
Inleiding
Tijdens het vaststellen van de ontwerpuitgangs-
punten voor de stabiliteitsverhogende langscon-
structies binnen dijkversterkingsproject Gorinchem
– Waardenburg (GoWa) is gebruik gemaakt van de
op dat moment beschikbare conceptversies (juli
2019) van de POVM-Publicaties Langsconstructies
en Eindige-elementenmethode. Deze publicaties
worden verder respectievelijk PPL en PPE 
genoemd. In het kader van sober en doelmatig 
ontwerpen is kritisch gekeken naar de geadvi-
seerde ontwerpmethodes. Eén daarvan is het 
verticale draagvermogen van verankerde dam-
wanden. Hiervoor is in de concept PPL een 
damwandpuntvervormingstoets binnen het eindige
elementenmodel geadviseerd (verder EEM-vervor-
mingsmethode genoemd). Als deze methode ge-
volgd zou worden dan zijn grote inbeddingsdieptes
in de draagkrachtige zandlaag benodigd. In 
combinatie met fluïderend inbrengen van dam-
wanden geldt dit in nog grotere mate. 

Fluïderen in combinatie met trillen of drukken is 
bij GoWa op veel locaties voorzien om trillingen
ten gevolge van het inbrengen van damwanden 
bij belendingen te reduceren. Grote inbeddings-
dieptes leiden tot hogere kosten en grotere risico’s
tijdens de uitvoering . Daarom is bij GoWa besloten
om de ontwerpbepalende uitgangspunten, waar
mogelijk, aan te scherpen. Voor het verticaal
draagvermogen gaat dit voornamelijk om de 
sterktereductiefactor van de interface (Rinter) en de
geadviseerde reducties bij het fluïderend 
inbrengen van de damwanden.

Inmiddels is de definitieve versie van de PPL (maart
2020) uitgekomen waarbij voor het verticaal
schachtdraagvermogen van verankerde langs-
constructies is teruggegrepen naar de conusweer-
standsmethode buiten het Eindige-elementen-
model (verder de qc-methode genoemd). Volgens
de schrijvers van dit artikel is een toets binnen 
een Eindige-elementenmodel echter beter te 
onderbouwen, heeft het praktische voordelen en
zorgt het voor een eenvoudiger en eenduidiger
ontwerpproces. Door voortschrijdend inzicht gaat
de voorkeur uit naar een aangepaste methode
waarbij het schachtdraagvermogen wordt afgeleid
op basis van de maximaal te mobiliseren schuif-
sterkte op de interface (verder de EEM-schuif-

sterktemethode genoemd).
In dit artikel wordt geen uitspraak gedaan over 
de vraag of het niet voldoen op verticaal draag-
vermogen een daadwerkelijk faalmechanisme van
de waterkering is. Een opmerking hierover is echter
wel gepast. Bij onvoldoende verticaal draag-
vermogen zal een verankerde damwand zakken 
en een nieuw evenwicht vinden doordat de 
ankerkracht en negatieve kleef afnemen. Voor 
het neutraliseren van de negatieve kleef is in 
de praktijk beperkte damwandzakking nodig. 

Dit artikel richt zich op het schachtdraagvermogen
van verankerde damwanden in een primaire water-
kering, maar is in grote lijnen ook van toepassing
op andere door buiging belaste wandconstructies
niet zijnde een primaire waterkering.

qc-methode 
De qc-methode is ontwikkeld voor het berekenen
van het verticale draagvermogen van palen die
zowel horizontaal als verticaal weinig vervormen.
Deze ‘voorwaarde’ komt voort uit het feit dat 
de gemeten conusweerstand een relatie heeft 
met de op dat moment aanwezige spannings-
conditie in de ondergrond. Het betreft daarbij 
met name de horizontale korrelspanningen in 
de draagkrachtige laag. Bij op buiging belastte 
verankerde damwanden in primaire waterkeringen
worden de horizontale korrelspanningen rondom
de damwand door de hoogwaterbelasting aan 
verschillende belastingveranderingen onderworpen.
Een eenduidige relatie tussen de gecorrigeerde 
conusweerstand bij hoogwater en de tijdens 
dagelijkse omstandigheden gemeten conus-
weerstand is derhalve niet eenvoudig vast te 
stellen. Enkel rekening houden met de verticale
korrelspanningsafname is onvoldoende. 

Conform de PPL dient de rekenwaarde van de 
verticale component van de ankerkracht kleiner of
gelijk te zijn aan de rekenwaarde van het schacht-
en puntdraagvermogen van de damwand in de
draagkrachtige zandlaag. Dit is daarmee exclusief
negatieve of positieve kleef in de deklaag. Het
draagvermogen wordt daarbij bepaald conform
[5]. Er dient rekening te worden gehouden met de
in tabel 1 opgenomen reductiefactoren in relatie
tot de inbrengmethode en de d50 van het zand of
grind. 

Er zijn praktijkgevallen bekend [6] waarbij relatief
lage conusweerstanden toenemen door het 
intrillen van constructieve elementen. Lage conus-
weerstanden in draagkrachtige zandlagen worden
daarmee mogelijk onterecht gereduceerd.
Daarnaast adviseert de PPL onderstaande:
– Op minstens 3 locaties vooraf de mate van reduc-

tie controleren bij een aantal proefplanken, aan-
gezien de reductiefactoren onzeker zijn.

– Sonderingen ter plaatse van de damwanden met
een h.o.h. afstand van 15 m à 25 m. 

Bij het laatstgenoemde punt wordt opgemerkt dat
deze vaak extra zijn ten opzichte van de sonderin-
gen die uitgevoerd worden voor de schematisering
van de ondergrond. Dit omdat de definitieve loca-
ties van de damwanden pas in de loop van het pro-
ject vastgesteld worden.

EEM vervormings- en 
schuifsterktemethode

METHODIEK
Middels een interactieberekening binnen een 
Eindige-elementenmodel, bijvoorbeeld PLAXIS, 
is het draagvermogen van de damwand relatief
eenvoudig vast te stellen. Dit is niet nieuw in de 
ingenieurspraktijk en is conform [2] en [3] een 
aanbevolen aanpak bij grote verticale belastingen.

Bij de EEM-vervormingsmethode wordt het 
verticale draagvermogen getoetst middels een
damwandpuntvervormingscriterium. Dit vervor-
mingscriterium is 0,02 m ten gevolge van de 
combinatie van hoogwater- en verkeersbelasting,
het in rekening brengen van de partiële factor 
op de grondsterkteparameters én het vervangen 
van een stijve elastische puntveer voor een elasto-
plastische puntveer. De elasto-plastische puntveer
wordt bepaald op basis van het puntdraagvermogen
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Tabel 1 – Reductiefactoren in
relatie tot inbrengmethode.



en het last-zakkingsgedrag. Inherent aan deze me-
thode wordt de negatieve of positieve kleef 
in de deklaag meegenomen. Deze methode is bij
GoWa toegepast.

Bij de EEM-schuifsterktemethode wordt het schacht-
draagvermogen bepaald door de maximaal te 
mobiliseren schuifsterkte (!max) op de interface te
integreren over de hoogte in de draagkrachtige
zandlaag. Deze wordt bepaald in fase 5 (conform
de PPL) waarbij de combinatie van hoogwater- en
verkeersbelasting én de partiële factor op de
grondsterkteparameters in rekening zijn gebracht.
Het draagvermogen betreft daarmee een reken-
waarde. Hierbij wordt geen rekening gehouden
met het werkelijke damwandoppervlak per strek-
kende meter damwand (ook wel het verfoppervlak
genoemd). Dit is een veilige benadering. Het 
verticale draagvermogen wordt in lijn met de 
qc-methode en daarmee de definitieve PPL 
getoetst aan de rekenwaarde van de verticale 
component van de ankerkracht.

Belangrijke ontwerpparameters bij beide genoemde
EEM-methodes zijn de aan de wandwrijvingshoek
" gerelateerde sterktereductiefactor Rinter en 
de benodigde reductie indien de planken middels
fluïderen op diepte worden gebracht.

WANDWRIJVINGSHOEK
De PPE adviseert een veilige waarde voor de
sterkte reductiefactor Rinter van 2/3. Het combi-
neren van deze, aan rechte glijvlakberekeningen
ontleende factor in gekromde oftewel willekeurige
glijvlakberekeningen zoals PLAXIS, is veilig maar
feitelijk onjuist. Conform [5] tabel 9.b is 2/3 
een gereduceerde waarde die toegepast dient te
worden bij rechte glijvlakberekeningen, om te
voorkomen dat bij deze vereenvoudigde manier
van modelleren de passieve gronddrukken te hoog
oplopen. 

Bij een relatief ruwe damwand (d50 < 2 mm) geldt
voor gekromde glijvlakberekeningen [5]:
Rinter = tan " / tan # 
Waarbij:
# = inwendige wrijvingshoek van de 

naastgelegen grond
" = wandwrijvingshoek = min (# - 2,5̊ ; 27,5̊ )

Opgemerkt wordt dat een Rinter kleiner dan 1 naast
de sterkte ook de stijfheid van de grond op de 
interface reduceert indien in PLAXIS gekozen
wordt voor de ‘standaard’ interface optie. 

FLUÏDEREN
Om damwanden op diepte te krijgen en trillingen
te reduceren kan gekozen worden om te fluïderen
(hoge druk, laag debiet). De PPL adviseert bij 
fluïderen een reductie van 50% op zowel Rinter als
de stijfheid van het zand over een breedte gelijk
aan de inbeddingsdiepte van de damwand in het
zand. Deze waarden zijn niet onderbouwd, maar
wel ontwerpbepalend voor met name het verticale
draagvermogen van verankerde damwanden. 
Ook voor onverankerde damwanden kan een 
dergelijke reductie ongunstige invloed hebben op
de berekende horizontale vervorming van de 
damwand en daarmee het ontwerp.

Het ontwerp van primaire waterkeringen is 
gebaseerd op de critical state theorie. Voor zand
wordt de critical state sterkte uitgedrukt in de 
critical state wrijvingshoek (#cv). Bij fluïderen 
kunnen door het ingebrachte debiet (fijne) zand-
fracties rondom de damwandplank verplaatsen.
Rondom de damwandplank kan dit leiden tot ver-
andering van de korrelverdeling. Indien de korrel-
verdeling hiermee uniformer wordt, resulteert dit
in een lagere #cv van het zand. Onderstaande
vuistregel geldt conform [1] voor de karakteris-
tieke critical state wrijvingshoek (#cv;kar) van
kwartszanden. Waarbij wordt opgemerkt dat de
#cv;kar, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de karak-
teristieke piekwaarde of 2% rekwaarde, onafhan-
kelijk is van de pakkingsdichtheid. De #cv;kar kan
daarmee niet aan de hand van conusweerstanden
worden afgeleid.
#cv;kar = 30̊ + #ang + #PSD

Waarbij:
#ang = de bijdrage uit de hoekigheid 

van het zand en is  0̊ tot 4̊
#PSD = de bijdrage uit de 

korrelverdeling en is 0̊ tot 4̊

De minimale #cv;kar is 30̊ waarmee uit wordt 
gekomen op " = 27,5̊ . Ook bij een hogere #cv;kar

geldt " = 27,5̊ , immers: " = min(# - 2,5̊ ; 27,5̊ ).
Het reduceren van " en daarmee Rinter bij fluïderend

inbrengen van damwanden is daarmee niet nodig.  
De minimale #cv;kar verschilt wat per bron. De hier-
boven beschreven minimale waarde van 30̊ is 
conform [1]. Conform [4] is de #cv;kar van goed 
gesorteerd afgerond kwartszand 28,6̊ . Dit 
resulteert in een " gelijk aan 26,1̊ . De invloed van
deze beperkte variatie in minimale " is kleiner 
dan het verwaarlozen van het werkelijke wand-
oppervlak zoals eerder benoemd.

Een reductie van de stijfheid van het zand over een
breedte gelijk aan de inbeddingsdiepte van de
wand in het zand past niet bij het gecontroleerd
fluïderen, waarvoor de PPL het advies geeft: 
maximaal debiet van 30-50 liter per minuut 
teneinde zandmeevoerende wellen te voor-
komen. Bij het fluïderend intrillen van de wand
wordt bij los en matig gepakt zand eerder een stijf-
heidstoename verwacht als gevolg van de door de
trillingen geïnitieerde verdichting. Een stijfheids-
reductie over een beperkte zone rondom de plank
dient wel overwogen te worden indien bij vast 
gepakt zand de stijfheid gebaseerd is op de daarbij
horende hoge conusweerstanden.

Dit leidt tot de constatering dat de damwanden bij
toepassen van fluïderen niet dieper geïnstalleerd
dienen te worden. Deze maatregel kan daarmee 
efficiënt ingezet worden en geeft uitvoerings-
vrijheid ten aanzien van het wel of niet toepassen
van fluïderen.

GoWa casus

INLEIDING
Om de verschillen tussen de genoemde verticale
draagkrachtmethodes inzichtelijk te maken zijn
voor onderstaande ontwerp- en inbrengmethodes
vergelijkende berekeningen gemaakt voor 3 bij
GoWa ontworpen verankerde damwanden. 
– qc-methode voor drukken, trillen of drukken/

trillen met fluïderen in combinatie met  reductie-
factoren van respectievelijk 1,0; 0,7 en 0,5 
(conform tabel 1 voor fijn of grof zand)

– EEM-vervormingsmethode
– EEM-schuifsterktemethode
Bij beide EEM-methodes wordt zoals eerder 
gemotiveerd geen onderscheid gemaakt voor de
inbrengmethode. 
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Bij dijkversterkingsproject Gorinchem – Waardenburg zijn, voor het vaststellen
van de ontwerpuitgangspunten voor het verticale draagvermogen van 
verankerde damwanden, de op dat moment in ontwikkeling zijnde richtlijnen
geraadpleegd ([7] en [8]). Conform de daarin voorgestelde interactieberekening
binnen een Eindige-elementenmodel en de geadviseerde uitgangspunten
bleek het verticaal draagvermogen sterk ontwerpbepalend voor de inbed-
dingsdiepte van de damwanden. Met aanscherping van de uitgangspunten 

is de benodigde inbeddingsdiepte sterk gereduceerd. In de definitieve 
richtlijnen is gekozen voor de conusweestandmethode in plaats van een 
interactieberekeningen binnen een Eindige-elementenmodel. Volgens de
schrijvers van dit artikel is een interactieberekening binnen een Eindige-
elementenmodel echter de meest geschikte aanpak, biedt het meerdere 
voordelen en resulteert het in combinatie met de juiste uitgangspunten in 
realistische inbeddingsdieptes.



UITGANGSPUNTEN
In tabel 2 zijn voor de beschouwde rekenprofielen
de kenmerken van de constructies en de reken-
waarde van de verticale belastingen opgenomen.
Er treedt in geen van de rekenprofielen positieve
kleef op in de deklaag. De maximale normaalkracht
in de damwanden bevindt zich daarmee op niveau
onderkant deklaag. De toename van de normaal-
kracht onder de ankerkop betreft de negatieve
kleefbelasting.

Bij de qc-methode en de EEM-schuifsterkte-
methode wordt het verticale draagvermogen 
getoetst aan de rekenwaarde van de verticale 
component van de ankerkracht. Bij de EEM-vervor-
mingsmethode wordt de maximale normaalkracht
in rekening gebracht. Dit is inherent aan deze vol-
ledig binnen PLAXIS uitgevoerde beschouwing.

In figuur 1 zijn de sondeergrafieken (conusweer-
stand tegen de diepte) uitgezet voor de verschil-
lende rekenprofielen.

Voor de qc-methode zijn navolgende uitgangs-
punten van toepassing: 
– oppervlakte van de schacht gebaseerd op het

verfoppervlak; 
– !s = 0,006
– " = 1,3
– # = 1,2
– conusweerstandreductiefactor ten gevolge van

hoogwater is circa 0,9; 

Bij alle methodes is een rekenwaarde van het punt-
draagvermogen van ca. 30 kN/m1 meegenomen.
Deze is bepaald op basis van een karakteristiek
lage conusweerstand van 5 MPa en het damwand-
puntoppervlak.

RESULTATEN
In figuur 2 zijn ten aanzien van de benodigde 
inbeddingsdiepte in de draagkrachtige zandlaag
de resultaten per rekenprofiel weergegeven. 
Tevens is de benodigde inbeddingsdiepte om 
te voldoen aan de overallstabiliteitstoets opge-
nomen.

Op basis van de resultaten wordt onderstaande 
geconcludeerd ten aanzien van de benodigde in-
beddingsdieptes in de draagkrachtige zandlaag:
– Het verschil tussen de EEM-vervormings-

methode en de EEM-schuifsterktemethode ligt
in lijn met hetgeen verwacht wordt op basis van
het negatieve kleefaandeel. De negatieve kleef
neemt toe met toenemende dijkpaal metrering
(zie tabel 2). Dit komt terug in de toenemende
verschillen tussen de twee EEM-methodes. De
EEM-schuifsterktemethode heeft de voorkeur,
aangezien hierbij de negatieve kleef niet wordt
meegenomen. Dit is in lijn met de qc-methode 
en daarmee de PPL. Het ontwerp van GoWa, 
op basis van de EEM-vervormingsmethode, 
is daarmee veilig en het aanscherpen van de 
uitgangspunten is een juiste keuze geweest.

– Bij het drukkend of trillend installeren van de
damwanden zijn de benodigde inbeddingsdiep-

tes conform de EEM-schuifsterktemethode 
bij TG229 en TG384 vergelijkbaar met de qc-
methode (+- 0,5m). Bij TG410 is door de relatief
lage conusweerstanden de EEM-schuifsterkte-
methode gunstiger dan de qc-methode.

– In het geval van fluïderend inbrengen van de
damwanden is, met een verschil van 1,5 m tot 
2,5 m, de EEM-schuifsterktemethode voor alle 
rekenprofielen significant gunstiger dan de 
qc-methode.

– De EEM-schuifsterktemethode is bij TG229 en
TG384 beperkt ontwerpbepalend ten opzichte
van de overallstabiliteitseis. Bij TG410 is de over-
allstabiliteitseis ontwerpbepalend. Er is daarmee
geen reden de veilige aanname ten aanzien van
het niet in rekening brengen van het verfopper-
vlak bij de EEM-schuifsterktemethode aan te
scherpen.

– De qc-methode is in combinatie met trillen of 
fluïderen bij alle rekenprofielen ontwerpbepa-
lend ten opzichte van de overallstabiliteitseis. 

Verder volgt uit gevoeligheidsberekeningen:
– De EEM-schuifsterktemethode is, in tegenstel-

ling tot de EEM-vervormingsmethode, beperkt
gevoelig voor de stijfheid van het zand en de
fijnheid van het mesh. Bij rekenprofiel TG383
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Figuur 1 –
Sondeergrafieken 
(conusweerstand 
tegen de diepte).

Tabel 2 –
Constructiekenmerken

en rekenwaarden van de
verticale belastingen.

Figuur 2 – Benodigde 
inbeddingsdiepte in 

draagkrachtige zandlaag
(afgerond op 0,5 m).



volgt 4% toename van het schachtdraagvermo-
gen bij een verdubbeling van de stijfheid van 
het draagkrachtige zand (van Eoed50 = 20 MPa
naar 40 MPa). Deze beperkte gevoeligheid maakt
het ten aanzien van het verticale draagvermogen
verantwoord om een project- of strekkingbrede
veilige karakteristiek lage stijfheid voor de
draagkrachtige zandlagen aan te houden. Dit
heeft voordelen voor het ontwerpproces.

– Door het in fase 5 [7] modelleren van een stijve
onbegrensde puntveer wordt het schachtdraag-
vermogen van de EEM-schuifsterktemethode
voor de beschouwde rekenprofielen tot maxi-
maal 10% onderschat. Door damwandzakking
neemt het draagvermogen toe.

Praktische voordelen 
EEM-schuifsterktemethode
Het toepassen van de EEM-schuifsterktemethode
heeft praktische voordelen ten opzichte van de 
qc-methode, namelijk: 
– Alles binnen 1 rekenmodel, hetgeen voor zowel

handmatig als geautomatiseerd rekenen voor-
delen heeft. Er zijn slechts 1 à 2 iteraties nodig
geweest om de benodigde inbeddingsdiepte bij
de EEM-schuifsterktemethode te bepalen. 

– Het ontwerp is minder afhankelijk van sonderingen
en de exacte locatie van de sonderingen. Dit 
vereenvoudigt het ontwerpproces, omdat het
uitvoeren van voldoende sonderingen op de

juiste locatie een doorlopend en iteratief proces
is tot aan het uitvoeringsonderwerp. Daarnaast
is de maatgevende sondering eenduidig vast 
te stellen aangezien de horizontale en verticale
stabiliteit in 1 model worden getoetst.

– Uitvoeringsvrijheid ten aanzien van drukken, 
trillen en fluïderen; aangezien het ontwerp hier
niet van afhankelijk is.

– Dure en in de planning meestal moeilijk in te 
passen praktijkproeven zijn niet nodig, teneinde
de reductie voor trillen of fluïderen aan te tonen.

Conclusie
Het schachtdraagvermogen van verankerde dam-
wanden in primaire waterkeringen kan relatief 
eenvoudig bepaald worden middels een interactie-
berekening binnen een Eindige-elementenmodel.
De beschreven EEM-schuifsterktemethode, waar-
bij het schachtdraagvermogen wordt bepaald op
basis van de maximaal te mobiliseren schuifsterkte
op de interface, heeft daarbij de voorkeur. Deze
methode is theoretische beter te onderbouwen 
en heeft meerdere voordelen ten opzichte van de
qc-methode. Teneinde het draagvermogen niet on-
nodig te onderschatten dient de ontwerp-
bepalende sterktereductie factor (Rinter) vast-
gesteld te worden op basis van reële wand-
wrijvingshoeken, horende bij gekromde glij-
vlakberekeningen. Bij het fluïderend inbrengen
van damwanden hoeft Rinter niet gereduceerd te 

worden. Bij vast gepakte zanden dient de stijfheid
in een beperkte zone rondom de damwand wel 
gereduceerd te worden. 
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