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Het dorp Kamerik is gelegen in de gemeente
Woerden in het veenweidegebied van het

Groene Hart. Kenmerkend voor de bodem in 
het veenweidegebied is het dikke pakket sterk 
samendrukbare veenlagen, in combinatie met 
een hoge grondwaterstand. De bebouwing en
kunstwerken in deze omgeving worden op palen
gefundeerd. De wegen, riolering en kabels en 
leidingen (K&L) worden normaliter niet onderheid
en zullen onderhevig zijn aan zettingen ten gevolge
van de aangebrachte belasting door ophogingen
en de autonome bodemdaling die optreedt in 
het gehele gebied. Op basis van historische 
gegevens bedraagt de autonome bodemdaling in
dit stedelijk gebied circa 10 mm per jaar

De zettingen van de wegen, riolering, K&L en
openbare ruimte leiden tot ongewenste gevolgen,
waarvan de belangrijkste zijn:
- De drooglegging van de weg is onvoldoende,

waardoor het draagvermogen afneemt,  spoorvor-
ming optreedt en vorstschade kan optreden.

- de drooglegging van de openbare ruimte is onvol-
doende, waardoor de vegetatie onvoldoende kan
groeien en de begaanbaarheid afneemt.

-De drooglegging van K&L is onvoldoende, waar-
door onderhoud aan K&L lastiger  uitvoerbaar

wordt omdat bemaling nodig is.     
- Het optreden van zettingsverschillen in dwars- en

langsrichting van de weg leidt tot onvlakheid, wat
het rijcomfort vermindert en de waterafvoer kan
belemmeren.

- De zetting van de riolering kan leiden tot het 
breken van de huisaansluitingen; zettings-
verschillen in de riolering kunnen leiden tot 
verminderde prestaties van de riolering en tot 
lekkage van het riool waardoor de kans op 
funderingspaalproblemen toeneemt.

- het optreden van zettingsverschillen ter plaatse
van overgangen naar onderheide kunstwerken
leidt tot verminderd rijcomfort, plasvorming en
scheurvorming in de wegverharding.

- Het optreden van zettingsverschillen tussen de
weg en op palen gefundeerde bebouwing veroor-
zaakt beperkingen in het gebruik en leidt tot een
rommelig straat- en tuinbeeld (zie figuur 1). 

Nieuwe aanpak gemeente Woerden
De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren
de aanpak van aanleg en beheer van infrastructuur
op slappe bodem gewijzigd. Het veelvuldig 
terugkerende onderhoud voor de wegen, open-
bare ruimte, riolering en K&L was aanleiding voor
deze andere aanpak. Zowel bij nieuwbouw als 

bij reconstructie wordt in de voorfase met behulp
van een variantenstudie een onderbouwde 
technische keuze gemaakt voor het soort ophoog-
materiaal, mede op basis van de levenscyclus-
kosten. In de variantenstudie worden lichtgewicht
materialen als Bims (vulkanisch gesteente), 
EPS (geëxpandeerd polystyreen) en Argex 
(geëxpandeerde kleikorrels) maar soms ook 
alternatieven als een zettingsvrije betonplaat,
Schuimglas (gerecycled glas), grondvervanging
(veen vervangen door klei of zand) of Massa-
stabilisatie (veen mengen met cement) vergeleken.

Door het berekenen van de levenscycluskosten in
LocationCalC (softwaretool van Sweco) kunnen
verschillende levensduurverlengende technieken
met elkaar vergeleken worden. Hierdoor ontstaat
er inzicht in de economische effectiviteit van 
verschillende technieken inclusief onderhouds-
scenarioís (Kwast et. al., 2018). Binnen de 
gemeente Woerden wordt regelmatig gekozen
voor een bredere afweging op basis van een Multi
Criteria Analyse, waarbij de levenscycluskosten
dan één criterium vormt naast bijvoorbeeld de
MKI-score (Milieu Kosten Indicator) uit DuBoCalc
of de uitvoerbaarheid van de maatregel. Aan de
verschillende criteria worden dan wegingsfactoren

TOEPASSING VAN LICHTE OPHOOGMATERIALEN VOOR 
DE RECONSTRUCTIE VAN HET VOORHUIS TE KAMERIK

Figuur 1 – Verzakt trottoir naast op
een palen gefundeerde woning.

Figuur 2 –
Locatie Voorhuis 
te Kamerik 
(gemeente 
Woerden).

Figuur 3 – Bestaande situatie Voorhuis.
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toegekend op basis van lokale omstandigheden 
en de ambities. De ambitie kan verder worden 
geanalyseerd met het ambitieweb uit de aanpak
Duurzaam GWW. In dit artikel wordt niet verder 
ingegaan op de levenscycluskosten en de Multi 
Criteria Analyse.

Na de keuze van het type lichte ophoogmateriaal
in de voorfase wordt de voorkeursoplossing 
nader uitgewerkt in een Definitief Ontwerp en 
vervolgens gespecificeerd in een RAW-bestek. 
Tijdens de uitvoering is een technisch toezicht-
houder vanuit de gemeente regelmatig op het
werk aanwezig om de werkzaamheden te con-
troleren en af te stemmen met de aannemer bij 
afwijkingen. Een traditionele werkwijze die 
voor de gemeente Woerden nog steeds prima
functioneert. 

De gemeente Woerden is opdrachtgever voor de
voorbereiding en uitvoering van de werkzaam-
heden. Het geotechnisch advies en de geotechni-
sche uitvoeringsbegeleiding zijn verricht door
Kwast Consult te Houten. Ingenieursbureau 
Rodewijk te Lisse verzorgt de planuitwerking, het
opstellen van het bestek en het technisch toezicht.
De aannemer Van Leeuwen GWW uit Harmelen
realiseert het project.

Ontwerp lichtgewicht 
funderingswijze in Kamerik

Projectbeschrijving
De gemeente Woerden is voornemens om de straat
Voorhuis te Kamerik te reconstrueren (zie figuur 2).
De bebouwing en infrastructuur zijn rond 1970 

gerealiseerd. De bebouwing is grotendeels 
gefundeerd op houten palen met betonnen 
oplangers. Sinds de aanleg is een zetting van 0,4
tot 0,6 m opgetreden zodat reconstructie nood-
zakelijk is. De bestaande situatie is weergegeven
in figuur 3. Voor de wijk is reconstructie voor-
zien van de wegen, K&L-strook, riolering HWA
(hemelwaterafvoer) en DWA (afvalwaterafvoer),
en openbaar groen (zie figuur 4). 

Geotechnisch advies lichtgewicht funderingswijze
De restzettingseis voor dit project bedraagt 
maximaal 0,05 m na 10 jaar en 0,10 m na 30 jaar, 
exclusief autonome bodemdaling. De restzettings-
eis is bepaald aan de hand van de vastgestelde 
onderhoudsniveaus openbare ruimte van de 
gemeente Woerden. Voor de bouwtijd is 3 maan-
den beschikbaar. 
De bovenkant van de bestrating is voorzien op NAP

-1,25 tot -1,5 m. De gemiddelde grondwaterstand
bedraagt NAP -2,2 m, zodat de minimale droog-
legging in de nieuwe situatie gelijk is aan 0,7 m.
Het huidige maaiveld is op circa NAP -1,8 m 
gelegen, zodat de gemiddelde netto ophoging 
gelijk is aan circa 0,5 m. 

De rijbaan, de parkeervakken en het voetpad zullen
worden voorzien van een zettingsarme funderings-
wijze tot aan de erfgrens. Onder de parkeervakken
en het voetpad zijn bestaande K&L gelegen welke
(voorlopig) niet worden verlegd. De bestaande
K&L zijn gelegen op een diepte van 0,2 tot 0,8 m
minus maaiveld. Een voor de toekomst geplande
K&L-strook wordt opgehoogd met Granulight 
(een lichtgewicht restproduct uit verbrandings-
installaties, vroegere benaming E-bodemas of 
ketelzand) in verband met voorwaarden van de
kabel- en leidingbeheerders. De particuliere voor-

Figuur 4 – Inrichting bovengrond reconstructie Voorhuis.

Figuur 5 – Representatieve boring ter
plaatse van de rijbaan.

Figuur 6 – Representatieve boring
ter plaatse van het trottoir.

De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren de aanpak van aanleg en 
beheer van infrastructuur op slappe bodem gewijzigd. Het veelvuldig terug-
kerende onderhoud van wegen, openbare ruimte, riolering en kabels & 
leidingen  is aanleiding geweest voor de nieuwe aanpak. Zowel bij nieuwbouw
als bij reconstructie wordt in de voorfase een variantenstudie uitgevoerd 

inclusief bepaling van de levenscycluskosten, teneinde een onderbouwde
keuze te maken voor het type ophoging. Voor de reconstructie van de straat
Voorhuis te Kamerik leidde dit tot de keuze van een combinatie van Bims en
EPS voor de wegconstructie.
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tuinen en bermen worden enigszins opgehoogd
met vrijkomende veengrond en nieuwe teelaarde,
maar niet voorzien van een zettingsarme funde-
ring. De riolering wordt in het midden van de 
rijbaan aangelegd met de onderzijde op circa 1,5 m
(hemelwater) en circa 2,5 m (vuilwater) onder 
het toekomstig maaiveld. De sleuven rondom de 
riolering worden opgevuld met Bims, een licht-
gewicht vulkanisch aanvulmateriaal (zie figuur 8).

De bestaande verhardings- en bodemopbouw is
geschematiseerd op basis van in het verleden 
verrichte sonderingen en recent uitgevoerde hand-
boringen (zie figuur 5 en 6). De bestaande wegcon-
structie van de rijbaan bestaat uit een verhar-
dingslaag (asfalt) en slakkenfundering met een
dikte van 0,6 m tot soms 1,0 m. Het trottoir bestaat
uit tegels op een zandlaag van circa 0,5 m. Opge-
merkt wordt dat er wel erg veel variatie is in 
bodemopbouw in de toplagen (tot 1,5 m onder
maaiveld) sterk varieert. Onder de wegconstructie
en het trottoir wordt een circa 6,0 m dikke veen-
laag aangetroffen tot aan de pleistocene zandlaag. 
Voor de wegconstructie is een zettingsarme duur-

zame oplossing gewenst, met gunstige levens-
cycluskosten. In de variantenstudie zijn vier varian-
ten afgewogen, die in principe geschikt zijn voor
toepassing in een bebouwde omgeving: ophoging
met Bims, met Argex, met EPS of met Schuimglas.

Op basis van de bodemopbouw, de grondwater-
stand, de bestaande en nieuwe wegconstructie
(aanlegniveau circa 0,5 m hoger dan bestaande
wegniveau) is met de verschillende lichtgewicht
ophoogmaterialen een evenwichtsconstructie 
globaal gedimensioneerd voor de rijbaan, de 
parkeervakken en het voetpad. Op basis van de 
resultaten van de variantenstudie heeft de 
gemeente gekozen voor toepassing van een EPS-
constructie voor de rijweg, de parkeervakken 
en het trottoir. De toekomstige K&L-strook wordt
opgehoogd met Granulight en rondom de riolering
vindt aanvulling met Bims plaats.
De dimensionering van de EPS-constructie is uit-
gevoerd volgens NEN 9997-1 en CROW-publicatie
325 voor de mechanismen: 
- Zettingen en zettingsverschillen in de bouw- en

gebruiksfase.

- Opdrijven in de bouw- en gebruiksfase.
- Bezwijken (permanente belasting in combinatie

met kortdurende verkeersbelasting) voor de
bouwfase en gebruiksfase (incidentele en regu-
liere belasting).

- Kruipvervorming (langdurige permanente belas-
ting) voor de reguliere gebruiksfase.

- Cyclische verkeersbelasting (langdurige verkeers-
belasting) voor de reguliere gebruiksfase.

Voor de EPS-ophoging is een detailontwerp voor
een evenwichtsconstructie uitgewerkt waarmee
voldaan wordt aan de gestelde restzettingseisen
en is beoordeeld of de grondaanvulling (tuinen en
groenstrook) aan weerszijde van de EPS-construc-
tie niet leidt tot te grote zettingsverschillen. 
Op het EPS wordt een laag Bims aangebracht als
spreidingslaag in plaats van zand om het gewicht
van de constructie te beperken. Zodoende kan de
benodigde ontgravingsdiepte en de omgevings-
beÏnvloeding ten gevolge van de bemaling 
worden geminimaliseerd. De dimensies van de
evenwichtsconstructie ter plaatse van de rijbaan 
en parkeervakken zijn in tabel 1 gepresenteerd.
Hierbij is uitgegaan van de standaardopbouw voor
elementenverharding in de gemeente Woerden. In
figuur 7 is een dwarsprofiel van de EPS-constructie
met Bims-aanvulling weergegeven.

De opdrijfveiligheid in de bouw- en gebruiksfase 
is voldoende, indien een minimale constructie-
opbouw van 0,60 m boven het EPS is aangebracht.
Tijdens de ontgraving en de aanleg van het EPS is
een tijdelijke bemaling nodig, met een grond-
waterstandsverlaging van 0,5 m ter plaatse van het
wegcunet. Voor de aanleg van de riolering, met
rondom aanvulling met Bims, is een grondwater-
standsverlaging van circa 2,0 m nodig is. Omdat
deze grondwaterstandsverlaging maximaal 1 week
aanhoudt is deze naar verwachting niet kritisch
voor de bestaande bebouwing die gefundeerd is
op houten palen met betonnen oplangers. Wel is
de verlaging van de grondwaterstand gemonitord
met peilbuizen om de werkelijke verlagingen nabij
de bebouwing waar te nemen en eventueel tijdens
uitvoering te kunnen bijsturen. 

Voor de toetsing van de materiaalspanningen 
bij het ontwerp van de EPS-constructie  zijn drie

Figuur 7 – Dwarsprofiel met EPS-constructie en Bims-aanvulling.

Figuur 8 – Aanleg riolering met kunststof putten en aanvullen met Bims.

Ophoogmateriaal                           Dikte
                                                            [m]

Bestrating en straatzand              0,13
Menggranulaat                                  0,30
Yali Bims o.g.                                      0,27
EPS 150                                                  0,30

Tabel 1: Opbouw wegconstructie rijbaan/
parkeervakken met EPS-ophoging.



statische belastingsituaties beschouwd:
- Bouwfase: bouwverkeer op het menggranulaat,

maximale representatieve aslast 100 kN (10 ton).
- Gebruiksfase regulier: wegconstructie als perma-

nente belasting, regulier wegverkeer met een
maximale representatieve aslast van 100 kN (10
ton).

- Gebruiksfase incidenteel: wegconstructie als 
permanente belasting, incidentele extreme ver-
keersbelasting (overbelading) met een maximale
representatieve aslast van 200 kN (20 ton).

De aslast wordt vertaald naar een wiellast met een
contactoppervlak. Vervolgens kan de spanning aan
de bovenzijde van het EPS worden berekend 
op basis van spanningsspreiding in de weg-
constructie.

Zoals gebruikelijk voor wegconstructies is veilig-
heidsklasse RC1 aangehouden. De belastingfactor
voor permanente belasting (eigengewicht weg-
constructie) bedraagt 1,20 en voor de variabele
verkeersbelasting 1,35. Bij toepassing van 
EPS-type 150 wordt voldaan aan de eisen voor 
de materiaalsterkte op bezwijken (korte duur), 
kruipvervorming (lange duur) en cyclische 
verkeersbelasting in de bouwfase en gebruiksfase
(twee belastinggevallen).

Onder het EPS is een zandlaag van 0,10 m nodig
voor het uitvlakken van de ondergrond en drainage
van het wegcunet. Op verzoek van de gemeente
wordt het EPS rondom voorzien van een vloei-
stofdicht folie (LDPE-folie van 0,5 mm) ter 
bescherming tegen chemische aantasting, vegeta-
tieschade en graafschade; gewoonlijk  wordt 
alleen de boven- en zijkant afgedekt met een 
vloeistofdicht folie. Voor de aansluiting van de
nieuwe wegconstructie op de bestaande wegen 

is een overgangsconstructie uitgewerkt, met traps-
gewijs afbouwen van het EPS.

Uitvoering
De uitvoering is gestart in mei 2018. Aangevangen
is met het graven van de rioolsleuven, de aanleg
van de riolering met kunststof putten en het aan-
vullen met Bims onder de wegconstructie (zie fi-
guur 8). Onder in de sleuf en het wegcunet wordt
een horizontale drain aangebracht om met een
open bemaling de ontgraving droog te houden.
Door de droge zomer kon het onttrekkingsdebiet
beperkt blijven en heeft de bemaling slechts een
beperkt effect gehad op de grondwaterstand in de 
omgeving.  Aanvullende maatregelen (infiltratie
nabij de woningen) zijn niet nodig gebleken.    

De geoptimaliseerde EPS-dikte bedraagt slechts
0,30 m. De EPS-platen met een dikte van 0,15 m
worden kruislings gelegd, zodat de voegen van de
twee lagen niet boven elkaar liggen (zie figuur 9).
Om onderling verschuiven van de losse platen te
voorkomen, zijn kunststof kramplaten toegepast.
Voor de aanleg van de EPS-platen is een legplan
uitgewerkt.   

De werkzaamheden worden gefaseerd verricht 
om de bereikbaarheid van de woningen zoveel 
mogelijk te behouden. De volgorde van de werkzaam-
heden (zie figuur 10) voor de wegconstructie is:
- uitvlakken van de ondergrond met 0,10 m zand;
- aanbrengen van de LPDE-folie;
- aanleg van de EPS-platen in twee lagen;
- terugslaan van de folie met overlap van 0,5 m;
- aanbrengen Bimslaag en verdichten met licht 
materieel;
- aanbrengen en verdichten van de wegfundering
(menggranulaat). 

Voordat de definitieve verhardingsconstructie, 
bestaande uit een laag straatzand van 0,05 m 
en klinkerverharding, wordt aangebracht, is een 
periode van 3 maanden voorzien om tijdens de
bouwfase reeds enige verdichting (inklinken) en
zetting te laten optreden.

De controle van het volumegewicht (verdicht,
vochtig gewicht) en de verdichtingsgraad  van de
Bimslaag is uitgevoerd conform de Standaard
RAW-bepalingen 2015. De gerealiseerde verdich-
tingsgraad in-situ van 96 tot 102% voldeed 
ruim aan de gestelde minimale eis van 90%. Het
vastgestelde vochtig verdichte volumegewicht van
10,4 tot 11,5 kN/m3 in het werk lag enigszins
hoger dan de gestelde eis van circa 9,0 kN/m3

(circa 20% afwijking). De gevolgen van deze 
afwijking zijn onderzocht met een gevoeligheids-
berekening voor de zettingen, waaruit bleek dat
ook nu wordt voldaan aan de gestelde restzet-
tingseisen.  

De werkzaamheden zijn redelijk voorspoedig 
verlopen en de oplevering van het werk is in januari
2019 voorzien. Met de nieuwe inrichting krijgt 
de omgeving van het Voorhuis weer een goede 
uitstraling en is naar verwachting voor de komende
40 jaar geen groot onderhoud benodigd.  
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Figuur 9 – Aanleg LPDE-folie (rondom het EPS)
en EPS-platen (EPS-type 150).

Figuur 10 – Ggefaseerde 
aanleg van de wegconstructie.


