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Inleiding
Afvalzorg Deponie BV verzorgt de opslag, recy-
cling en storten van diverse afvalstoffen op de 
locatie Nauerna te Assendelft. Ten behoeve van
een optimale bereikbaarheid van het bedrijfs-
terrein van Afvalzorg over water is door de combi-
natie Mobilis en Van den Biggelaar Grond en 
Waterbouw een geheel nieuwe loskade gereali-
seerd langs het Noordzeekanaal. Om de loskade te
verbinden met het terrein van Afvalzorg met een
conflictvrije kruising van de Nauernaseweg is een
viaduct gerealiseerd. Het definitief en uitvoerings-
ontwerp is gebaseerd op het architectonisch ont-
werp van Arc2 architecten te Almere en referentie
ontwerp van Royal HaskoningDHV te Amersfoort. 

Het viaduct bestaat uit twee landhoofden en twee
tussensteunpunten. Het zuidelijke landhoofd en
de tussensteunpunten zijn gefundeerd op palen.
Het noordelijke landhoofd is gefundeerd op de 
afvalberg door middel van een fundering op staal.
Voor het noordelijke landhoofd is een paalfunde-
ring niet mogelijk vanwege de onderafdichting 
van de afvalberg. De totale overspanning van het
viaduct is ongeveer 60 meter en heeft een breedte
van 9 meter. In figuur 1 is de globale geometrie
weergegeven.

Het ontwerp van een fundering op staal op een 
afvalberg heeft veel onzekerheden en risico’s. 
Het is niet bekend wat precies op die locatie in de
afvalberg aanwezig is. Hoe gaat de afvalberg op 
de extra belasting reageren en worden door de 
belasting grote zettingen veroorzaakt? Door de
zettingen kunnen ook zettingsverschillen ontstaan

en hoe wordt dat door de constructie opgenomen?
Allemaal vragen en afwegingen die tijdens het 
ontwerp aan bod zijn gekomen. Vervolgens is de
fundering op staal gerealiseerd en zijn verschil-
lende metingen verricht tijdens de bouw en na 
oplevering. In dit artikel wordt ingegaan op het
ontwerp en uitvoering van de fundering op staal op
de afvalberg. 

Geometrie afvalberg en landhoofd
Het gedeelte van de afvalberg waarop gefundeerd
wordt, is tussen 1985 en 1987 aangelegd en ouder
dan 30 jaar. De bovenste laag van de afdekking 
bestaat uit grond met de klasse “industrie” (licht
verontreinigde grond). Daaronder bevindt zich een
bovenafdichting constructie van 2 mm HDPE-folie,
Trisoplast en vervolgens een steunlaag van bodemas.
Onder deze afdichtingconstructie bevindt zich
afval van diverse aard, waarbij rekening moet 
worden gehouden met toxische stoffen en brand-
bare verontreiniging (klasse 3T en 2F). De onder-
afdichting van de afvalberg bestaat uit één meter
drainage zand waar in het midden zich de afdich-
tingsfolie (Hyperfors) bevindt. Om de afvalberg
heen bevindt zich een ringkade. Deze ringkade 
bestaat uit puin. Het talud van de afvalstort heeft
een helling van 1:3 (V:H). 

De onderzijde van de één meter dikke drainage
zandlaag bevindt zich op NAP -3,9m. De boven-
zijde van de afvalberg bevindt zich op NAP +6,2m.
De bestaande boven afdichting constructie ligt 
op NAP +5,0m. Om voldoende draagvermogen 
te behalen wordt de poer van het landhoofd aan-
gelegd op NAP +2,5m. De poer heeft een afmeting

van 5,5m x 12,0m. De geometrie van de afvalberg
en landhoofd zijn weergegeven in figuur 2. 

Bouwfasering en Uitvoering
Voordat het project van start is gegaan is een 
zandophoging aangebracht ter plaatse van het 
toekomstig landhoofd op de afvalberg als voor-
belasting. Nadat de voorbelasting zijn werk heeft
gedaan is de zand ophoging verwijderd. Vervol-
gens is de bovenafdichting verwijderd en een 
gedeelte van de afvalberg afgegraven om het aan-
legniveau van de poer op NAP +2,5m te bereiken.
De poer is in het werk gestort. De bovenafdichting
van de afvalberg wordt hersteld en aangesloten 
op het landhoofd. Nadat de poer is gerealiseerd
zijn de liggers gelegd en is achter het landhoofd 
tot wegniveau aangevuld. Figuren 3 tot en met 6
geven een indruk van de bouw van de fundering 
op staal op de afvalberg. 

Eigenschappen afvalberg
Om de fundering van het landhoofd te kunnen 
ontwerpen heeft de opdrachtgever een para-
meterset opgegeven voor het stortmateriaal. 
De parameterset is weergegeven in tabel 1. Deze
parameterset diende tijdens het ontwerp gevali-
deerd te worden. Daarnaast is het hoofdkantoor
van Afvalzorg gefundeerd op de afvalberg. Het
hoofdkantoor kan indien nodig worden gevijzeld.
Aangezien de opbouw van de afvalberg sterk hetero-
geen is, is hier geen informatie aan ontleend. 

Bij de start van het ontwerp was niet bekend 
welke materialen zijn gestort op de locatie van de
fundering op staal. Hierdoor zijn twee extra 
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Figuur 1 – Geometrie viaduct.
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In 2017-2018 heeft Mobilis in combinatie met Van den Biggelaar Grond en 
Waterbouw voor Afvalzorg te Assendelft een geheel nieuwe loskade met een
viaduct voor de verbinding van de kade met het bedrijfsterrein van Afvalzorg
ontworpen en uitgevoerd. TBI-onderneming Mobilis heeft in eigen beheer het
definitief en uitvoeringsontwerp van het viaduct uitgevoerd. Het bijzondere

aan het ontwerp van het viaduct is dat één van de landhoofden door middel 
van een fundering op staal direct op de afvalberg wordt gefundeerd. In dit
artikel wordt ingegaan op het ontwerp, uitvoering en gemeten zettingen 

van de fundering op de afvalberg. 

sonderingen en twee boringen uitgevoerd in de 
afvalberg door de bovenafdichting heen. Het was
mogelijk om de boringen en sonderingen uit te
voeren doordat de bovenafdichting vervangen
moest worden. De sonderingen zijn tot een zoda-
nige diepte uitgevoerd, dat niet door de onderaf-
dichting geprikt zou worden. 

In figuur 7 is een boring weergegeven en in figuur
8 de naast gelegen sondering. Uit de boring blijkt
dat de afvalberg bestaat uit zand, klei en puin.
Daarnaast blijkt de opbouw van de afvalberg sterk
heterogeen te zijn. De weergegeven boring en 
sondering zijn direct naast elkaar gemaakt. Uit de
boring en sondering is geen duidelijke relatie te
vinden tussen de gemeten conusweerstand en
wrijving en de beschreven opbouw in de boring. 

Om de parameterset van de opdrachtgever te 
valideren is een triaxiaal test uitgevoerd op een
kleimonster uit de boring. De resultaten zijn weer-
gegeven in tabel 1. Wanneer de parameters opge-
geven door de opdrachtgever worden vergeleken
met de parameters uit de triaxiaal test blijken 
de parameters met elkaar overeen te komen. Het
definitief ontwerp is gebaseerd op de parameters
opgegeven door de opdrachtgever met als uit-
gangspunt dat de volledige afvalberg bestaat 
uit klei. In werkelijkheid bestaat de afvalberg niet
alleen uit klei, maar ook uit zand en puin. Deze 
materialen hebben hogere sterkte parameters,
waardoor het huidige ontwerp conservatief is.
Doordat het definitief ontwerp conservatief is en
de opgegeven parameters door de opdrachtgever
gevalideerd zijn, is besloten om geen wijzigingen
door te voeren aan het uitvoeringsontwerp. 

Figuur 2 – Geometrie afvalberg.

Figuur 3 – Gedeeltelijk afgraven afvalberg.

Figuur 5 – Geplaatste liggers op landhoofd. Figuur 6 – Eindsituatie.

Figuur 4 – Aansluiting afdichting afvalberg op
landhoofd.
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Door Afvalzorg is aangegeven dat er een minimale
hoeveelheid water op de folie van de onderaf-
dichting en drainagezandlaag staat. Hierdoor
wordt geen rekening gehouden met een water-
stand binnen de folie. 

De bodemopbouw onder de afvalberg is niet 
bekend. Op basis van sonderingen naast de afval-
berg kan worden geconcludeerd dat verschillende
klei en zandlagen voorkomen in het gebied en zeer
waarschijnlijk ook onder het drainage zand van 
de afvalberg. Uit de sonderingen blijkt ook veen
voor te komen op het niveau onderkant van het
drainage zand. Het is onwaarschijnlijk dat direct
onder het drainage zand veen voorkomt, doordat
een grondverbetering door middel van drainage
zand is uitgevoerd. 

Voorbelasting
In het voortraject is besloten om een voorbelasting
aan te brengen ter plaatse van de fundering op
staal. De voorbelasting wordt toegepast om de
vervorming in het materiaal van de afvalberg te
meten en voorkomen dat grote zettingsverschillen
ontstaan na het bouwen van het landhoofd. De 
dimensies van de voorbelasting is gebaseerd op
het eigengewicht van de constructie. De voor-
belasting heeft een hoogte van ca 4,0 meter. 
Het zand is aangebracht in 2 lagen van 2 meter. De
eerste laag is aangebracht in maart 2016 en de
tweede laag na een wachtperiode van een maand
in april 2016. Ter plaatse van de voorbelasting zijn
in totaal 7 zakbaken geplaatst. Uit de zakbaak-
metingen volgt een zetting van 0,18 m aan de
westzijde en 0,09 m aan de oostzijde van de voor-
belasting over een periode van 1 jaar. Het verschil
tussen de gemeten zetting aan de oostzijde en 
de westzijde is aanzienlijk. De verwachting is dat 
de zettingsverschillen worden veroorzaakt door 
de heterogeniteit van de afvalberg. 

Op basis van de eerste meetresultaten van de voor-
belasting zijn zettingsberekeningen uitgevoerd
met aangepaste samendrukkingsparameters uit de
zakbaakfit. Uit deze berekening volgt een restzet-
ting van enkele centimeters bij een belasting van
125kPa in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
en een verlaagd aanlegniveau van NAP +2,5m 
(bovenzijde afvalberg NAP +6,2m). 

Figuur 7 – Boring B001 in de afvalberg.

Figuur 8 –
Sondering 
DKM001 in 
afvalberg.

Figuur 9 –
Deviatorische 
rek ten gevolge 
van de UGT 
belasting bij 
toepassing 
van partiele 
materiaal-
factoren 
(gedraineerd).

Tabel 1 - Karakteristieke grond- en sterkteparameters

Omschrijving !dr !sat "'rep c'rep

[-] [kN/m3] [kN/m3] [graden] [kPa]

Stortmateriaal 
(opdrachtgever) 16 16 22,5 5

Klei (boring en 
triaxiaal test 
stortmateriaal) 13,4 18,1 24,0 4,6
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Het bouw en sloopafval van de afvalberg bevat
houtresten en daarnaast kunnen er ook open ruim-
tes zijn tussen het puin. Om het risico te beperken
dat grote zettingen optreden tijdens de levens-
duur van het viaduct is in het ontwerp van de 
fundering op staal rekening gehouden met eerder
genoemde belasting van 125 kPa (BGT). Daarnaast
heeft de voorbelasting uiteindelijk 1 jaar en 8
maanden lang gelegen voordat het is afgegraven
om het landhoofd te kunnen bouwen. Hierdoor zul-
len de berekende restzettingen van enkele 
centimeters kleiner zijn. Indien grote zettingen
en/of zettingsverschillen ontstaan is de beheers-
maatregel om het brugdek te vijzelen. Hierdoor is
een maximale zetting van 40 mm van het landhoofd
opneembaar en herstelbaar. Het landhoofd is ook
speciaal ontworpen op het goed kunnen vijzelen
van het dek en het extra ophogen van de opleg-
blokken.

Fundering op staal
Het draagvermogen van de fundering op staal 
is berekend volgens de NEN9997-1. Hierbij is 
rekening gehouden met het talud. Daarnaast zijn
verschillende belastingcombinaties, opgegeven
door de constructeur, onderzocht, zoals de situatie
waarbij het dek wordt gevijzeld. De combinatie
waarbij wordt gevijzeld, geeft een grote excentri-
citeit en een kleiner funderingsoppervlak. Uit de
combinatie van de constructieve en geotechnische
berekening volgde een poer van 5,5m x 12,0m. Bij
deze afmetingen en een BGT belasting van 8357
kN is de belasting uit het landhoofd ongeveer 125
kN/m2. Op basis van de uitgevoerde analyses
wordt verwacht dat de restzettingen beperkt 
blijven en toelaatbaar zijn.

Algehele stabiliteit
Aangezien het niet enkel om een standaard funde-
ring op staal berekening gaat, maar een fundering

op staal op een afvalberg met een onderafdich-
tingsfolie en de fundering zich op 1 meter afstand
van het talud bevindt is de algehele stabiliteit 
getoetst door middel van een Plaxis 2D analyse.
Hierbij is gecontroleerd of er een glijvlak door het
talud of door de afvalberg over de folie ontstaat. 

In de Plaxis 2D analyse zijn het landhoofd, afval-
berg, afsluitende folie van de onderafdichting con-
structie en ondergelegen lagen gemodelleerd. De
eigenschappen beschreven in tabel 1 zijn aange-
houden voor de afvalberg. Voor de onderliggende
lagen zijn grondeigenschappen volgens NEN9997-
1 tabel 2b aangehouden. Voor de grondlagen en de
afvalberg is gekozen om het materiaal met het Har-
dening Soil model te modelleren, vanwege de
spanningsafhankelijke stijfheid en verhoogde
grensspanning ten gevolge van de voorbelasting.
Doordat niet bekend is of er zich wel of geen veen
direct onder het drainage zand bevindt, is besloten
om een veenlaag van 0,5 meter te modelleren. 

De afsluitende folie van de onderafdichtingcon-
structie is gemodelleerd als een zeer slap geogrid.

De wrijving tussen folie en drainage zand wordt
door middel van een dubbel ‘interface’-element
gemodelleerd. Voor de wrijvingscoëfficiënt Rinter
van de interface wordt 0,8 aangehouden. Deze
waarde komt overeen met CUR 221 Folieconstruc-
ties en is gebaseerd op een glad PVC met een direct
contact tussen folie en zand, waarbij geen gebruik
is gemaakt van beschermende geotextielen boven
of onder de folie. 

Op basis van de contactspanningen uit het soft-
ware pakket SCIA Engineer zijn de belastingen van-
uit de poer op de afvalberg bepaald. In de
maximaal belaste doorsnede verloopt de q-last van
108 kPa naar 153 kPa in de BGT. En in de UGT ver-
loopt de maximaal belaste doorsnede van 137 kPa
naar 190 kPa. Doordat Plaxis 2D een 2-dimensio-
nale berekening is en de spanningsspreiding 3 di-
mensionaal is, is de belasting vermenigvuldigd met
een reductiefactor van 0,75. De factor is gebaseerd
op een 1:1 spanningsspreiding en een funderings-
plaat van 12 meter. Daarnaast wordt in overleg met
de constructeur een belasting van 10 kPa aange-
houden achter het landhoofd in de BGT. 

Figuur 10 – Veiligheidsfactor (gedraineerd). Figuur 11 – Grafiek met gemeten zettingen landhoofd.

Figuur 12 –
Locatie 

meetpunten
landhoofd.
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Uit de Plaxis 2D analyse volgt dat er geen bezwijk-
vlak over de folie ontstaat. Het glijvlak loopt door
de veen- en kleilagen onder het drainagezand van
de afvalberg. Om het bezwijkvlak inzichtelijk te
maken is in figuur 9 de deviatorische rek weerge-
geven ten gevolge van de belasting in de UGT
waarbij partiële materiaalfactoren zijn toegepast. 

Daarnaast zijn twee phi-c reducties uitgevoerd.
Namelijk na de eindsituatie in zowel de BGT als de
UGT. De phi-c reductie na de UGT-situatie wordt
uitgevoerd om te onderzoeken hoeveel resterende
veiligheid er in de UGT aanwezig is. De resultaten
van de phi-c reducties zijn weergegeven in figuur
10. Het blijkt dat de (extra) veiligheidsfactor in de
UGT situatie 1,05 is. In de BGT berekening is deze
factor 1,6. Er wordt daarom voldaan aan de eisen
voor algehele stabiliteit in de gedraineerde situatie.
Het verschil in veiligheidsfactor tussen de BGT en
de UGT komt redelijk goed overeen met het 
product van de partiële factor op de belasting 
(gemiddeld 1,25) en op de hoek van inwendige
wrijving (1,25).

Gemeten zettingen
Na het storten van de poer zijn de hoekpunten van
de poer verschillende malen gemeten. In deze 
periode zijn de liggers van het dek gelegd en is 

achter het landhoofd grond aangevuld. In figuur 
11 zijn de resultaten weergegeven en in figuur 12
is de locatie van de meetpunten weergegeven. 

Uit de grafiek kan worden geconcludeerd dat over
een periode van 100 dagen er een zetting is opge-
treden van 2 tot 4 mm. De metingen laten een 
‘wisselend beeld’ zien, waaruit blijkt dat de gemeten
zetting in dezelfde orde ligt als de meetonnauw-
keurigheid. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
er nagenoeg geen zetting is opgetreden.

Vervolgens is ook na oplevering tweemaal geme-
ten, een nulmeting en een herhalingsmeting. Uit
de herhalingsmeting blijkt dat de fundering op
staal 2 mm is gezakt over een periode van 7 maan-
den. De gemeten zetting is bijna nihil, waardoor
het dek nog niet gevijzeld hoeft te worden. 

Conclusie
Op basis van de opgegeven parameters van de af-
valberg is een definitief ontwerp gemaakt. Door-
dat de bovenafdichting zou worden vervangen,
was het mogelijk om boringen en sonderingen uit
te voeren. Uit de boringen en sonderingen is 
gebleken dat de opbouw van de afvalberg sterk 
heterogeen is. Daarnaast komen kleilagen voor in
de afvalberg. Op deze klei is een triaxiaal test 

uitgevoerd. De resultaten zijn vergeleken met de
opgegeven parameters van de opdrachtgever.
Deze bleken overeen te komen. 

In het ontwerp is getoetst of er geen bezwijkvlak
ontstaat over de afsluitende folie van de onderaf-
dichting. Hieruit bleek dat het bezwijkvlak door de
folie heen loopt. In het voortraject is een voorbe-
lasting aangebracht ter plaatse van de fundering
op staal op de afvalberg. Uit de resultaten van de
voorbelasting is geconcludeerd dat de zettingen
beperkt zullen blijven, wanneer de belasting uit
het landhoofd niet groter zal zijn dan 125 kPa. 

Uit de meetresultaten is gebleken dat de zetting
van het landhoofd erg klein is. Ook na oplevering
is de zetting beperkt gebleven. Verwacht wordt
dat in de toekomst de zettingen ook beperkt zullen
blijven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het
ontwerp van de fundering op staal op de afvalberg
robuust en conservatief is. Hiervoor is bewust 
gekozen vanwege het risico van zettingen en 
zettingsverschillen door de sterke heterogeniteit
van de afvalberg, de aanwezigheid van klei en 
open ruimtes tussen het puin. !

Beter bouwen begint 
met slim verbinden
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