
Inleiding
De ontwerprichtlijn CUR226 voor paalmatrassen is
in 2016 gepubliceerd. De ontwerprichtlijn rekent
met het Concentric Arches (CA) model (Van 
Eekelen et al., 2013 en 2015 en Van Eekelen,
2015). Dit model is gevalideerd met behulp van
ruim 100 metingen in een flink aantal monitorings-
projecten en proevenseries (Van Eekelen et al.,
2015). Alle matrassen waarin is gemeten hadden

minimaal één laag geogrid-wapening. Bovendien
waren alle matrassen onverzadigd, en aangelegd
boven of op de grondwaterspiegel. De gevali-
deerde toepassing van de in CUR226 beschreven
ontwerpregels is beperkt tot paalmatrassen 
waarvan geometrie, conditie en materialen over-
eenkomen met de condities waarin is gemeten. Dit
betekent onder andere dat de gehele aardebaan
boven de grondwaterspiegel moet liggen, en dat

tenminste één laag van de wapening moet bestaan
uit geogrid. Voldoen we niet aan deze condities,
dan vraagt de CUR226-ontwerprichtlijn om aanvul-
lende metingen waarmee aangetoond kan worden
dat het CA model ook voor deze condities goede
resultaten geeft.

Voor dit doel zijn er veldmetingen uitgevoerd in
een paalmatras die deels onder de grondwater-
spiegel is gebouwd. De paalmatras is bovendien
gewapend met twee lagen geweven geotextiel,
zonder geogrid. Dit artikel geeft de meetresultaten
van het eerste meetjaar; en vergelijkt de gemeten
rekken van het geotextiel met het CA model van
CUR226.

Beschrijving paalmatras in de 
Krimpenerwaard
In 2011 leverde Ballast Nedam een nieuw deel 
op van de N210 in de Krimpenerwaard. Omdat de
14 km lange nieuwe weg op een dikke laag extreem
samendrukbaar veen is gelegen werd deze gebouwd
op een paalmatras (Haring et al., 2008). Acht jaar
later, in 2019, werd een nieuwe industriewijk bij
Bergambacht met de nieuwe rotonde de Wetering
aangesloten op de N210, weer met een paal-
matras.

Tabel 1 en figuren 1 en 2 laten zien wanneer en hoe
de paalmatras is gebouwd. Vierkante prefab 0,75 m
x 0,75 m paaldeksels, met afgeronde randen en
hoeken, liggen op de betonnen prefab palen. 
De gemiddelde dwars x langs hart-op-hart afstand
van de palen is 2,28 m x 2,27 m. Een non-woven
doek op de paaldeksels beschermt het daarboven
gelegen wapeningsdoek (figuur 1). Deze wapening
bestaat uit twee lagen geweven geotextiel 
(TenCate Geolon® PET 400/50) die direct op de
non-wovens zijn gelegd. Het onderste geotextiel
ligt dwars op de wegas, de tweede parallel aan 
de wegas.

Voor het valideren van een ontwerpmodel rekenen
we met de gemiddelde waarde van de wrijvings-
hoek (niet de karakteristieke waarde, die waarde
wordt gebruikt bij het ontwerpen).
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Figuur 1 – Meetvak van de paalmatras van rotonde de Wetering in aanbouw. De paaldek-
sels worden bedekt met non-woven geotextiel. Dit beschermt de geotextiel-wapening die 
daarbovenop komt. Op de meetlocatie is de zandige ondergrond vervangen door slap veen.
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Voor 27 februari 2019 Installatie palen en paaldeksels, beëindiging drainage.
27 februari 2019 0,35 m zand tussen de paaldeksels weggegraven en vervangen door slap 

veen (figuur 1). Dit is alleen gebeurd in het meetvak.
28 februari 2019 Zettingsslang 4 (onder het geotextiel). Aanbrengen beide lagen geotextiel-

wapening en rekopnemers.
1 maart 2019 Aanbrengen zettingsslangen 1 en 3 en poriedruk-opnemers op geotextiel. 

Eerste 0,30 m menggranulaat (hoog gehalte gebroken baksteen).
3 maart 2019 Eerste meting zettingsmeetslangen.
4 maart 2019 Tweede 0,30 m menggranulaat (hoog gehalte gebroken baksteen); terugslaan 

geotextiel. Rekopnemers en poriedruk-opnemers op terugslag geotextiel.
12 maart 2019 Aanbrengen 0,40 m goed verdicht zand.
Tot 25 maart 2019 Afwerken berm noordzijde; plaatsen bomen.
1 april 2019 0,30 m goed verdicht hydraulische menggranulaat .
3 tot 5 april 2019 0,21 m asfalt.
6 april 2019 Openstelling weg.
3 mei 2019 Meting zettingsmeetslangen.
8 januari 2020 Start meten waterniveau in sloot.
4 maart 2020 Meting zettingsmeetslangen.

Tabel 1 - Sleuteldata bouw en monitoring paalmatras rotonde de Wetering 
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S A M E N V A T T I N G

Het hart van onze ontwerprichtlijn voor paalmatrassen CUR226:2016 is het 
Concentric Arches (CA) model van Van Eekelen et al. (2013, 2015). Dit reken-
model is gevalideerd met behulp van meetdata van monitoringsprojecten 
en proevenseries. De ontwerprichtlijn is geldig voor paalmatrassen die over-
eenkomen met de paalmatrassen waarmee het Concentric Arches model is 
gevalideerd. Dit betekent onder andere dat de hele aardebaan boven de 

grondwaterspiegel moet liggen, en dat tenminste één wapeningslaag moet 
bestaan uit geogrid. Dit artikel beschrijft nieuwe veldmetingen voor een 
paalmatras met alleen geotextielen (maar zonder geogrids). De metingen laten
zien dat de rekenregels van CUR226 ook toepasbaar zijn voor deze paalmatras.
Bovendien meten we in deze paalmatras geen nadelige invloed van een stijgende
grondwaterstand.

Voor de goed verdichte zandlaag in de ophoging 
is een gemiddelde waarde van de wrijvingshoek
van 35 graden een goede inschatting. Daaronder
ligt 0,6 m menggranulaat met een hoog gebroken-
baksteen-gehalte. De korrelvorm van het meng-
granulaat was subhoekig en de verdeling was
gemiddeld tot goed. BSI (2015) en CEN (2008) 
adviseren hiervoor een karakteristieke residuele
wrijvingshoek van 34 tot 36 graden. De gemiddelde
waarde is dan 36,5 tot 38,5 graden. Het gewogen
gemiddelde van de wrijvingshoek in de aardebaan
binnen de booghoogte varieert dan tussen 35,8 
en 36,9 graden. In de berekeningen in dit artikel
variëren we de gemiddelde wrijvingshoek van 
de laag zand + menggranulaat wat ruimer: tussen
34 en 38 graden.

De paalmatras is gebouwd op een dikke laag 
extreem samendrukbaar veen. Net op de locatie
van het meetvak was de ondergrond echter relatief
goed, omdat daar een oud weglichaam lag. Om een
representatieve doorhanging van het geotextiel 
te garanderen gedurende de meetperiode van
twee jaar, is daarom de bovenste 0,35 m van de 
ondergrond vervangen door onverdicht, losgepakt
en sterk samendrukbaar veen, zoals te zien in 
figuur 1. Hierdoor zal de ondersteuning van het 
geotextiel al snel nihil zijn en de doorhanging van
het geotextiel vrijwel maximaal. Twee monsters
van het veen hadden een volumegewicht van 11,2
kN/m3 en een natuurlijk watergehalte van 320%.

Monitoringsprogramma
Figuur 2 toont een bovenaanzicht en een dwars-
doorsnede van het meetvak, inclusief de meet-
instrumenten. Zettingsmeetslangen 1, 2 en 3 
liggen op de twee lagen geotextiel en zijn er aan
bevestigd. Zettingsmeetslang 4 ligt onder het 
geotextiel en is niet aan het geotextiel bevestigd.
De positie van de zettingsmeetslangen wordt 
incidenteel elke 0,10 m gemeten. De meting van 
de hoogteligging heeft een nauwkeurigheid van
0,01 tot 0,02 m.

Poriedrukopnemers (ppt) 1 t/m 4 liggen op paal-
deksels, gemiddeld op NAP -2,38 m, en ppt’s 5 en
6 liggen 0,66 m hoger, op gemiddeld NAP -1,72 m.
Alleen ppt1 en ppt6 zijn het hele eerste meetjaar
blijven functioneren. In januari 2020 is een extra
ppt, nummer 7, geïnstalleerd in de naastgelegen
sloot.

De rekken van het geotextiel worden op drie 
manieren gemeten of ingeschat.

Figuur 2 – Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van het meetvak. De dwarswapening is ingetekend (in het 
bovenaanzicht in het geel, in de dwarsdoorsnede met een blauwe stippeltjeslijn) , de langswapening is 
voor de overzichtelijkheid in de tekening weggelaten.

Figuur 3 –
Mechanische 
rekopnemers (MS).

Figuur 4 –
Elektronische 

rekopnemers (E).



-  Met mechanische opnemers (mechanical strain =
MS). Dit is een grote versie van de door Van 
Eekelen et al. (2011) beschreven fiets-versnel-
lingskabels die 10 jaar geleden zijn gebruikt in
paalmatras-proeven van Deltares. Elke opnemer
bestaat uit twee dezelfde stalen kabels met 
een diameter van 1,5 mm, geïnstalleerd in een
PE-buisje en naast elkaar bevestigd aan het 
geotextiel (figuur 3). De MS opnemers waren
0,55 tot 1,39 m lang en worden incidenteel 
ingemeten. MS1, 3 en 4 meten de rekken tussen
de paaldeksels en MS2 de rek op de paaldeksel.

- Met vier elektronische rekopnemers (E), die 
continue meten. Voor deze opnemers is een 
deformatie-opnemer ingebouwd tussen twee PVC
geotextielklemmen. Door de rekken te schatten
uit de metingen in de zettingsmeetslangen. Dit
doen we voor elke geotextiel-overspanning 
tussen twee naast elkaar gelegen paaldeksels in
zettingsmeetslangen 1 en 2.

Weer en grondwater
De grondwaterstand meten we met genoemde 
poriedruk-opnemers (ppt’s). De invloed van regen
beschouwen we door te kijken naar het neerslag-
tekort, het verschil tussen de verdamping en de
neerslag. Voor de verdamping is het gemiddelde
genomen van de gemeten waarden in de weersta-
tions van Rotterdam, de Bilt en Herwijnen (KNMI,
2020a). De dagelijkse neerslag is gemeten in 
weerstation Groot Ammers (KNMI, 2020b). In dit
artikel nullen we het neerslagtekort niet gedurende
het winterseizoen. Dit gebeurt normaal wel voor
landbouwdoeleinden, maar is hier niet zinvol.

Meetresultaten

ZETTINGSMEETSLANGEN
In de metingen in zettingsmeetslangen 1 en 2 zien
we duidelijk de positie van de paaldeksels (figuur 5).
Het geotextiel zakt namelijk tussen de paal-
deksels. In maart 2020 was de doorhanging van het
geotextiel gemiddeld 0,10 m en maximaal 0,13 m.
Dit doorhangen is nuttig, want hierdoor ontwikkelt
zich de boog-werking. Het is het beste om de 
doorhanging grotendeels te laten gebeuren vóór
het asfalteren, omdat dan het asfalt vlak blijft. 
Figuur 5 toont dat dat het geotextiel al meteen
doorhangt doordat het veen gemakkelijk mee-
geeft en het geotextiel nooit helemaal strak ligt.
Het grootste deel van de doorhanging (en rek van
het geotextiel) daarna heeft in dit geval inderdaad
al snel heeft plaats gevonden: tussen maart en 
mei 2019. Daarna meten we vrijwel geen extra 
zettingen meer.

Figuur 6 toont de meetresultaten voor zettings-
meetslangen 3 en 4 die respectievelijk boven 
en onder het geotextiel liggen. Ook hier zien 
we de meeste zetting in de eerste twee maanden.
De zettingsmeetslang onder het geotextiel zakte
in de eerste twee maanden maximaal 8 cm en zakte
verder tot maximaal 10 cm na een jaar. Zettings-
meetslang 3 op het geotextiel zakte minder: 
maximaal 7 cm na twee maanden tot 8 cm na een
jaar. Dit laat zien dat de ondergrond meer zakt dan
het geotextiel. Het geotextiel verliest zoals 
verwacht dus zijn ondersteuning van de onder-
grond doordat de ondergrond eronder wegzakt.

REKKEN IN HET GEOTEXTIEL
Figuur 7 toont de gemeten rekken. E1 en E2 geven
de grootste rekken, en deze rekken komen overeen
met de meting van MS1. Daarom beschouwen we
deze waarden als maatgevend. De rekken vertonen
een dagelijkse cyclus die we vaker hebben gezien
in andere monitoringsprojecten, maar die we niet
kunnen verklaren.

PORIEDRUKKEN, GRONDWATERNIVEAU 
EN NEERSLAGTEKORT
Figuur 8 toont het verloop van de grondwater-
spiegel zoals gemeten door de twee ppt’s die 
het hele eerste meetjaar bleven functioneren. Ze
geven identieke resultaten. Ppt7 is in januari 2020
in de sloot geïnstalleerd. De figuur laat zien dat de
aardebaan voor een groot deel in het grondwater
ligt. Het neerslagtekort (verdamping min neerslag
in m) in de figuur laat zien wanneer er neerslag valt.
Als het regent, dan daalt het neerslagtekort en dan
zien we in de poriedrukopnemers een stijgende
grondwaterstand. Dat laat zien dat de porie-
drukopnemers betrouwbare resultaten geven. De
droge zomer van 2019 geeft een stijgend neerslag-
tekort. Aan het einde van deze zomer, eind 
september 2019, ging het stevig regenen: er viel
90 mm regen in acht dagen tijd. Het neerslagtekort
kelderde en de grondwaterstand liep op. We zien
dus duidelijk dat de grondwaterstand oploopt bij
neerslag. Na een poosje is de invloed van de 
bemaling merkbaar: de grondwaterstand daalde
weer terwijl het nog steeds regelmatig regende,
wat we zien aan het nog immer afnemende 
neerslagtekort.

GRONDWATERNIVEAU EN REK 
IN HET GEOTEXTIEL
Figuren 9 en 10 tonen wat er gebeurde tijdens de
natte periode vanaf eind september 2019: de
grondwaterspiegel steeg en de rek in het geo-
textiel daalde. Waarschijnlijk kwam het geotextiel
omhoog door de afname van het effectieve 
grondgewicht van de aardebaan, wat gepaard ging

Figuur 5 –
Zettingsmeetslangen 
1 en 2. Elke 
zettingsmeetslang 
ligt over zes palen.

Figuur 6 – Zettingsmeetslangen 3 en 4.
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met een afname van de rek van het geotextiel.
Deze verklaring, het afnemende effectieve gewicht
van de aardebaan, is in lijn met de metingen van
Van Eekelen et al. (2020), Briançon en Simon (2012)
en Sloan (2011). Zij meten allemaal dat de belasting
op de palen iets afneemt gedurende zware regen.
Echter, in de laatste meetmaand stijgt het grond-
water weer, maar nu reageert het geotextiel niet.
Verder onderzoek naar de invloed van water in de
paalmatras is nodig. 
Figuur 10 is een detail van figuur 9 en toont een da-
gelijkse schommeling in de metingen. Dit zien we
vaker en kunnen we niet goed verklaren. Het kan
een relatie hebben met de spreiding van verkeer
over de dag, elektrische invloeden of met dage-
lijkse temperatuurschommelingen.

Berekeningen
De rekken in het geotextiel zijn berekend met 
het CA model (Van Eekelen, 2015) dat is opge-
nomen in de ontwerprichtlijn voor paalmatrassen
CUR226:2016. Partiële factoren zijn niet gebruikt.
Tabel 2 geeft de parameters waarmee is gerekend.
Er worden een aantal parameters gevarieerd: 
-  De wrijvingshoek, zoals eerder uitgelegd.
-  De verkeersbelasting. Er wordt gerekend zonder

verkeersbelasting (omdat het verkeer tijdens een
meting meestal niet aanwezig is) en met 25% 
van de ontwerp-verkeersbelasting (omdat het
verkeer enige blijvende invloed heeft).

- De boogwerkingsreductie. Volgens CUR226 
moeten we bij een paalmatras als deze (dunne
matras, hoge verkeersbelasting) de boogwerking
wat reduceren. Deze reductie blijft ook in stand
als er recentelijk een vrachtwagen is langsge-
komen. De boogwerkingsreductiefactor ! = 1.58.
Deze waarde past bij deze configuratie en 
de volgens CUR226 voorgeschreven verkeers-
belasting (tabel 2.3 van CUR226).

- Vermoedelijk is een berekening met enige 
verkeersbelasting en boogwerkingsreductie het
meeste conform de werkelijke situatie.

Vergelijking metingen en 
berekeningen
Figuur 11 en tabel 3 vergelijken de gemeten en 
berekende rek in het geotextiel. De berekeningen
zijn uitgevoerd met twee verschillende wrijvings-
hoeken voor de aardebaan: 34 en 38 graden, 
wel en geen verkeersbelasting en wel en geen
boogwerkingsreductie. De berekende rekken zijn
de maximale rekken, die worden uitgerekend 
bij de rand van de paaldeksels. Om aan te tonen 
dat CUR226 een betrouwbare voorspelling geeft
van de gemeten rekken, moeten de berekende 
rekken groter of gelijk zijn aan de gemeten rekken.
De figuur laat zien dat de kleinst berekende rekken 
redelijk overeenkomen met de gemiddelde gemeten
waarden van E1 tot en met E4. Alle andere bereke-
ningen geven hogere waarden dan alle gemeten
waarden. Dit is een veilig resultaat.

Figuur 7 –
Gemeten rekken in 
het geotextiel; zie 
figuur 1 voor de 
locatie van de 
rekopnemers. 
De rekken zijn elk
uur gemeten.

Figuur 8 –
Gemeten 
grondwaterstand 
en neerslagtekort. 
De grondwaterstand 
is elk uur gemeten.

Figuur 9 –
Vergelijking 
gemeten rekken, 
neerslagtekort en
grondwaterstand

Figuur 10 –
Vergelijking gemeten
geotextiel rekken,
neerslagtekort en
grondwaterniveau. 
Detail van figuur 9, 
met een voortschrijdend
gemiddelde (‘moving
average': ieder uur is 
er 1 x gemeten en
de lijn geeft het 
gemiddelde over 
24 uur) door de 
gemeten rekken.
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Figuur 12 geeft een uitbreiding van de eerder 
uitgevoerde validatie van het CA model. De figuur
is overgenomen uit Van Eekelen et al. (2015), en
aangevuld met de berekende waarden uit tabel 
3 bij een " ‘ van 38 graden, geen verkeersbelasting
en een boogwerkingsreductie (! = 1.58) en voor de
volgende momenten: 12 maart 2019, 24 april 2019,
1 september 2019 en 29 februari 2020. De figuur
laat zien dat metingen van E1 en E2 heel goed 
overeenkomen met de berekeningen. De gemeten
waarden van E3 en E4 liggen lager dan de bere-
kende waarden. Dat is aan de veilige kant. Hieruit

kunnen we concluderen dat het CA model en 
daarmee de CUR226:2016 ontwerprichtlijn van
toepassing is op deze paal-matras die is gewapend
met geo-textielen en deels onder water is aan-
gelegd. Deze conclusie is in ieder geval geldig voor
geweven geotextiel zoals in dit meetproject 
toegepast.

Discussie en conclusies
Het Concentric Arches (CA) model is ontwikkeld
om geokunststof-gewapende paalmatrassen te
ontwerpen en is in 2016 opgenomen in de paal-

matras-ontwerprichtlijn CUR226:2016. De gevali-
deerde toepassing van het CA model, en dus
CUR226:2016, is gelimiteerd tot paalmatrassen
waarvan de condities overeenkomen met die 
van de paalmatrassen die zijn gebruikt voor de 
validatie van het CA model. Dit betekent dat de
aardebaan geheel boven grondwater moet liggen
en dat tenminste één wapeningslaag moet bestaan
uit geogrid. Als daar niet aan wordt voldaan, 
dan vraagt CUR226:2016 om additionele metingen
in representatieve praktijkcases. Deze moeten 
aantonen dat het CA model ook voor dit type 
paalmatras goede resultaten geeft.

Voor dit doel zijn er metingen verricht in een 
paalmatras waarvan de aardebaan deels in het
grondwater ligt, en waarvan de wapening uitslui-
tend uit geweven geotextiel bestaat, zonder 
geogrid. Vergelijking van de gemeten rekken met
de waarden die het CA model uitrekent leidt tot de
volgende conclusies:
-   In de berekening met de parameters die de klein-

ste rekken geeft, worden rekken berekend 
die overeenkomen met de gemiddeld gemeten
rekken. In de andere berekeningen wordt altijd
meer rek berekend dan gemeten. Zolang er meer
rek wordt berekend dan gemeten levert het 
CA model, en daarmee CUR226:2016, een veilig
ontwerp. Omdat het redelijk is om te rekenen
met enige verkeersbelasting en boogwerkings-
reductie, kunnen we op basis van dit monito-
ringsproject concluderen dat CUR226:2016 voor
deze paalmatras, waarvan de wapening bestaat
uit twee lagen geweven geotextiel, een veilig
ontwerp zou hebben gegeven. Deze conclusie is
geldig voor de geweven geotextielen van het
type dat is gebruikt in deze veldmeting.

-  Een hoog grondwaterniveau geeft in dit project
minder rek in het geotextiel, of geeft geen 
respons van het geotextiel. Door de verminde-
ring van het effectieve grondgewicht van de
aardebaan komt het geotextiel wat omhoog
waardoor de geotextielrek afneemt. Vervolg-
onderzoek naar de invloed van grond- en regen-
water op de werking van paalmatrassen wordt
aanbevolen.
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Datum Hart-op-hart Breedte Dikte Volume- Wrijvingshoek Beddings- Tijd- en rek- Boven- Boog
afstand palen vierkante aarde- gewicht aardebaan constante afhankelijke belasting werkings-
langs / dwars paaldeksels baan aardebaan (graden) (kN/m3) stijfheid (kPa) reductie
(m) (m) (m) geotextiel

kN/m
2019
28 Feb 0,00 3200
01 Mar 0,30 3200
05 Mar 0,60 3200
12 Mar 2,27/2,28 0,75 1,00 19,0 34 en 38 0 2961 0 en 11,5 1 (niet)  of

1.58 (wel)
24 Apr 1,51 2722

2020
29 Feb 1,51 2544
25 Aug 1,51 2426

Tabel 2 - 
Parameters die 
zijn gebruikt in de 
berekeningen met 
het Concentric 
Arches model.

Datum CA model CA model CA model CA model E1_ E2_ E3_ E4_
#’= 34 deg #’= 38 deg #’= 34 deg #’= 38 deg 24 ha 24 ha 24 ha 24 ha

Bovenbelasting 0 0 11,5 11,5
(kPa)
Zonder boogwerkingsreductie (! = 1.0)
12-3-2019 1.38% 1.32% 2.03% 1.94% 1.35% 1.25% 0.82% 1.00%
24-4-2019 1.72% 1.58% 2.28% 2.09% 1.78% 1.77% 1.24% 1.22%
29-2-2020 1.79% 1.65% 2.37% 2.18% 1.81% 1.69% 1.26% 1.09%
Met boogwerkingsreductie (! = 1.58)
12-3-2019 1.67% 1.63% 2.51% 2.46% 1.35% 1.25% 0.82% 1.00%
24-4-2019 2.25% 2.18% 3.03% 2.93% 1.78% 1.77% 1.24% 1.22%
29-2-2020 2.35% 2.27% 3.16% 3.06% 1.81% 1.69% 1.26% 1.09%

Tabel 3 - Vergelijking gemeten rek en met het CA model van CUR226 berekende rek.
a  De metingen zijn elk uur genomen; de gegeven waarden zijn de gemiddelden waarden over 24 uur.

Figuur 11 – Vergelijking gemeten en berekende geotextiel rekken. De berekeningen zijn uitgevoerd met 
het Concentric Arches (CA) model van Van Eekelen et al. (2013, 2015) dat in CUR226 is opgenomen. Links: 
berekening zonder boogwerkingsreductie (! = 1.0), rechts: berekening met boogwerkingsreductie (! = 1.58).
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Figuur 12 – Validatie van het Concentric Arches (CA) model: vergelijking gemeten en
berekende geokunststof rekken met behulp van metingen in verschillende projecten.
Bronnen worden gegeven in Van Eekelen (2015). Berekeningen zijn uitgevoerd met 
het CA model van Eekelen et al. (2013, 2015), dat is opgenomen in CUR226:2016.
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