
Inleiding
Eind 2017 heeft CROW publicatie C1001 “Geo-
kunststoffen als funderingswapening in ongebon-
den funderingslagen” uitgebracht. Deze publicatie
is een van de laatste producten die onder de para-
plu van SBRCURnet zijn ontwikkeld. Met het 
verdwijnen van SBRCURnet per 1 januari 2018
heeft CROW een aantal activiteiten van SBRCUR-
net onder haar hoede genomen, waaronder die van
de funderingswapening. De publicatie is opgesteld
omdat de bestaande kennis van de laatste jaren
over meerdere publicaties was versnipperd. 
Bovendien boden sommige ontwerpmodellen
geen mogelijkheden om nieuwe producten en 
constructieve oplossingen te gebruiken. Verder
was het merendeel van de publicaties geotech-
nisch georiënteerd waardoor de aansluiting met 
de wegenbouwsector veel problemen kende. Het
ontwerp en de aanleg van onderfundering en weg-
fundering is meestal een zaak van wegenbouw-
aannemers en daaraan gelieerde ondernemingen.
Dit houdt in dat de karakterisering van de stijf-
heids- en vervormingseigenschappen van een
(onder)fundering en funderingswapening in een-
heden moet plaatsvinden die kunnen worden 
gebruikt in de software die in de wegenbouw-
wereld gangbaar is of dwingend is opgelegd. Deze
software laat alleen input in de vorm van stijfheids-
modulus (MPa), laagdikte (mm) en Poissongetal
toe. Het gevolg was dat opdrachtgevers, ontwer-
pers, aannemers en beheerders van weg- en 

terreininfrastructuur niet optimaal gebruik konden
maken van de mogelijkheden die funderings-
wapening kan bieden. De nieuwe publicatie heeft
als oogmerk handvatten te verschaffen om het 
effect  te bepalen van de meerwaarde van funde-
ringswapening voor onverharde wegen, straat-
steenverhardingen en asfaltconstructies.

Funderingswapening ook in 
onderfundering
Funderingswapening is precies wat de naam zegt,
versterking van de draagkracht en integriteit van
de fundering onder wegverhardingen (figuur 1).
Door funderingswapening toe te passen wordt het
structurele gedrag van een ongebonden fundering
verbeterd. De ontwerper, aannemer of beheerder
kan er voor kiezen om minder materiaal toe te 
passen of juist een langere levensduur te realiseren
van de onverharde weg of de met asfalt-, beton- of
straatsteen verharde weg. Funderingswapening
kan ook worden toegepast als overwogen wordt
om met een funderingsmateriaal of lichtgewicht
materiaal met niet-optimale stabiliteits- en 
stijfheidseigenschappen te werken. Bij water-
passerende bestratingen wordt in de fundering 
mineraal aggregaat gebruikt waarin de fijne 
fractie ontbreekt of is verwijderd. Dit verbetert de
waterdoorlatendheid en -berging van de construc-
tielaag, maar vermindert de verdichtingsmogelijk-
heden. Funderingswapening kan in deze situaties
een helpende hand bieden.

Met funderingswapening wordt niet alleen toepas-
sing van geokunststoffen in de fundering bedoeld,
maar ook wapening en mechanische stabilisatie
van de onderfundering of zandbaan. De onder-
fundering (in het Engels: subbase) is de laag die
meestal wordt aangebracht tussen de fundering en
de ondergrond. Als deze laag uit zand bestaat
wordt ook vaak de term aardebaan gebruikt. Bij
wegen op maaiveldhoogte gelegen op een draag-
krachtige grondslag wordt de onderfundering vaak
achterwege gelaten. Bij ophogingen en aanleg van
wegen op slappe grondslag is een onderfundering
onmisbaar om te kunnen voldoen aan de gangbare
eisen aan draagkracht, drainage en weerstand
tegen vorst/dooischade. Mechanische stabilisatie
van die onderfundering leidt tot verbetering van
de toegankelijkheid van het bouwterrein en berijd-
baarheid van de onderfundering in de bouwfase.

Weerstand tegen permanente 
vervorming versus stijfheid
Bij onverharde wegen, zowel permanent onverhard
als alleen tijdelijk onverhard in de bouwfase van
een weg, is de weerstand tegen permanente 
vervorming het belangrijkste ontwerpcriterium.
Voor onverharde wegen wordt gebruik gemaakt
van empirische modellen. In de nieuwe richtlijn
wordt via empirische modellen bepaald welke 
funderingsdikte nodig is om de hoeveelheid spoor-
diepte aan het oppervlak (bovenkant fundering) te
beperken. De structurele bijdrage van funderings-
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ONTWERPEN MET DE NIEUWE RICHTLIJN
VOOR FUNDERINGSWAPENING

Figuur 1 – Voorbeeld funderingswapening
[bron: CUR/CROW C1001].

Figuur 2 – Schematisatie van spanningen in 
een geocell [bron: CUR/CROW C1001].
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wapening wordt verrekend door de bij een product
horende modelcoëfficiënten te hanteren of aan-
gepaste modelformules te gebruiken. Jammer 
genoeg is geen lijst van “verbeterfactoren” beschik-
baar van alle op de markt verkrijgbare producten
van funderingswapening. Deze verbeterfactoren
zijn sterk productafhankelijk, en moeten daarom
per product aangetoond worden. Dit artikel 
beschrijft hoe deze verbeterfactoren bepaald 
worden.

Anders ligt het in het geval van het ontwerpen 
van wegen met asfaltverhardingen met het in 
Nederland gangbare ontwerpprogramma OIA. De
voornaamste ontwerpcriteria zijn de rek onderin
het asfalt en de verticale stuik bovenin de onder-
fundering en ondergrond. Deze criteria dienen ter
borging van het vermoeiingsgedrag van het asfalt
en de weerstand tegen permanente vervorming 
in de onderbouw. Bij toepassing van gebonden
funderingen wordt aanvullend gedimensioneerd
op vermoeiing en scheurgroei in de gebonden fun-
dering. Ongebonden of zelfbindende funderingen
worden in de Nederlandse praktijk in een ontwerp-
berekening nooit onderzocht op weerstand tegen
permanente vervorming vanwege het ontbreken
van algemeen geaccepteerde ontwerpmodellen.
Om aansluiting met OIA te realiseren is daarom 
gekozen voor de optie om het verbeterende effect
van (onder)funderingswapening in een ontwerp-
berekening uit te drukken in een verhoogde
waarde van de stijfheidsmodulus van de betref-
fende laag.

Wapenend effect
Het wapenende effect van funderingswapening
hangt naast de eigenschappen van de geokunst-
stof ook af van het mineraal aggregaat waarin het
product wordt toegepast en de constructielaag
waarin de funderingswapening wordt toegepast.
Resultaten van laboratoriumproeven op het 
product geokunststof alleen kunnen dus nooit 
betrouwbare data leveren over het wapenende 
effect in het veld. Te allen tijde zijn experimentele
gegevens benodigd. De meest gebruikte methoden
om het wapenende effect van funderingswapening
experimenteel te bepalen zijn laboratorium test-
bakken of proefvakken. Deze proefvakken kunnen
zowel in een grote hal zijn aangelegd als buiten 
in het veld. In alle gevallen moet een herhaalde 
belasting zijn aangebracht van voldoende grootte
om binnen een redelijk tijdstermijn permanente
vervorming in de testopstelling of proefvak te 

kunnen genereren. Het verschil in gedrag van een
gewapende en een ongewapende testopstelling of
proefvak levert data voor het wapenende effect
op. Dit wapenende effect wordt voor asfalt-
verhardingen uitgedrukt in de support improve-
ment factor (SIF) en modulus improvement factor
(MIF). In de ontwerpprocedure van wapening of
mechanische stabilisatie van de onderfundering
en/of fundering van een asfaltverharding speelt
naast deze twee factoren de effectieve werkings-
hoogte een hoofdrol. 

Effectieve werkingshoogte wapening
Als onder in de fundering en/of de onderfundering
wapening aanwezig is, zal het wapenende effect
geleidelijk afnemen met toenemende afstand tot
de wapening. Bij geocellen met stijve wanden is
het wapenende effect over de hele hoogte van de
geocel aanwezig (figuur 2). Daarboven neemt het
wapenende effect langzaam af. Voor dit soort 
geocellen wordt in de ontwerpmethode als 

effectieve hoogte de hoogte van de geocel gehan-
teerd plus twee centimeter, om het effect van het
mineraal aggregaat dat boven de geocel uitsteekt
te verdisconteren. Bij geocellen met flexibele wan-
den strekt het volledige wapenende effect zich
meestal uit over de totale hoogte van de geocel
minus de bovenste centimeter. In de zone direct
boven de geocel is het wapenende effect in 
geringere mate aanwezig. Deze zone wordt in de
ontwerpberekeningen als ongewapend beschouwd.

Bij 2D-vormgegeven funderingswapening zoals 
geogrids (figuur 3) is het wapenende effect afhan-
kelijk van de geokunststof om granulaire korrels 
erboven op hun plaats te houden (interlocking). In
een granulair materiaal is gewoonlijk het volledige
wapenende effect aanwezig vanaf de funderings-
wapening tot op een hoogte van twee- tot drie-
maal de grootste korreldiameter van het mineraal
aggregaat. Daarboven neemt de opsluiting lang-
zaam af en op een afstand van vier- tot vijfmaal 
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S A M E N V A T T I N G
De draagkracht van een wegfundering is van groot belang om, zeker in 
gebieden met een slappe grondslag, een weg-, terrein- of terminalverharding
te kunnen realiseren. Tijdens de ontwerplevensduur moet de wegfundering 
zijn gebruikswaarde behouden zonder overmatig veel onderhoud. Toepassing
van een funderingswapening vervaardigd van geokunststoffen is een techniek
om een (onder-)fundering van ongebonden mineraal aggregaat mechanisch 

te stabiliseren, zodat de interlock tussen de korrels van het materiaal wordt
verbeterd, meer lastspreiding naar dieper gelegen lagen optreedt en de 
draagkracht van de (onder)fundering toeneemt. Dit artikel beschrijft de in
SBRCURnet-verband ontwikkelde ontwerpmethode voor funderingswapening
en toont aan de hand van een aantal voorbeelden aan welke meerwaarde 
funderingswapening kan hebben.

Figuur 3 –
Opsluiting granulair 
materiaal (interlocking) 
bij geogrids [bron: 
CUR/CROW C1001].

Figuur 4 –
Voorbeeld relatie 
MIF en stijfheid 
van onderbouw en 
funderingsmateriaal.



de maximale korreldiameter vanaf een flexibel 
geogrid zal de wapenende werking niet meer 
aantoonbaar of aanwezig zijn. Voor vormvaste 
geogrids zal deze zone dikker zijn.

In de ontwerpprocedure wordt de effectieve 
werkingshoogte geschematiseerd tot een equiva-
lente hoogte waarover 100% wapenend effect 
verondersteld wordt. Voor het daarboven gelegen
deel van de constructielaag wordt ervan uitgegaan
dat de wapening geen invloed heeft.

Modulus Improvement Factor MIF
De MIF is de factor waarmee de stijfheidsmodulus
van een ongebonden mineraal aggregaat over de
effectieve hoogte van de combinatie mineraal 
aggregaat en funderingswapening in een ontwerp-
berekening mag worden vermenigvuldigd. Bij som-
mige wapeningsproducten heeft MIF een vaste
waarde, bij andere producten is de waarde van 
MIF afhankelijk van de stijfheid van het mineraal
aggregaat van de betreffende laag en de stijfheid
van de onderliggende lagen. Een wapenings-
product is over het algemeen relatief effectiever
bij toepassing met een mineraal aggregaat met
lage stijfheid dan bij een hoge stijfheid. 

Figuur 4 illustreert voor een voorbeeldproduct 
dat voor een ondergrond met een stijfheid van
40! MPa en een fundering met een gemiddelde 
ongewapende stijfheid van 110!MPa MIF!=!3,6 (let
op: elk wapeningsproduct heeft zijn eigen MIF-
grafiek). De maximale stijfheidsmodulus van het
gewapende deel van de fundering wordt daarmee
3,6 x 110 ! 400!MPa.

Support Improvement Factor SIF
Austroads [2008] maar ook andere bronnen 
hebben laten zien dat er grenzen zijn aan de stijf-
heid van een ongebonden granulaire constructie-
laag en dat die grenzen afhankelijk zijn van de

laagdikte van de laag en de stijfheid van het 
medium waarop de granulaire laag ligt. Bij de 
Shell-ontwerpmethode bijvoorbeeld wordt de
stijfheid van een ongebonden granulaire laag 
begrensd tot maximaal viermaal die van het onder-
liggende medium. Ditzelfde principe geldt ook
voor granulaire lagen met funderingswapening. 
De relatieve stijfheidstoename zal weliswaar groter
zijn dan bij toepassing van een ongewapende 
granulaire laag vanwege de extra lastspreiding
door het balkeffect (zie figuur 5), maar ook hier zijn
er grenzen. De maximale verbeterfactor van 
de gewapende laag ten opzichte van de onder-
liggende laag wordt aangeduid met Support 
Improvement Factor (SIF).

Voor de meeste wapeningsproducten geldt dat 
de waarde van SIF onafhankelijk is van de stijfheid
van het onderliggende medium. Doorgaans wordt
een waarde van SIF = 5 gebruikt; voor sommige 
geocellen met stijve wanden wordt  SIF = 7,6 ge-
hanteerd. Als voor het voorbeeld uit Figuur 4 SIF =
5 zou zijn, dan houdt dit in dat de stijfheid van de
gewapende laag maximaal 5 x 40 = 200!MPa mag
bedragen in de ontwerpberekening. De waarde
van 200 MPa is kleiner dan de 400 MPa die volgt uit
de toepassing van MIF en is daarmee maatgevend.
De stijfheid van de gewapende laag in de ontwerp-
berekening wordt dus beperkt op 200!MPa.

Hoogteligging funderingswapening
De optimale hoogteligging van de (onder)funde-
ringswapening hangt sterk af van de lokale om-
standigheden. Soms is het wenselijk om de
funderingswapening diep in de constructie aan te
leggen om vanaf die diepte de draagkracht op 
te bouwen. Door de realisatie van een klankbodem
ontstaat de mogelijkheid om de resterende lagen
gemakkelijker aan te brengen en kwalitatief goed
te verdichten. Soms is het effectiever om de wape-
ning juist hoog in de constructie aan te brengen 

om op die hoogte voldoende stijfheid te hebben.
Hoe stijver een bepaalde laag is, hoe meer spannin-
gen die laag naar zich toe kan trekken. Onder 
verkeersbelasting zijn de spanningen boven in de
constructie altijd hoger dan dieper in de constructie.
Vanuit dat punt bezien zou een ondiepe aanleg van
de funderingswapening meer voor de hand liggen.
De volgende alinea toont een toepassingsvoor-
beeld. Meer toepassingsvoorbeelden worden in de
CUR/CROW-publicatie C1001 getoond.

Funderingswapening in 
asfaltverharding
In een gebied met een ondergrond van siltige klei
wil een wegbeheerder een asfaltweg laten aan-
leggen. De laagdikte van de asfaltlagen bedraagt
110!mm. Voor de fundering heeft hij de voorkeur
voor een ongebonden funderingsmateriaal, omdat
dit materiaal ongelijkmatige zettingen van de 
ondergrond gemakkelijker kan volgen dan een 
gebonden funderingsmateriaal. Het linker deel van
Figuur 6 toont een traditioneel ontwerp (“Basis”).
Daarnaast zijn drie varianten met funderings-
wapening afgebeeld, waarbij de ontwerpdikte van
het asfalt gehandhaafd blijft. De varianten zijn:
1. Wapening fundering met vormvast geogrid (SIF

= 5,0; MIF = 2,0 met effectieve werkingshoogte
van 125!mm) en zandbed ongewapend.

2. Wapening van een 200 mm dik zandbed met 150
mm hoge geocel met stijve celwanden (SIF = 7,6;
MIF = 3,4 met effectieve werkingshoogte van
170!mm) en fundering ongewapend.

3. Vervanging fundering en zandbed door 250 mm
bims gewapend met 150 mm hoge geocel met
stijve celwanden (SIF = 7,6; MIF = 3,4 met effec-
tieve werkingshoogte van 170!mm).

De in de figuur 6 getoonde waarden voor de laag-
dikte en stijfheidsmodulus voor de met geocellen
gewapende lagen gelden voor de gehele hoogte
van de constructielaag. De stijfheidsmodulus is dus
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Figuur 5 – Verbetering lastspreiding door hooggelegen
funderingswapening [bron: CUR/CROW C1001].

Figuur 6 – Verbetering lastspreiding door hooggelegen
funderingswapening [bron: CUR/CROW C1001].



een equivalente modulus voor het gewapende plus
het ongewapende deel van de laag.
Figuur 6 toont de minimaal benodigde laag-
opbouw om redenen van draagkracht. In het voor-
beeld wordt voorbij gegaan aan aanvullende eisen,
zoals drooglegging en vorstindringingsdiepte. 
Figuur 6 toont in het simpele voorbeeld aan dat
funderingswapening resulteert in een dunnere
laagopbouw van de wegconstructie. Dat is vooral
in gebieden met een slappe grondslag nuttig. Als
aangenomen wordt dat de kruinhoogte van de 
weg op 0,35!m boven maaiveld komt te liggen, kan
worden bepaald welke gewichtstoename de bouw
van elke variant met zich meebrengt. 

Tabel 1 toont in de bovenste rij het totale gewicht
van de wegconstructie. De tweede rij bevat het 
gewicht van de grond die ontgraven moet worden
voor de aanleg van de weg. De laatste rij is het 
verschil tussen de twee gewichten en dus de netto
toename van het gewicht dat op de lokale grond-
slag wordt uitgeoefend. Het netto gewicht van 
variant 3 is 2,5 keer kleiner dan dat van de basis-
variant. Dit houdt in dat de hoeveelheid zetting en
nog belangrijker het zettingsverschil in dezelfde
mate kleiner zullen zijn. Funderingswapening
draagt dus niet alleen bij aan verhoging van de
draagkracht en de lastspreiding maar is ook een 
effectief middel om de hoeveelheid zetting te 
reduceren en duurzame langsvlakheid te garanderen.

Funderingswapening in 
straatsteenverhardingen
De bepaling van het wapenende effect van funde-
ringswapening in straatsteenverhardingen met 
een ongebonden fundering gaat volgens dezelfde
principes als bij een onverharde weg. In beide 
gevallen is namelijk spoorvorming het maatgevende
ontwerpcriterium. Bij de straatsteenverharding
zorgen de straatsteenelementen voor last-
spreiding, waardoor de ontwikkeling van de 

permanente vervorming bij straatsteenverhar-
dingen langzamer zal gaan dan bij onverharde
wegen met dezelfde opbouw. Voor straatsteen-
verhardingen met funderingswapening wordt in de
nieuwe richtlijn de volgende aanpak gehanteerd:
- bereken in de situatie van een onverharde weg 

zonder funderingswapening de benodigde fun-
deringsdikte voor de te verwachten verkeers-
belasting en de toelaatbare waarde voor de spoor-
diepte aan het wegoppervlak;

- maak eenzelfde berekening voor de situatie
waarin funderingswapening in de onverharde
weg is aangebracht;

- bereken de verhouding van de funderingsdikte
gewapend en ongewapend (= reductiefactor A);

- bereken voor de straatsteenverharding zonder
funderingswapening de benodigde funderings-
dikte. In de nieuwe richtlijn wordt deze dikte 
berekend op basis van een onverharde weg (zie
stap 1) en data over de toegepaste straatstenen.

- vermenigvuldiging van de funderingsdikte uit 
de vorige stap met de reductiefactor A levert 
de funderingsdikte van de gewapende straat-
steenverharding op.

Wapening van zelfbindende 
funderingsmaterialen
Menggranulaat, hydraulisch menggranulaat en 
betongranulaat zijn de meest gebruikte wegfunde-
ringsmaterialen in Nederland. Al deze materialen
zijn zelfbindend. Dat wil zeggen dat de stijfheid 
in de tijd toeneemt zonder dat een specifiek 
bindmiddel zoals cement of (schuim)bitumen is
toegevoegd. In wegontwerpen van asfaltver-

hardingen wordt doorgaans met stijfheidsmoduli
van 400!MPa - 600!MPa gerekend. Deze stijfheden
zijn niet vanaf het moment van aanleg aanwezig.
De gebruikte steenmengsels zijn samengesteld uit
een of meerdere componenten met zelfbindende
eigenschappen (latent hydraulisch). De mate
waarin de zelfbinding tot stand komt is o.a. af-
hankelijk van de doorbuiging die het materiaal 
ondergaat onder verkeersbelasting en het aantal
contactvlakken tussen de korrels van het mineraal
aggregaat. Op wegen op een slappe grondslag 
zal de fundering meer doorbuigen dan bij een weg
op een meer draagkrachtige ondergrond. Daarom
bestaat in deze situaties de kans dat in de bouw-
fase een zelfbindend funderingsmateriaal zijn 
ontwerpstijfheid niet haalt, omdat de verkitting
van korrels telkens worden verbroken door te
grote doorbuigingen ten gevolge van passerende
vrachtwagens. Funderingswapening onder in de
fundering zorgt voor een betere opsluiting en dus
minder beweging van de mineraalkorrels. Hierdoor
wordt de kans vergroot dat de fundering in de 
gebruiksfase conform de eisen zal functioneren 
ondanks dat de rol van de funderingswapening dan
al een stuk kleiner is geworden.
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Tabel 1: Vergelijking gewichtstoename varianten
Basis Variant 1 Variant 2 Variant 3

Gewicht wegconstructie (kN/m2) 17,9 12,8 9,5 4,2
Gewicht ontgraven grond (kN/m2) 7,7 3,9 1,7 0,2
Gewicht netto toename (kN/m2) 10,2 8,9 7,8 4,0
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