om na het 
installeren van de palen een maand te wachten
met doorbouwen, zodat de wateroverspanningen
kunnen dissiperen.

China kent enkele bezwijkgevallen waarbij 
stabiliteit een rol speelde. In die gevallen lag de
draagkrachtige ondergrond onder een helling,
waardoor er een risico bestaat op landslides. 

Andere gerapporteerde schadegevallen gaan over
geroteerde paaldeksels en/of palen die bezwijken
op buiging. In deze gevallen hebben horizontale
of asymmetrische krachten een rol gespeeld. 
Mogelijk gaat het hier om uitvoeringsfouten. 

4  Constructiedetails

4.1  PILE CAP DESIGN

Veel landen gebruiken gladde paaldeksels, bij
voorkeur met afgeronde randen en hoeken, in 
Brazilië is dat zelfs verplicht. Tussen de paal-
deksels en geokunststof zit bij voorkeur iets dat
de geokunststof beschermt tegen beschadiging
door direct contact met het paaldeksel. Dit is vaak
een non-woven of een laag zand.

4.2  OVERLAPPEN OF ZOMEN

De meeste landen met hogere uurtarieven leggen
geokunststoflagen een stukje over elkaar heen: de
overlap. In de richting van de hoogste sterkte
(meestal de lengte-richting van een weg) moet een
overlap heel lang zijn (minimaal drie paalrijen),
maar het is beter om te proberen de overlappen te
voorkomen. Vaak is een rol lang genoeg om niet te
hoeven overlappen. In bijvoorbeeld India, en soms
ook in Brazilië overlapt men niet: daar worden de
geokunststof lagen aan elkaar genaaid. Als dat
nodig is wordt daarbij een reductiefactor gebruikt
om de sterkte bij de zoom te reduceren.

5  International Society Geosynthetic 
Reinforced Pile-Supported embankments

Tijdens de workshop in China hebben we een 
internationale society opgericht die zich bezig zal
houden met dit onderwerp. Doel is kennisuit-
wisseling en samenwerking in onderzoek. Zo 
bereiden we nu een special issue voor van het 
internationale journal Geosynthetics International
en zullen we in 2022 een tweede internationale
workshop organiseren. 
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