
Inleiding
Bij bouwkuipen en kadeconstructies worden vaak
gordingen toegepast. Gordingen verdelen de
krachten die de omliggende grond op de kerende
constructie uitoefent naar stempels of ankers. Bij
het ontwerpen van deze constructieonderdelen
moet een keuze worden gemaakt in de wijze
waarop de belasting op de gording wordt gesche-
matiseerd. In de praktijk wordt dit veelal als een 
gelijkmatig verdeelde belasting of als een serie
puntlasten gemodelleerd. De waarheid ligt hier 
ergens tussenin. Deze keuze heeft invloed op de
optredende snedekrachten in de gording.
Het handboek CUR166 [1] benadrukt het belang
van deze modelleringskeuze al enigszins door aan te
kaarten dat puntlasten in een bepaalde configuratie

leiden tot hogere buigende momenten dan een 
gelijkmatig verdeelde belasting bij gelijke over-
spanningen. Ook wordt er een methode gepresen-
teerd om het spreidingspercentage van debelasting
te kunnen bepalen. Dit onderzoek gaat verder op
het hierin gepresenteerde onderwerp, om zo het
effect van de verschillende aannames in kaart 
te brengen. Het doel van dit onderzoek is om 
inzichtelijk te krijgen waar de gevoeligheden liggen
bij het ontwerp van een gording en om deze gevoe-
ligheden te kwantificeren in de vorm van rekenregels.

Aanpak
Het onderzoek begint met het inzichtelijk krijgen
van de onderdelen die van belang zijn. Dit zijn 
de spreekwoordelijke knoppen waaraan een 

ontwerper tijdens een project kan draaien. Het 
eerste onderdeel is de mate van spreiding van een
belasting. Het gaat hier om de modelleringskeuze
van de belasting op de gording. Wordt dit 
opgenomen als een gelijkmatig verdeelde belas-
ting, als een serie puntlasten of hier tussenin, als
geconcentreerde lasten. Figuur 1 bevat een grafi-
sche weergave van de verschillende opties. Dit 
onderdeel zal vanaf dit punt worden uitgedrukt 
in het spreidingspercentage ρ. Dit spreidingsper-
centage kan bepaald worden conform CUR166 [1]:

ρ =  
L’__
b * 100     L’ = L + 2 *

1__
2 h

waarin:
ρ = spreidingspercentage
L’ = effectieve contactlengte
L = contactlengte
h = profielhoogte
b = systeembreedte

In figuur 2 is een illustratie te zien van de effectieve
contactlengte wanneer de damwand tegen de gor-
ding aan wordt gedrukt.

Het tweede onderdeel dat onder beschouwing
wordt genomen is de positie van de contactpunten
(waar de gording contact maakt met de damwand)
ten opzichte van de steunpunten (de ankers of
stempels). Er zijn 3 verschillende posities geselec-
teerd.

– Centrisch: De steunpunten vallen telkens samen
met een contactpunt. Bij een bouwkuip zie je dit
bijvoorbeeld wanneer de stempels ter plaatse
van het contactpunt tussen de damwand en de
gording op de gording is bevestigd.

– Excentrisch: De steunpunten liggen tussen twee
contactpunten in. Bij een kadeconstructie treedt
dit onder andere  op wanneer ankers aan de 
landzijde aan de gording worden bevestigd om
dit op deze wijze te beschermen tegen corrosie.

– Variabel: De positie van de steunpunten wisselt 
af. Dit treedt op bij een afwijkende systeemmaat
tussen de steunpunten en de contactpunten. 
Een voorbeeld hiervan is een combiwand welke 
verankerd wordt op een normale ankerwand.
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Figuur 1 – Modelleringskeuzes van de belasting op een gording.

Figuur 2 – 
Illustratie van 
de effectieve

contactlengte.
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S A M E N V A T T I N G

Dit onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de 
centrisch en excentrisch gepositioneerde steun-
punten. Een illustratie van deze posities is in figuur
3 weergegeven.
Het laatste onderdeel is de relatieve stramienmaat
n. Deze relatieve stramienmaat kan bepaald 
worden door de hart op hart afstand van de steun-
punten te delen door die van de contactpunten:

n =
B__
b

waarin:
n = relatieve stramienmaat
B = h.o.h. afstand van de steunpunten

Centrische en excentrische systemen hebben hierbij
altijd een geheel getal als relatieve stramienmaat,
variabele systemen juist niet.
Het effect van de drie verschillende onderdelen is
onderzocht door gebruik te maken van het FEM
programma SCIA Engineer 19. Hierbij is de gording
gemodelleerd als een doorgaande ligger.

Opzet van de modellen
Het referentiemodel betreft een staaf van 10 m
waarop een gelijkmatig verdeelde belasting van 
1 kN/m staat. De staaf is aan beide zijden inge-
klemd om de doorgaande ligger te modelleren,
deze opleggingen bevatten tevens de steunpunten.
Hieronder is per onderdeel toegelicht hoe het in 
de modellen is opgenomen.

De positionering van de steunpunten is verwerkt
door een tweesplitsing toe te passen. De ene helft
van de modellen betreft centrische steunpunten
terwijl de andere helft de excentrische steunpunten
omvat. De positionering van de steunpunten be-
paald op welke posities de krachten aangrijpen. 
De relatieve stramienmaat is opgenomen door het
toepassen van verschillende h.o.h. afstanden van
de contactpunten zodat er een relatieve stramien-
maat van 1, 2, 3, 4 en 5 ontstaat. Dit komt overeen
met een h.o.h. afstand van de contactpunten van
respectievelijk 10 m, 5 m, 3,33 m, 2,5 m en 2 m. 

De contactpunten zijn als belasting ingevoerd. De
spreiding van de belasting is geïmplementeerd
door 6 verschillende spreidingspercentages toe te
passen. 0 % (puntlasten), 20 %, 40 %, 60 %, 80 %
en 100 % (gelijkmatig verdeelde belasting op de 

gehele lengte van de staaf). De aangrijpingspunten
van de belasting zijn bepaald aan de hand van de
positie van de steunpunten en de relatieve stra-
mienmaat. De waarde van de belasting is bepaald
door de standaardbelasting te delen door het sprei-

dingspercentage ρ, met uitzondering van de 0 %
spreiding, hier is de standaardbelasting vermenig-
vuldigd met de systeembreedte b. 
In totaal zijn er 52 modellen doorgerekend, waar-
mee de gevoeligheid van het buigende moment in

Figuur 3 – 
Positie van de
steunpunten.

Dit onderzoek heeft het effect van een geconcentreerde belasting op de 
optredende buigende momenten van een gording inzichtelijk gemaakt. 
Onderzocht is waar de gevoeligheden liggen. 1) De mate van spreiding van de
belasting. 2) De positie van de ankers of stempels. 3) De relatieve stramienmaat.
De onderdelen zijn opgenomen in het FEM programma SCIA Engineer 19. 
Na het normaliseren van de resultaten kon het effect van de verschillende 
onderdelen uitgedrukt worden in een aantal formules. Opvallend is dat de positie
van de steunpunten bepalend is voor het kleiner of juist groter worden van 

de optredende buigende momenten, de andere twee onderdelen hebben juist
een meer dempend effect. Uit het onderzoek blijkt dat er in sommige gevallen
economischer ontworpen kan worden, terwijl men zich in andere gevallen 
juist rijk rekent met bepaalde aannames. Daarmee lijken de resultaten van dit 
onderzoek een waardevolle toevoeging te zijn bij het ontwerpen van gordingen
van bouwkuipen of kadeconstructies. Verder blijken zuiver centrische en 
excentrische systemen ongevoelig te zijn voor de modelparameters ten tijde 
van ankeruitval doordat de momentensom in deze situaties onveranderd blijft.

Figuur 4 – Overzicht van de momentenlijnen.



de gording voor variaties in de 3 modelparameters
inzichtelijk is gemaakt.

Resultaten

DOORGAANDE LIGGER
De resultaten van de modellen zijn in figuur 4 
weergegeven, links van de modellen is de relatieve
stramienmaat weergegeven, boven de modellen
staat het gehanteerde spreidingspercentage. 
De resultaten zijn genormaliseerd ten opzichte van
het referentiemodel. Wat hierbij direct opvalt is dat
de optredende buigende momenten bij centrisch
geplaatste steunpunten altijd kleiner of gelijk zijn
aan het buigende moment van het referentiemodel.
Bij excentrisch geplaatste steunpunten is dit 
moment juist altijd groter of gelijk aan het moment
behorend bij het referentiemodel.

Een grafische weergave van de genormaliseerde 
resultaten is te zien in figuur 5. Op de horizontale
as is het spreidingspercentage weergegeven, de
verticale as presenteert de spreidingsfactor γ%. 
De spreidingsfactor is verkregen door het optre-
dende buigend moment te delen door het buigend
moment dat optrad bij het referentiemodel.

De nummering van de legenda-items geeft telkens
weer wat de relatieve stramienmaat is en welke 
positie de steunpunten hebben.
Na het analyseren van de resultaten blijkt de 
spreidingsfactor uitgedrukt te kunnen worden in 
de volgende analytisch afgeleide uitdrukkingen.

Voor excentrische steunpunten geldt:

Voor centrische steunpunten geldt:

De bovenstaande uitdrukkingen zijn geldig voor 
de situatie waarin de h.o.h. afstand van de steun-
punten constant is en men dus uit kan gaan van 
een doorgaande ligger. De uitdrukkingen zijn niet
geldig voor de eindvelden, daar er op die posities
geen sprake zal zijn van een tweezijdig ingeklemde
ligger.

ANKERUIT VAL
Een speciale situatie treedt op wanneer er sprake is
van anker- of stempeluitval. De sterkteleer toont

dat er bij een doorgaande ligger een steun-
puntsmoment van 1/12 q L2 en een veldmoment 
van 1/24 q L2 optreedt. De momentensom M0 is
hierbij gelijk aan 1/8 q L2.

Ten tijde van ankeruitval mag men uitgaan van een
herverdeling van de buigende momenten. In het 
uiterste geval zullen Msteunpunt en Mveld hierbij 
gelijk zijn aan elkaar, beide gelijk aan de helft van
M0. Bij de bepaling van M0 ten tijde van ankeruitval
is de veldlengte L gelijk aan 2 keer de h.o.h. afstand
van de steunpunten (B).

De resultaten in figuur 4 zijn gebruikt voor de 
analyse van ankeruitval. Hierbij bevindt het uit-
gevallen anker zich precies tussen de randopleggingen
in. Om te bepalen wat het effect van de onder-
zochte onderdelen is op de optredende 
buigende momenten tijdens ankeruitval is de 
momentensom van de opgezette modellen 
bepaald. Vervolgens is dit genormaliseerd ten 
opzichte van de momentensom van het referentie-
model om de spreidingsfactor te verkrijgen. 

De modellen met een relatieve stramienmaat van 2
of 4 omvatten de situaties van centrische en excen-
trische systemen tijdens ankeruitval. De systemen
met een relatieve stramienmaat van 1, 3 of 5 omvat-
ten systemen die normaliter afwisselend centrisch
en excentrisch ondersteund zijn (zuivere variabele
systemen) ten tijde van ankeruitval. De boven-
staande onderverdeling wordt duidelijk wanneer
het uitgevallen anker terug wordt geplaatst in 
figuur 4. Een relatieve stramienmaat van 1 ten tijde
van ankeruitval zal in de praktijk eigenlijk nooit
voorkomen, hiervoor zouden er immers twee steun-
punten per contactpunt aanwezig moeten zijn.
Voor meer inzicht in deze opsplitsing kunt u figuur
4 raadplegen.

De resultaten tonen dat de spreidingsfactor voor de
momentensom voor zowel centrische als excentri-
sche steunpunten tijdens ankeruitval als volgt is

De spreidingsfactor voor de momentensom van 
zuivere variabele systemen is analytisch afgeleid.
De factor blijkt gelijk te zijn aan:

In deze uitdrukking is de relatieve stramienmaat 
2 keer zo groot als in de standaard situatie. Dit is in
verband met het uitgevallen steunpunt. Wanneer
er een centrisch steunpunt uitvalt zal de uitdruk-
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Figuur 5 – Genormaliseerde
steunpuntsmomenten.

Figuur 6 – Genormaliseerde momentensommen.



king een plus bevatten, bij het uitvallen van een 
excentrisch steunpunt zal de uitdrukking een min
bevatten.
Bij dit onderzoek ligt de focus hoofdzakelijk op 
volledig centrisch of excentrische systemen. Om
deze reden wordt er dus ook niet verder ingegaan
op de variabele systemen.

Conclusies en discussie
Het effect van de spreiding van de belasting, 
positie van de steunpunten en de relatieve stra-
mienmaat kan uitgedrukt worden in een aantal
exacte uitdrukkingen.

Centrische steunpunten leiden tot lagere buigende
momenten, excentrische steunpunten juist tot 
hogere.
De relatieve stramienmaat is in zeer hoge mate 
verantwoordelijk voor de grootte van de sprei-
dingsfactor. Voor n ≥ 2 is dit effect veelal al minder
dan 10 %.

De onderzochte onderdelen veroorzaken bij cen-
trische en excentrische systemen geen verdere 
toename of afname van de optredende buigende
momenten ten tijde van anker- of stempeluitval in
vergelijking tot een model waarbij een gelijkmatig

verdeelde belasting is toegepast. Voor zuivere 
variabele systemen (welke afwisselend centrische
en excentrische steunpunten toepassen) blijkt 
dit wel een effect te hebben. In de praktijk zal 
het effect hiervan in het meest conservatieve geval
tot een toename van de momentensom van 11 %
leiden.

Vooral bij systemen met een relatieve stramien-
maat van 1 speelt de spreidingsfactor een grote rol.
Dit wordt nog extra benadrukt doordat deze syste-
men vaak lichtere profielen hanteren, waardoor het
spreidingspercentage lager wordt. Bij excentrische
steunpunten leidt dit tot aanzienlijk hogere en 
bij centrische steunpunten tot aanzienlijk lagere
buigende momenten.

Centrische systemen kunnen leiden tot een mate-
riaalbesparing ten opzichte van excentrische 
systemen. In de praktijk is het uitvallen van een
anker of stempel vaak maatgevend voor deze 
systemen. Wanneer het ontwerp er echter voor
zorgt dat dit mechanisme niet maatgevend zal zijn,
kunnen centrische systemen met een relatief kleine
h.o.h. afstand aantrekkelijk zijn vanuit een econo-
misch standpunt.

Dit onderzoek heeft zich in mindere mate gericht
op variabele systemen. Het tipje van de sluier is
enkel opgelicht door zuivere variabele systemen
ten tijd van ankeruitval te analyseren. De ontwerper
dient zelf in te schatten in hoeverre de in dit onder-
zoek gevonden correlaties van toepassing zijn op
variabele systemen.

Dit onderzoek heeft zich over de modellerings-
keuze van de belasting op een gording ontfermd.
Andere onderdelen van het model, zoals modelle-
ringskeuze van de oplegpunten, hebben echter 
ook een invloed op de optredende snedekrachten.
Hier is bewust niet verder op ingegaan. Binnen 
dit onderzoek zijn specifieke aannamen gedaan om
het onderzochte effect te kunnen isoleren. Voor
vragen over deze aannamen, of inzicht in de moge-
lijke vervolgonderzoeken kunt u contact opnemen
met de auteur van dit artikel.
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