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Inleiding
In 2017 is de eerste druk van CUR 198 (2000) 
‘Kerende constructies van gewapende grond’ 
vervangen door een geheel herziene versie. Van
Eekelen en Peters (2017) gaan in op deze herziene
versie. Voor deze versie is de rekenmethodiek
compleet doorgelicht, aangepast en Eurocode-
proof gemaakt. De nieuwe ontwerprichtlijn is 
geschikt voor complexere geometrieën dan voor-
heen, de rekenprocedure is verduidelijkt en de 
stabiliteitsanalyse en de veiligheidsbenadering zijn
uitgebreid. In 2021 komt onder auspiciën van
CROW een nieuwe versie uit, waarin een aantal 
errata en opmerkingen vanuit de markt zijn verwerkt.

Alles wat in dit artikel wordt beschreven geldt
zowel voor de 2017 als de 2021 versie van CUR 198.
Specifieke voorbeelden van wijzigingen in CUR
198:2017 en CUR 198:2021 ten opzichte van de
eerste druk uit 2000 zijn: 
– Het rekenen met partiële factoren is vereenvou-

digd, waarbij voor iedere parameter één materi-
aalfactor is bepaald voor alle toetsingen. Voor
grondeigenschappen die zowel gunstig als on-
gunstig werken (zoals het volume gewicht) is een
materiaal factor van 1,0 vastgesteld, net als in
CUR 166 ‘Damwandconstructies’. 

– Enkele fouten zijn gecorrigeerd. Een voorbeeld
is dat we nu, bij de controle van de uittrekkracht,
de wrijving eenzijdig in plaats van tweezijdig in
rekening brengen (zie formule 3.61 in CUR 198).

– Er is meer aansluiting gezocht bij de berekenings-
methode voor damwanden. Naast de Tie back
wedge methode voor geogrids en de Coherent
gravity methode voor stijve wapening zoals 
staal, is de Active Culmann wedges methode
geïntroduceerd die gebruik maakt van de actieve
gronddrukwiggen volgens Culmann. Het gebruik
van deze methode maakt de ontwerprichtlijn 
geschikt voor complexere geometrieën, in plaats
van alleen min of meer rechthoekige constructies
met horizontale maaivelden en een wand die als
verticaal wordt benaderd.

Sinds 2017 hebben ProRail en Rijkswaterstaat in
aanvulling op de herziene CUR 198 hun eigen 

specifieke regels ontwikkeld om het ontwerp en 
de toepassing van gewapende-grondconstructies
binnen de specifieke omstandigheden van spoor-
banen of rijkswegen nader te reguleren. 

Dit artikel gaat in op enkele specifieke aspecten
van de analytische ontwerpregels van gewapende-
grondconstructies, gebaseerd op ontwerpervaringen
in diverse projecten. Deze ervaringen zijn inzichte-
lijk gemaakt met behulp van software van GeoTec
Solutions, waarbij uit is gegaan van de geometrie
van rekenvoorbeeld 1 van CUR 198.

Rekenstappen
Figuur 1 geeft de acht rekenstappen van CUR 198,
die moeten worden gevolgd in het ontwerpproces.
CUR 198 geeft ook vier rekenvoorbeelden waarin
deze stappen worden gevolgd. Rekenstap 4, 
de uitwendige stabiliteit, toetst of het blok van 
gewapende grond groot genoeg is en diep genoeg
is ingebed gelet op de verticale en horizontale
draagkracht en totale stabiliteit. Rekenstap 6
toetst de inwendige stabiliteit en daarmee de 
gewapende grond zelf: zijn de wapening en de 
aansluitingen sterk genoeg? Is er voldoende 
interactie tussen wapening en de grond? Worden
er voldoende wapeningslagen toegepast? In deze
stap wordt gekeken naar zowel de lokale inwendige
stabiliteit (stap 6.1) als de globale inwendige 
stabiliteit (stap 6.2). Bij de lokale stabiliteit 
toetsen we of één wapeningslaag voldoende 

Figuur 2 – Krachtenevenwicht volgens de Active Culmann wedges methode die
is gebaseerd op het Culmann wiggenmodel (1875) (bron: CUR 198, figuur 3.28).
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Figuur 1 – Rekenstappen ontwerpproces CUR 198
(Bron: CUR 198; Van Eekelen en Peters, 2017).
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S A M E N V A T T I N G

Kerende constructies van gewapende grond bestaan uit een grondlichaam 
met daarin een wapening en aan de voorzijde een bekleding die al dan niet 
bijdraagt aan de kerende functie. De wapening bestaat uit lagen of strippen van
geokunststof of staal. 
In 2017 verscheen een geheel herziene versie van CUR 198: “Kerende Constructies
van Gewapende Grond”. De ontwerprichtlijn geeft een ontwerpprocedure 

die bestaat uit acht rekenstappen. Dit!artikel behandelt enkele ervaringen met
de analytische berekeningen en ontwerpregels. Een volgend artikel gaat in 
op numerieke berekeningen. Dit artikel is gebaseerd op ontwerpervaringen in
diverse projecten, waarbij de ervaringen inzichtelijk zijn gemaakt uitgaande 
van de geometrie van rekenvoorbeeld 1 van CUR 198. De auteurs maken deel 
uit van de Commissie CUR 198 maar schrijven dit artikel op persoonlijke titel.
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stabiel is, bij de globale stabiliteit kijken we naar
alle wapeningslagen die worden doorsneden door
een maatgevend glijvlak. In rekenstap 8 worden
tenslotte de vervormingen getoetst. Dit artikel
gaat vooral in op rekenstappen 6 en 8. Het tweede
artikel van deze serie zal ingaan op numerieke 
berekeningen.

LOKALE INWENDIGE STABILITEIT (STAP 6.1)
Met het beschouwen van de lokale inwendige 
stabiliteit (stap 6.1) wordt de trekkracht per 
wapeningslaag bepaald. Hiervoor beschouwen we
telkens een grondlaag met in het midden wape-
ningslaag i. De horizontale grondspanning in deze
grondlaag kan worden berekend met verschillende
methoden: de Tie back wedge methode, de Coherent
gravity methode (voor stalen wapening) en sinds
de CUR 198 versie van 2017 ook met de Active 
Culmann wedges methode. Deze is gebaseerd op
Culmann (1875) en varieert glijvlakken teneinde

boven en onder iedere wapeningslaag de maat-
gevende glijvlakken te vinden. De glijvlakken 
beginnen daarbij halverwege tussen iedere twee
wapeningslagen. De horizontale grondspanning
wordt berekend ter plaatse van de facing, voor tel-
kens twee maatgevende glijvlakken: één snijdt de 
facing aan de bovenzijde van de grondlaag, het 
andere aan de onderzijde. We rekenen met effec-
tieve spanningen waarbij de waterspanningen als
belasting worden meegenomen. Het verschil in de
horizontale kracht op het bovenste en het onderste
maatgevende glijvlak is de trekkracht die door 
de betreffende wapeningslaag moet worden 
opgenomen. Figuur 2 laat de methode zien voor 
de vijfde grondlaag (i = 5). Dit artikel laat in figuren
3, 5 en 7 rekenvoorbeelden zien voor deze stap 
6.1 (lokale inwendige stabiliteit).

GLOBALE INWENDIGE STABILITEIT (STAP 6.2)
Bij het beschouwen van de globale inwendige 

stabiliteit (stap 6.2) wordt voor iedere wapenings-
laag de totale trekkracht bepaald in alle boven-
liggende wapeningslagen tezamen. Bij deze toets
worden voor iedere wapeningslaag glijvlakken 
gevarieerd om het maatgevende glijvlak te vinden.
CUR 198 geeft hiervoor verschillende methoden,
waarbij zowel rechte, geknikte als willekeurige 
glijvlakken een rol kunnen spelen. Dit artikel geeft
rekenresultaten voor stap 6.2 in figuren 4, 6 en 8.
We zien dat de glijvlakken bij de facing telkens 
beginnen bij de beschouwde wapeningslaag. Het
bovenste glijvlak grijpt aan bij de tweede wape-
ningslaag en bepaalt de trekkracht in de bovenste
wapeningslaag. Het tweede glijvlak van boven
grijpt aan op het niveau van de derde wapenings-
laag en geeft de totale horizontale belasting 
werkend op de bovenste twee wapeningslagen.
Dit gaat zo door tot de onderste laag. 

GLOBALE STABILITEIT (STAP 4.3)
Diepere glijvlakken door de ondergrond, die al dan
niet wapeningslagen snijden, moeten ook worden
getoetst voor de globale stabiliteit, maar worden
in dit artikel buiten beschouwing gelaten. Als het
glijvlak een of meer wapeningslagen snijdt, dan
noemen we dit compound stabiliteit.

GRILLIGE BOVENBELASTING
De praktijk leert dat de Culmann methode voor
stap 6.1 en de glijvlakmethoden voor stap 6.2
goede methoden zijn voor “rechte, verticale wanden”.
De methoden kunnen ook meer grillige vormen van
het maaiveld, strooklasten, of horizontale belastingen
eenvoudig meenemen. Zeer lokale discontinuï-
teiten zoals een grote horizontale of verticale 
lijnlast, moeten echter worden vermeden. Het is
beter deze te vervangen door een strookbelas-
ting1. Bij een lijnlast is het uittredepunt van het
maatgevende glijvlak vrijwel altijd de positie van
de lijnlast. In dat geval telt de lijnlast altijd volledig
mee in de aandrijvende kracht. Bij een strook-
belasting echter is het afhankelijk van de grootte
van de wig hoeveel er mee wordt geteld van de
strookbelasting. Dit wordt geïllustreerd in figuur 
3 voor stap 6.1 en in figuur 4 voor stap 6.2. In 
beide figuren staan links een lijnlast van 120 kN/m,
en rechts een strookbelasting van 120 kN/m2

over een breedte van 1 m (waarvan de resultante
op dezelfde positie als de lijnlast ligt). 
In beide figuren zijn de maatgevende glijvlakken
aangegeven met zwarte lijnen. Deze zijn verkregen
door veel glijvlakken te proberen. We zien dat het

Figuur 3 –
Vergelijking van rechte 

glijvlakken bij (a) een 
lijnlast en (b) een 

strookbelasting 
(stap 6.1; lokale 

inwendige 
stabiliteit).

Figuur 4 – Voorbeeld van een lijnlast en een strookbelasting bij geknikte glijvlakken
(stap 6.2; globale inwendige stabiliteit). De zwarte getallen geven de waarden van de
unity check u.c. per glijvlak; u.c. = aandrijvende kracht / draagvermogen. Bij u.c.<1 is
het draagvermogen groter dan de aandrijvende kracht en voldoet de constructie. 
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uittredepunt aan maaiveld van de maatgevende
glijvlakken links gelijk is aan de positie van de 
lijnlast (uitgezonderd het bovenste glijvlak in 
figuur 3). Bij de strookbelasting varieert het 
uittredepunt van de glijvlakken meer. We zien dat
het verschil tussen lijnlast of strookbelasting een
geringe invloed heeft op de lokale inwendige 
stabiliteit (figuur 3) en een grote invloed op de 
globale inwendige stabiliteit (figuur 4).

WAND MET NEUSJE
Bij een wand met uitstekende lagen, of een 
getrapte wand, wordt de uitdaging groter voor 
het bepalen van de inwendige stabiliteit (stap 6.1).
Dit is relevant omdat bij veel gewapende grond-
wanden de onderste laag 0,5 tot 1,0 m uitsteekt,
het zogenaamde neusje. Figuur 3.22 van CUR 198
(2017) geeft aan dat dit neusje in de Tie back
wedge berekening moet worden genegeerd. Dit is
noodzakelijk omdat het neusje niet kan worden
meegenomen in de Tie back wedge berekening.
Ook in de Culmann wedges methode met uitsluitend
rechte glijvlakken kan het neusje niet worden mee-
genomen. Maatgevende rechte glijvlakken onder
een wapeningslaag zouden dan het maatgevende
glijvlak boven de laag snijden. Door het introduce-
ren van een knikpunt in het rechte glijvlak wordt
het wel mogelijk om het neusje mee te nemen in 
de Culmann wedges methode. Nadeel van een
knikpunt is dat een fijn raster van glijvlakken 
geanalyseerd moet worden. Hoe grover het raster
(minder glijvlakken), hoe groter de kans dat het
maatgevende glijvlak onder een laag het maat-
gevende glijvlak boven dezelfde laag doorsnijdt.
We zien in figuur 5 dat het wel of niet toepassen
van een knik in de Culmann wedges methode 
ter plaatse van het neusje in dit voorbeeld 
uiteraard alleen invloed heeft op de onderste twee
wapeningslagen.

KNIKPUNTEN IN DE GLIJVLAKKEN 
BINNEN HET GEWAPENDE MASSIEF
CUR 198 neemt voor de globale inwendige stabili-
teit (stap 6.2) rechte glijvlakken mee, en glij-
vlakken met knikpunten aan de achterzijde van het
gewapende massief (de Two part wedge methode).
CUR 198 noemt voor stap 6.2 echter ook glij-
vlakken met knikpunten in het gewapende massief
(inwendige knikpunten, zie CUR 198 paragraaf
3.5.6, laatste alinea). Voor bepaalde situaties
schrijft de CUR 198 (vanaf versie 2021) deze inwen-
dige knikpunten zelfs voor (in dezelfde laatste 
alinea van paragraaf 3.5.6). Dat is bijvoorbeeld het
geval in de situatie met een strookbelasting zoals
bij een landhoofd. In! dat geval moet dus het 
maatgevende glijvlak voor stap 6.2 worden 
gezocht door rechte en geknikte glijvlakken te 
proberen, waarbij het knikpunt zowel aan de 
achterzijde  van het gewapende massief als in het
gewapende massief (inwendig knikpunt) mag 
liggen. En dan blijkt dat in deze situatie de maat-
gevende glijvlakken een inwendig knikpunt hebben.  

Als de strookbelasting relatief groot is, dan hebben
inwendige knikpunten een grote invloed op de 
berekende veiligheid. Figuur 6 vergelijkt de situatie
waarbij alleen rechte glijvlakken en glijvlakken met
knikpunten aan de achterzijde van het gewapende
massief zijn toegestaan (figuur 6a) met de situatie
waarbij ook knikpunten in het gewapende massief,
ofwel inwendige knikpunten, zijn meegenomen.
Hierbij lag in onze berekeningen het knikpunt op
verschillende verticalen, telkens 0,5 m verder 
(figuur 6b). Bij alleen knikpunten aan de achter-
zijde of rechte glijvlakken blijkt een recht glijvlak
zonder knikpunten maatgevend (figuur 6a). De 
berekende trekkracht in de wapeningslagen blijkt
bij inwendige knikpunten veel groter (figuur 6b).
Knikpunten langs de verticaal die snijdt met de
voorzijde van de strookbelasting blijken maat-
gevend. Knikpunten langs deze verticaal waren
voor dit soort gevallen al opgenomen in CUR 198
in paragraaf 3.5.6, laatste alinea. Het is belangrijk
deze voorgeschreven inwendige knikpunten niet
te negeren, want dat kan gevolgen hebben voor de
berekende globale inwendige stabiliteit (stap 6.2),
bij bijvoorbeeld bij een landhoofd op gewapende
grond. 

De auteurs hebben aanvullende analyses uit-
gevoerd om te zien of het toepassen van een 
inwendig knikpunt ook maatgevend kan zijn voor

de lokale inwendige stabiliteit (stap 6.1). Figuur 7
laat het resultaat zien, waarbij de maatgevende
glijvlakken weer zijn aangegeven met zwarte 
lijnen. Links zijn alleen rechte glijvlakken gepro-
beerd om de maatgevende glijvlakken te vinden,
en rechts zijn zowel rechte glijvlakken als geknikte
glijvlakken geprobeerd. Zeker als de strookbelas-
ting wat verder naar achteren ligt, blijken geknikte
glijvlakken maatgevend bij het bepalen van de
maatgevende lokale inwendige stabiliteit. De 
berekeningen van figuur 7 laten zien dat vooral 
bovenin sterkere wapening nodig is als geknikte
glijvlakken worden meegenomen bij de lokale 
stabiliteit (stap 6.1).

Onderin, in de diepere lagen, geeft de lokale 
stabiliteit (stap 6.1) met geknikte glijvlakken in het
algemeen een iets lagere trekkracht dan rechte
glijvlakken. Figuur 7 laat dat zien: de diepere trek-
krachten zijn in figuur 7b lager dan in figuur 7a, 
behalve bij de onderste wapeningslaag.  Dit komt
doordat, zoals uitgelegd in de paragraaf over 
inwendige stabiliteit (stap 6.1) op blz. 74, de 
trekkracht in laag i wordt berekend als het verschil
tussen de horizontale grondkracht uit een wig
boven en onder de betreffende grondlaag. Voor de
diepere lagen gaat het maatgevende geknikte 
glijvlak steeds meer op een recht glijvlak lijken,
zoals figuur 7b laat zien. Hierdoor wordt het verschil

Figuur 5 – Verschil berekende trekkrachten voor lokale inwendige stabiliteit (stap 6.1)
a. zonder en b. met “neusje”.

Figuur 6 – Strookbelasting (globale inwendige stabiliteit, stap 6.2) 
a. met knikpunten uitsluitend op de achterzijde van het gewapende-grondmassief en 
b. met inwendige knikpunten (in het gewapende grondmassief).



tussen twee boven elkaar liggende glijvlakken 
kleiner en de trekkracht in de betreffende laag 
dus ook.

SCHAAKBORDBELASTING
Bij veranderlijke belastingen (verkeer) varieert 
de positie van de belasting. Rekenvoorbeeld 1 van
CUR 198 geeft twee uitwerkingen, waarbij in de
tweede uitwerking alleen het negatieve effect van
de variabele belasting wordt meegenomen. Dit is
gedaan door bij de bepaling van de maximale 
trekkracht in de wapening de bovenbelasting wel
in rekening te brengen, maar bij de toetsing van 
de aanhechtingssterkte tussen grond en wapening
(de trekweerstand) de bovenbelasting niet mee te
nemen. Figuur 8 geeft de maatgevende geknikte
glijvlakken voor de volgende drie situaties, waarvan
de eerste twee als onder- en bovengrensbenade-
ringen in CUR 198 zijn opgenomen. De derde valt
daar tussenin:

a. inclusief positieve effect bovenbelasting op aan-
hechtingssterkte (zie ook tabel 7.6a CUR 198)

b.exclusief positieve effect bovenbelasting op
aanhechtingssterkte (zie ook tabel 7.6b CUR 198)

c.schaakbordbelasting met positieve effect boven-
belasting op de aanhechtingssterkte.

Opgemerkt wordt dat in alle drie de figuren van 
figuur 8 knikpunten in het gewapende grondmas-
sief zijn toegepast. Volgens CUR 198 zou dat alleen
voor de strookbelasting nodig zijn geweest (dus 
figuur 8c). Hierdoor wijken de berekende unity
checks van figuren 8a en b enigszins af van de waar-
den in tabel 7.6a en 7.6b uit CUR 198. 

De methode in CUR 198 waarbij het negatieve 
effect van een veranderlijke belasting wel, en het
positieve effect niet wordt meegenomen (figuur
8b) is maatgevend. De schematisatie met schaak-
bordbelasting leidt tot gunstigere resultaten. 
De verklaring is dat bij een schaakbordbelasting

een klein deel van de belasting buiten het maat-
gevende glijvlak ligt en de aanhechtsterkte vergroot. 

Bij een landhoofd gefundeerd op gewapende
grond ligt achter het landhoofd meestal voldoende
dekking om de bovenbelasting voor de aanhech-
ting te kunnen garanderen. Alleen de mogelijkheid
van een grote ontgraving achter het landhoofd 
(bijvoorbeeld bij de vervanging van de overgangs-
constructie), gecombineerd met een belast brug-
dek kan aanleiding zijn om de bovenbelasting 
op de aanhechting niet mee te nemen. Dit onder-
streept het belang om alle relevante belastings-
combinaties mee te nemen.

Stap 8: Controle vervorming 
gewapende grond

REKKEN IN DE WAPENING
Tabel 4.5 van CUR 198 geeft de toelaatbare rekken
na oplevering van de gewapende-grondconstructie:
0,5 % voor landhoofden met een hooggeplaatste
fundering en 1,0 % voor overige keermuren. 
Paragraaf 4.4 van CUR 198 geeft de analytische 
berekeningsmethode. Deze analytische methode
is gericht op het berekenen van de extra rek na 
oplevering tot einde levensduur. De methode
neemt aan dat de trekkracht in de wapening 
gedurende de levensduur constant is. 

De berekende rekken zijn dus de rekken die optreden
ten gevolge van het kruipgedrag van de wapening.
Vreemd is dat getoetst wordt op rekken en niet 

op vervormingen. Bij lange wapeningslagen, waar-
bij over een grote lengte trekkracht wordt 
gemobiliseerd, zijn bij een zelfde rek de horizon-
tale vervormingen tijdens de levensduur groter
dan bij kortere wapening. 

BELASTING
Bij welke belasting moeten de rekken nu eigenlijk
bepaald worden? CUR 198 geeft aan dat het 
de momentane belasting betreft, terwijl bij grond-
keringen vaak de maximale karakteristieke waarde
wordt genomen. Bij kunststof wapening is de 
axiale stijfheid bij een korte-duurbelasting circa
1,5 keer groter dan bij een lange-duurbelasting.
Ook na een aantal jaren kruip reageert kunststof
wapening bij een belastingverhoging stijver. Het 
is daarom onlogisch om de vervormingen te 
berekenen bij de maximale belasting die gedurende
de levensduur zelden (of nooit) aanwezig is. 

De auteurs van dit artikel vinden het logischer om,
conform CUR 198, voor de rekberekening 
de momentane belasting toe te passen, en niet 
de maximale belasting. In OVS00056-7.1, art 4.5.4
is een momentane factor voor spoorverkeer 
opgenomen van 0,25. In analogie daarmee, lijkt het
logisch om bij spoorbereden constructies de 
rekken te toetsen bij de karakteristieke (SLS)
waarde van de permanente belasting verhoogd
met 25% van de veranderlijke belasting. Dit is dus
conform CUR 198.
Bij het bepalen van de rek kunnen we er het beste
vanuit gaan dat de belasting bij oplevering gelijk 

Figuur 7 –
Strookbelasting 

met rechte en geknikte
glijvlakken in het 

gewapend massief 
(stap 6.1; lokale

inwendige stabiliteit)

Figuur 8 – Uniforme 
belasting (a) met en (b) zonder

het positieve effect van de
bovenbelasting op de 

aanhechtingssterkte 
versus (c) met positief effect 

schaakbordbelasting op 
de aanhechtingssterkte 

(unity check stap 6.2)
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is aan de permanente belasting (zonder gebruiks-
belasting) en dat gedurende de hele levensduur de
belasting met 25% van de veranderlijke belasting
toeneemt. Deze benadering is beter dan er vanuit
gaan dat de gebruiksbelasting al bij de oplevering
aanwezig is, tenzij tijdens de realisatie er vol-
doende lang een overhoogte is aangebracht van
minimaal 25% van de veranderlijke belasting. 

VERLOOP TREKKRACHT IN WAPENING
CUR 198 geeft verschillende aanwijzingen van hoe
rek verloopt in de wapening:
– Figuur 4.3 van CUR 198 geeft het Ka-model 

waarmee het verloop van de axiale kracht in de
wapening moet worden berekend. 

– Figuur 7.7 van CUR 198 vergelijkt de rekken 
berekend met bovengenoemd Ka-model en 
de Active Culmann wedge methode. Beide 
modellen geven geen rekken in de onderste 
wapeningslaag, wat zou betekenen dat deze 
wapeningslaag overbodig is. In deze figuur zijn
overigens alleen rechte glijvlakken beschouwd
vanuit de oorsprong.

Niet voor niets is daarom voorgeschreven dat 
voor veiligheidsklasse RC3 naast een analytische
berekening ook een EEM-berekening vereist is.
Het tweede deel van deze serie artikelen over 
CUR 198 zal ingaan op EEM-berekeningen.

De berekening van het verloop van de trekkrachten,
en dus de rekken in de wapening op basis van 
glijvlakken is erg logisch. De methode is als volgt:
bereken voor elk glijvlak de unity check voor hori-
zontaal evenwicht en het snijpunt tussen wapening
en maatgevend glijvlak. De trekkracht in dat snij-
punt is dan minimaal gelijk aan (unity check) maal
(het minimum van aanhechting en langeduur-trek-
sterkte). Figuur 9 geeft het resultaat hiervan voor
alle maatgevende glijvlakken uit de inwendige
stabiliteit, stap 6.1 en stap 6.2 voor de doorsnede
uit figuur 8a. In de grafieken geven de markers de
gemobiliseerde trekkracht weer voor een glijvlak,
de stippellijn de maximale capaciteit, dus het 
minimum van de aanhechting en de treksterkte.
Nog beter zou het zijn om ook de compound 
stabiliteit mee te nemen in de analyse. De 
compound stabiliteit berekenen wil zeggen: reke-
nen met elk willekeurig glijvlak dat minimaal één 
wapeningslaag snijdt, dus ook cirkelvormige of
logspiraalvormige glijvlakken. De gemobiliseerde
trekkracht in de wapeningslaag is dan de kracht die
noodzakelijk is om een stabiliteitsfactor van precies
1,0 te verkrijgen. Bij rekenvoorbeeld 1 uit CUR 198
heeft dat door de relatief goede ondergrond geen
meerwaarde, maar bij constructies op slappere 
ondergrond geeft dit wel een beter verloop in de
optredende trekkrachten in de geogrids.

De berekende maximale trekkrachten in figuur 9
laten zien dat voor een gelijkmatig verdeelde 
uniforme belasting een aanvullende beschouwing

met interne knikpunten overbodig is, aangezien de
trekkrachten berekend met en zonder inwendige
knikpunten niet significant verschillen.

In het tweede artikel van deze serie volgt een 
vergelijkbare analyse voor strookbelastingen.

Conclusies en aanbevelingen
Met de herziening van CUR 198 is een grote stap
gezet naar eenduidigheid. Aanvullend geeft de 
Active Culmann wedges methode, gebaseerd op
Culmann (1875) de ontwerper de mogelijkheid om
complexere geometrieën te analyseren. 

Bij geometrieën met enigszins uniforme boven-
belasting volstaat de Active Culmann wedges 
methode  met alleen een knikpunt aan de achter-
zijde van het gewapende grondmassief. Bij strook-
belastingen heeft de mate van concentratie en
spreiding van de belasting invloed op de trek-
krachten, vooral bovenin het gewapende massief.
In deze gevallen is het wenselijk om voor de globale
inwendige stabiliteit het knikpunt van de wig ook
binnen het gewapende massief te variëren en veel
combinaties voor het geknikte verloop te analyseren. 
Aandachtpunten voor de toetsing van de lokale en
globale inwendige stabiliteit zijn:
– Grote discontinuïteiten zoals lijnlasten moeten

worden vermeden in de berekening, en worden
vervangen door strookbelastingen met een 
oppervlak;

– Bij strookbelastingen moeten bij de inwendige
stabiliteit (zowel lokaal als globaal (stap 6.1 en
6.2)) ook knikpunten in de gewapende grond
worden beschouwd. Voor stap 6.2 is dat al voor-

geschreven door CUR 198, voor stap 6.1 is dat
een aanbeveling van de auteurs van dit artikel.

Aandachtspunten voor het controleren van de 
vervormingen van de gewapende grond zijn 
het verschil in belasting bij oplevering en einde 
levensduur.
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Noten
1 In CUR 198 (paragraaf 3.5.3, zowel 2017 als 2021)
staat aangegeven hoe we lijnlasten in analogie met
de Tie back wedge methode kunnen spreiden over
de diepte. De auteurs van dit artikel vinden echter
dat lijnlasten in de praktijk over een bepaald opper-
vlak aangrijpen en dat die lasten als een verdeelde
belasting op een bepaald oppervlak van het maai-
veld direct in de Culmann methode meegenomen
moeten worden.   !
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Figuur 9 – Rekenvoorbeeld 1 van CUR 198 met gemobiliseerde axiale trekkrachten in acht wapeningslagen
op basis van de snijpunten van de wapeningslagen en de maatgevende glijvlakken die volgen uit de bereke-
ningen voor rekenstappen 6.1 en 6.2 (ULS) . Situatie met uniforme bovenbelasting van 36 kN/m2 uit figuur 8a.

Zonder inwendige knikpunten                                                       Met inwendige knikpunten


