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1 Inleiding

1.1 Algemene projectbeschrijving
In 2013 zijn de regionale waterkeringen in West-Brabant getoetst. Uit deze toetsing is
gebleken dat een groot deel van deze keringen niet voldoet aan de door de provincie
vastgestelde norm. Waterschap Brabantse Delta wil de veiligheid tegen overstromingen in
het gehele beheergebied op orde brengen. Het waterschap pakt het verbeteren van de
veiligheid in deelgebieden op. Het deelgebied midden, het gebied ten noorden van Hoeven
en Etten-Leur en ten zuiden van de rivier de Mark, is het eerste gebied waarvoor uitvoering
gepland is.

De Laaksche Vaart en Leursche Haven zijn gegraven watergangen waarvan de waterstand
veelal hoger ligt dan het aangrenzende maaiveld. Daarom zijn bij de realisatie van deze
vaarten waterkeringen aangelegd, die het omringende land, het 'achterland' beschermen
tegen overstroming. De watergangen worden gevoed door hemelwater en kwel die via de
bodem, kleinere watergangen en (hemelwater)riolen afwateren op één van deze
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watergangen. De vaarten monden uit in de rivier de Mark. Onder reguliere omstandigheden
stromen de Laaksche Vaart en de Leursche Haven via open verbindingen uit in de Mark. In
extreme situaties veroorzaakt de Mark opstuwing in Laaksche Vaart en Leursche Haven
waardoor zij hun water dan niet vrij meer kunnen afvoeren op de Mark. Als vervolgens het
waterpeil stijgt door de neerslag uit het achtergelegen gebied, wordt de stijging van
hoogwater in de Laaksche Vaart en Leursche Haven versneld door de gestremde afvoer.

Om zowel het achterland te beschermen en de problemen met afvoer vanuit de vaarten te
voorkomen, wordt in opdracht van Waterschap Brabantse Delta door Boskalis Nederland
zowel bij de monding van de Leursche Haven als de monding van de Laaksche Vaart een
keersluis en gemaal gerealiseerd, welke het af te voeren water richting de Mark zullen
geleiden.

Boskalis Nederland heeft Sweco opdracht gegeven voor het uitwerken van deze
waterbouwkundige kunstwerken. Het voorliggende rapport betreft de
ontwerpverantwoording van het VO Laaksche Vaart.

1.2 Doel rapportage
Het doel van deze rapportage is het onderbouwen van het voorontwerp van de Laaksche
Vaart. Hierbij wordt het ontwerp uitgewerkt tot een niveau dat voldoende is voor het
aanvragen van een omgevingsvergunning. In later stadium zal een uitvoeringsontwerp
worden opgesteld. Concreet betekent dit dat in deze rapportage de fundatie en permanente
keringen worden ontworpen en de afmetingen van de betonconstructies worden
vastgesteld. In het uitvoeringsontwerp zal de benodigde wapening per onderdeel worden
vastgesteld en op wapeningstekeningen worden weergegeven.

Het ontwerp van de deuren en het bewegingswerk van de deuren valt buiten deze
rapportage.

1.3 Voorgaande ontwerpfasen
De voorgaande ontwerpfase was de fase waarin het aanbiedingsontwerp werd opgesteld.
Dit is alleen intern gebruikt voor het opstellen van de aanbieding en heeft verder geen
formele status. Het voorliggende VO moet daarom worden gezien als het eerste uitgewerkte
ontwerp.

De figuren in deze rapportage zijn bedoeld als ondersteuning en verduidelijking van de
berekening. Aangezien deze rapportage is geschreven tijdens het ontwerpproces kunnen
de figuren op details afwijken van de definitieve ontwerptekeningen. Deze afwijkingen
worden duidelijk aangegeven of zijn niet van wezenlijk belang voor de uitkomsten van de
berekeningen.

Het ontwerp van de keersluis Laaksche Vaart heeft een zeer grote gelijkenis met die van de
Leursche Haven. De wanden zijn 400mm minder hoog en de drempelhoogte is anders maar
verder zijn de kunstwerken gelijk. Om die reden is een uitgebreide berekening achterwege
gelaten en wordt eenzelfde maatvoering aangehouden als bij Leursche Haven. Het
draagvermogen van de palen wordt uiteraard wel gebaseerd op sonderingen op de juiste
locatie.
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Het ontwerp van het gemaal Laaksche Vaart is door het groter aantal pompen wel duidelijk
anders dan gemaal Leursche Haven. Het gemaal Laaksche Vaart wordt daarom wel
volledig uitgevoerd.

1.4 Omschrijving keersluis
De keersluis is een U-vormige bak met daarin twee sets puntdeuren. In geopende toestand
is het keermiddel geschikt om vaartuigen van het type “open boot” onbelemmerd doorgang
te verlenen. De maatvoering is weergegeven in onderstaande figuur. De wanddikte ter
plaatse van de deursponning is geoptimaliseerd naar 800mm en de vloerdikte naar 700mm.
Het kunstwerk wordt geheel op palen gefundeerd.

De keersluis dient toekomstvast te zijn. Dit is geoperationaliseerd door in de berekeningen
uit te gaan van belastingen die corresponderen met het mogelijk toekomstige te keren
waterpeil (=0,20m hoger waterpeil in rekening gebracht).
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Voor afdichting en belastingafdracht komen op de vloer twee drempels met aanslagen voor
de puntdeuren. De drempels zijn 500mm hoog ten opzichte van de bovenzijde vloer. Ten
behoeve van het uitvoeren van onderhoud kan het keermiddel worden drooggezet middels
houten schotbalken. Hiertoe is het keermiddel aan weerszijden voorzien van dubbele
schotbalksponningen.

Er is geen constructieve samenhang tussen de keersluis en het gemaal. Beide hebben een
eigen fundering. De kwelschermen lopen wel door van keersluis naar gemaal maar dit heeft
verder geen constructieve gevolgen.

De keersluis wordt beschermd tegen aanvaarschade door toepassing van geleidewerken.
De uitwerking hiervan zal plaatsvinden in de UO-fase. Daarnaast worden er geen
afmeervoorzieningen op het keermiddel aangebracht, ter voorkoming van onder meer
betreding door onbevoegden.
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Tijdens de uitvoering wordt een tijdelijk kanaal gerealiseerd middels damwanden, aan de
westzijde van het te realiseren keermiddel. Dit tijdelijke kanaal borgt de waterafvoer vanuit
de Laaksche Vaart richting de Mark tijdens de realisatie van het werk.
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1.5 Omschrijving gemaal
Het gemaal heeft een drievoudige pompopstelling volgens onderstaand figuur. Ook het
gemaal wordt volledig op palen gefundeerd. Aan de zijde van het gemaal is voorzien in een
opstelplaats voor een mobiele kraan. Aan de instroomzijde wordt het gemaal voorzien van
een NAP-hoogtebout, op een nader vast te stellen positie. De uitstroomzijde is voorzien van
een afsluiter t.b.v. het plegen van onderhoud. Het krooshek wordt demontabel uitgevoerd.

Zowel het gemaal als het keermiddel worden onderdeel van de regionale kering. Het
aanlegniveau is NAP +2,05m, waarbij in de toekomst een verhoging tot NAP +2,25m
mogelijk is door het aanbrengen van plaatselijke verhogingen op het betonwerk.

Het bedieningsgebouw wordt op de civiele constructie geplaatst, waarbij het gebouw
beperkt uitkraagt. De civiele constructie dient te worden voorzien van een uitkraging welke
als funderingsbalk voor het gebouw zal dienen. Deze dient in het UO te worden
gedetailleerd. Aandachtspunt hierbij is om de uitkraging te voorzien van een vorstrand,
welke de opwaartse belasting t.g.v. grondbevriezing sterk beperkt.
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2 Uitgangspunten

2.1 Relevante documenten
Bij het opstellen van het VO zal gebruik worden gemaakt van de volgende
projectdocumenten. Deze uitgangspunten zijn reeds eerder gedeeld middels de
uitgangspuntennotitie: RKDM-RAP-00069 uitgangspuntenrapport V4.0 d.d. 22-06-2018.

[1] Verbetering regionale keringen deelgebied midden, Vraagspecificatie Eisen, d.d. 12-05-
2017, incl. Nota van Inlichtingen (Vraag & Antwoord Negometrix-RKBD)

[2] Geotechnisch grondonderzoek, regionale kering langs de Mark, VN-60697-1, 2 en 3,
d.d. 07-01-2015.

[3] IN/OUT lijst RKDM-BVP-00008 IN_OUT lijst v6.0 definitief
[4] SWNL023635, Toepassing onderwaterbeton aanleg gemalen Laaksche Vaart en

Leursche Haven, d.d. 28-06-2018
[5] SWNL0223376, Leursche Haven: trillingspredictie voor het aanbrengen van palen en

damwanden, 04-07-2018
[6] Geotechnisch grondonderzoek, regionale keringen deelgebied Midden te Etten-Leur,

1800750RG versie 1, d.d. 18-05-2018.
[7] SWNL0227634, Tijdelijke damwanden Leursche Haven en Laaksche Vaart, d.d. 28-06-

2018.

2.2 Normen en richtlijnen
Alle door de Woningwet en Bouwbesluit 2012 aangewezen normen zijn van toepassing. Met
name de hieronder genoemde normen zijn van belang voor de civiele constructie;
· Eurocode 0 – Grondslagen

NEN-EN1990+A1+A1/C2/NB - Grondslagen van het constructief ontwerp – 2011.
· Eurocode 1 - Belastingen op constructies

NEN-EN1991-1-1+C1/NB - Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht
en opgelegde belastingen – 2011.

· Eurocode 2 - Ontwerp en berekening van betonconstructies
NEN-EN1992-1-1+C2/NB - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen – 2011.

· Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp
NEN-EN1997-1+C1/NB - Deel 1: Algemene regels – 2016.

Daarnaast zijn de volgende richtlijnen gebruikt;
· CUR-publicatie 166 - Damwandconstructies (6e druk)
· CUR-Aanbeveling 77:2014 Rekenregels voor ongewapende onderwaterbetonvloeren
· CUR-Aanbeveling 112:2014 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal
· ROK versie 1.3 (zie VSE-0125)
· Stowa: Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen ORK 15, 2011
· TAW: Leidraad kunstwerken 2003
· TAW: Technisch rapport: zandmeevoerende wellen. TR15, 1999
· EAU 2012
· NVN 6724, Voorschriften Beton, in de grond gevormde funderingselementen van beton

of mortel (ingetrokken voornorm)
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2.3 Grondonderzoek
Het grondonderzoek is gerapporteerd in [2]. Op basis van de sonderingen in dit rapport
wordt een fundering op staal op voorhand afgewezen; de aanwezige klei- en veenlagen
zouden een veel te grote zakking van het gemaal veroorzaken. Alle civiele constructies
worden om die reden gefundeerd op palen. Het uitgevoerde grondonderzoek was gericht op
de dijk tussen de monding van Leursche Haven en Laaksche vaart.

Het VO is aanvankelijk opgezet aan de hand van het grondonderzoek in [2], in afwachting
van meer passend grondonderzoek, gerapporteerd in [6]. De impact van de nieuwe
informatie op het ontwerp is beperkt gebleven tot een hoger gelegen paalpuntniveau voor
locatie Leursche Haven.

2.4 Waterstanden en bodemligging
De volgende peilen zullen worden aangehouden;

Minimale waterstand; NAP -0,20m
Maximale waterstand; NAP +1,40m in de Mark
Maximale waterstand; NAP +1,10m in Laaksche Haven, na realisatie keermiddel
Waterstand bij sluiten; NAP +0,80m
Aanleghoogte kunstwerk; NAP +2,05m, zowel gemaal als keermiddel
Maaiveld; NAP +2,20m, dit is aanleghoogte aansluitende dijk
GWS, hoog; NAP +1,40m, als max. waterstand Mark
GWS, laag; NAP -0,20m, als min. Waterstand
Drempel keermiddel NAP -1,40m
Waterbodem keermiddel NAP -1,90m, uitgaande van hoogte deuraanslag 0,5m
Waterbodem gemaal NAP -3,50m
Waterbodem bestaand in later ontwerpfase nader te bepalen uit peilingen,

aanname NAP -1,40m

Uit de peilbuisgegevens van het geotechnisch onderzoek volgt dat de freatische
grondwaterstand fluctueert tussen NAP +1 en 0 bij het bestaande dijklichaam.

2.5 Materiaalkwaliteiten
Gelijk aan Leursche Haven.

2.6 Levensduur
Gelijk aan Leursche Haven.

2.7 Veiligheidsklasse en partiele factoren
Gelijk aan Leursche Haven.

2.8 Belastingen
Gelijk aan Leursche Haven.
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2.9 Paalfundatie
2.9.1 Algemeen
Voor de fundatie van zowel gemaal als keersluis is gekozen voor geheide prefab
betonpalen. Uit de trillingspredictie [5] is gebleken dat het heien van deze palen geen
schade aan de omgeving zal veroorzaken.

De palen worden geheid vanuit een bouwkuip. Omdat de bouwkuip deels in de huidige
Laaksche Vaart ligt is het nodig binnen de bouwkuip op te hogen om zo een egaal
werkplateau te krijgen. De palen zullen op diepte worden geheid middels een oplanger. De
berekening van de bouwkuip is gerapporteerd in [7].

2.9.2 Uitgangspunten
Voor het dimensioneren van de palen is gebruik gemaakt van het programma
D-Foundations versie 17.1. Het aantal palen, de betreffende paalkopniveaus en
paalkopbelastingen staan vermeld in Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Paalkopniveau’s en -belastingen

Fundering
Aantal
palen

[-]

PKN
[m NAP]

B.K.
betonvloer

[m NAP]

Fc;d

[kN]
Fc;rep

[kN]
Ft;d

[kN]

Gemaal 40 -2,8 / -4,25 -2,3 / -3,5 1015 750 240
Keersluis 25 -2,6 -1,9 900 650 0

Waarbij:
PKN paalkopniveau
Fc;d verticale drukbelasting in de uiterste grenstoestand
Fc;rep verticale drukbelasting in de bruikbaarheidsgrenstoestand
Ft;d verticale trekbelasting in de uiterste grenstoestand

De aangehouden paal-, materiaal- en correctiefactoren zijn weergegeven in Tabel 2-2.

Tabel 2-2 Paal-, materiaal- en correctiefactoren
Paalfactor Waarde

n 1
ξ3 1,32
ξ4 1,32
αp 0,7
αs 0,010(1)

αt 0,007(1)

β 1,0
s 1,0
γb 1,2
γs 1,2
γs,t 1,35

(1) In de gehanteerde sonderingen zijn vaste kleilagen aangetroffen in de trek- en positieve
kleefzone; zie nader beschrijving van de bodemopbouw in paragraaf 2.9.3. Conform
NEN9997-1 (2016) zijn hogere αs en αt aangehouden voor de kleilagen.

Waarbij:
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n aantal sonderingen nabij van de funderingen
x3 correctiefactor afhankelijk van het aantal sonderingen en wel/niet stijf zijn van fundering,

toegepast op de gemiddelde waarden van de per sondering bepaalde draagvermogens
x4 correctiefactor afhankelijk van het aantal sonderingen en wel/niet stijf zijn van fundering,

toegepast op de minimum waarde van de per sondering bepaalde draagvermogens
ap paalklasse factor voor de paalpunt
as paalklasse factor voor de paalschacht, schachtwrijvingsfactor bij belasting op druk
at paalklasse factor voor de paalschacht, schachtwrijvingsfactor bij belasting op trek
b paalvoetvormfactor
s reductiefactor dwarsdoorsnede paalpunt
gb materiaalfactor voor puntweerstand
gs materiaalfactor voor schachtwrijving bij belasting op druk
gs,t materiaalfactor voor schachtwrijving bij belasting op trek

2.9.3 Bodemopbouw

Ter plaatse van de aan te leggen constructies zijn sonderingen uitgevoerd. In Figuur 2-1
wordt een bovenaanzicht weergegeven met de locatie van de sonderingen ten opzichte van
de constructies.

Figuur 2-1 Bovenaanzicht met situering van de sonderingen

Ter plaatse van / nabij het gemaal en de keersluis zijn sonderingen 111, 112, 126 en 128
uitgevoerd. De sonderingen 127 en 129 die ook in het invloedsgebeid van de constructie
zouden liggen, zijn niet uitgevoerd. De vier aangehouden sonderingen en de
geïnterpreteerde bodemopbouw zijn opgenomen in Bijlage 5. Uit deze vier sonderingen
volgt dat de bodemopbouw bestaat uit:

· Kleilagen vanaf het paalkopniveau tot circa NAP -4,5 à -8 m;
· Afwisselende zand-, vaste klei- en kleiige zandlagen van circa NAP -4,5 m à

NAP -8 m tot  circa NAP -14 m à NAP -15 m;
· Vast gepakt Pleistoceen zand vanaf circa NAP -14 m à -15 m.
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In de funderingsberekeningen is uitgegaan van een niveau bovenzijde trekzone en de
bovenzijde positieve kleefzone gelijk aan de bovenzijde van het pakket bestaande uit
afwisselende zand-, vaste klei- en kleiige zandlagen, van circa NAP -4,5 m tot NAP -8 m.
Opgemerkt wordt dat kleiige zand- en zandige kleilagen in de trek- en positieve kleefzones
veiligheidshalve gemodelleerd zijn als zand, omdat de paalklassefactor voor de
schachtwrijving lager is voor zand dan voor klei.
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3 Berekening keersluis

3.1 Geometrie en invoer Scia
De vloer van de keersluis ligt 0,4m hoger dan bij Leursche Haven en de bovenzijde van de
wanden is 0,05m lager. Hierdoor is de belasting op wanden en vloer dan de keersluis (iets)
kleiner dan bij Leursche Haven en kan veilig worden aangenomen dezelfde afmetingen en
wapening volstaat. De keersluis kan onder toepassing van gangbare
wapeningshoeveelheden de aangrijpende belastingen weerstaan.

3.2 Resultaten paalfundatie, verticaal
Overgenomen uit berekening Leursche Haven; bij toepassing van 25 palen is de maximale
reactie 900 kN (druk, UGT). De minimale reactie is ca 10 kN (druk, UGT). Trekbelasting op
de palen komt dus niet voor. De capaciteit van de palen is beschouwd in hoofdstuk 5.

Het palenplan voor de keersluis:
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4 Berekening gemaal

4.1 Opzet berekening
In tegenstelling tot de keersluis heeft het gemaal een vrij eenvoudige draagconstructie. Het
bestaat uit drie rechthoekige betonnen kokers naast elkaar. In langsrichting is door
aanwezigheid van het pompblok een relatief groot gewicht in het midden aanwezig. Er is
daarom ervoor gekozen om een gescheiden gewichtsberekening en doorsnedeberekening
te maken. Anders dan bij de keersluis werd een integraal 3D model werd niet nodig geacht
voor het gemaal.

In de gewichtsberekening wordt de verdeling van het gewicht over de paalfundatie bepaald.
Hiertoe zijn de gewichten uitgewerkt en ingevoerd op een stijve plaat. Hierdoor is de
verticale belasting op iedere afzonderlijke paal af te lezen en kan de maatgevende
paalbelasting worden gevonden. De gewichtsberekening is opgenomen in bijlage 1.

In de doorsnedeberekening worden drie maatgevende dwarsdoorsneden gemaakt over het
gemaal. Hiermee worden de momenten in vloer, wanden en dek (mits aanwezig uiteraard)
gevonden en kan bij de gekozen elementdikte de benodigde wapening worden bepaald. De
doorsnedeberekening is opgenomen in bijlage 2.
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4.2 Paalfundatie
Voor de gewichtsberekening wordt verwezen naar bijlage 1. Het palenplan is hieronder
weergegeven, in totaal zijn 40 palen nodig.

De maximaal optredende drukbelasting per paal is 1015 kN (UGT), de maximaal
optredende trekbelasting is 240 kN per paal (UGT).

De capaciteit van de palen is beschouwd in hoofdstuk 5.
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4.3 Berekening van dwarsdoorsnede
De berekening is opgezet als een 2D schematisering met Scia Engineer, waarbij het gemaal
wordt voorgesteld als een aantal dwarsdoorsneden. Er worden drie dwarsdoorsneden over
het gemaal doorgerekend:
· Doorsnede A over het open uitstroomdeel van het gemaal, bovenzijde NAP +2,05
· Doorsnede B over het kroosbordes, bovenzijde NAP +1,5 / +1,35 (rand / vloer)
· Doorsnede C over het open instroomdeel van het gemaal, bovenzijde NAP +1,5

A

B

C
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4.4 Belastingen betonconstructie
4.4.1 Eigen gewicht (BG1)
Eigen gewicht wordt door het rekenprogramma zelf bepaald.

4.4.2 Grond- en waterdruk (BG2)
Om de maximale belasting te bepalen tegen de wand is gerekend met een grondwaterstand
gelijk met de bovenzijde van de wanden van het gemaal. In onderstaande berekening zijn
de belastingen bepaald die in Scia zijn ingevoerd, gebaseerd op het diepe deel van het
gemaal. De belastingen voor het minder diepe uitstroomdeel van het gemaal zijn naar rato
van wandhoogte aangepast.

Grond en waterdruk van buitenaf
mv r.w[kN/m3]= 10,00

r.g;d[kN/m³]=18,00
hl.dk q.2 r.g;n[kN/m³]=20,00

K.n= 0,50
d[rad]=j2/3= 0,35

E.n E.n mv[m]= 1,50
F F bk.dk[m]= 1,50

hl.dk[m]= 1,35
hl.vl q.3 bk.vl[m]= -3,50

hl.vl[m]= -3,88
q.4 ok.vl[m]= -4,25

gwsh[m]= 1,50

q1[kPa]=g.g;d*(mv-bk.dk)= 0,00
q2[kPa]=(mv-gwsh)*g.g:d*Kn+(gwsh-hl.dk)(Kn*(g.g.n-g.w)+g.w)= 2,25
q3[kPa]=(mv-gwsh)*g.g.d*Kn+(gwsh-hl.vl)(Kn*(g.g.n-g.w)+g.w)= 80,63
q4[kPa]=-(gwsh-ok.vl)*g.w= -57,50

Bepaling belasting "aangehangen" grond:
h b r q.k.v;gem F E.n E.n*tan(d)

m m kN/m³ kPa kN/m kN/m kN/m
q1 0,25 0,00 0,00
mv-gws 0,00 0,25 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 droog
gws-bk.vl 5,00 0,25 20,00 25,00 nat, grond
gws-ok.vl 5,75 10,00 28,75 82,66 29,86 nat, korrel
opw.dr 0,75 0,50 -10,00 -3,75 water

21,25 29,86
Q1[kN/m]=SF+SE.n*tan(d)= 51,11

q1
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4.4.3 Maaiveldbelasting (BG3)
Gerekend wordt met een maaiveldbelasting van 13,3 kN/m². Het gemaal heeft geen
onderdelen die direct bereden zullen worden door zwaar verkeer, wiellasten zijn daarom
niet relevant.

4.4.4 Belasting door water binnen gemaal (BG4)
Het gemaal zal (deels) gevuld worden met water. Om de maximale belasting te bepalen is
aangenomen dat het niveau gelijk is aan de bovenzijde van de wanden. Het kan niet meer
worden, want dan stroomt het water over naar het omliggende terrein.
Dit belastinggeval is bedoeld voor de situatie dat tijdens de bouw het gemaal volstaat met
water terwijl de grond rondom het gemaal nog niet is aangevuld. Dit kan bedoeld (testen op
lekkage) of onbedoeld (hevige neerslag) optreden.

Voor de wanden van het gemaal is de maatgevende situatie dat een of twee niet
aangrenzende maalgangen zijn drooggezet. Daarom is in de Scia berekening de middelste
maalgang de belasting door water weggelaten.

4.4.5 Overige (permanente) belastingen (BG5)
Onder deze noemer zijn alle belastingen samengebracht die in principe permanent zijn
maar wel demontabel zijn. Denk aan installatie van de pompen, scheidingswanden en
afwerking. Net als in de gewichtsberekening is deze belasting ingeschat op 7,5 kN/m² op
alle dekken. De gevels en het dak van het gemaalgebouw dragen hun belasting af op de
buitenwanden en geven daarom vrijwel alleen normaaldrukkracht in de wanden. Dit geeft
alleen een gunstig effect en om die reden zijn deze belastingen niet meegenomen.

mv

hl.dk q.2
p[kPa]= 13,30
K.n= 0,50
q2[kPa]= 6,65

F b[m]= 0,25
F[kN/m]= 3,33

hl.vl q.2

Water inwendig
bk.dk[m]= 1,50
bk.vl[m]= -3,50
q3[kPa]= 50

q.3
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4.4.6 Overige (variabele) belastingen (BG6)
Onder dezen noemer zijn alle variabele belastingen op de dekken samengebracht.
Hieronder valt de aanwezigheid van personen e.d. Net als in de gewichtsberekening is deze
belasting ingeschat op 5 kN/m² op alle dekken.

4.5 Belastingcombinaties
In Scia zijn de belastingcombinaties als volgt samengesteld:

4.6 Conclusie betonconstructie
Uit de Scia berekening volgen de maatgevende momenten en dwarskrachten die op de
betonconstructie werken. Om te toetsen of de afmetingen van het beton goed gekozen zijn
is getoetst of met een redelijke hoeveelheid wapening kan worden volstaan en of
dwarskrachtbeugels achterwege kunnen blijven. Deze berekeningen zijn terug te vinden in
bijlage 3.

De samengevatte uitkomsten:

De scheurwijdtetoets resulteert in 2 minieme oveschrijdingen van het toetsingscriterium.
Deze worden als verwaarloosbaar gezien.

De toets op dwarskracht laat enkele overschrijdingen zien, waarvoor (een beperkte
hoeveelheid) dwarskrachtwapening toegepast zal moeten worden.

4.7 Horizontale belasting op paalfundatie
Net als bij het keermiddel ontstaat door waterstandsverschillen een horizontale belasting op
het gemaal. Deze horizontale belasting zal deels worden opgenomen door de
vleugelwanden en kwelschermen van het gemaal en deels door buiging in de palen.
Voor de toetsing van de palen wordt aangehouden dat alle horizontale belasting wordt
opgenomen door buiging in de palen.

verticaal evenwicht wanden naar buiten belast wanden naar binnen belast
Combinatienummer: UGT1 UGT2 UGT3 UGT4 BGT1 BGT2 UGT5 UGT6 BGT3 BGT4

6.10 6.10 6.10a 6.10b 6.14a 6.15a 6.10a 6.10b 6.14a 6.15a
BG1 – eigen gewicht (per) 0,95 1,05 0,90 0,90 1,00 1,00 1,40 1,25 1,00 1,00
BG2 - grond + grondwater (per) 1,05 0,95 0,90 0,90 1,00 1,00 1,40 1,25 1,00 1,00
BG3 - maaiveldbelasting (var) 1,20 1,50 1,00 0,80
BG4 - water inwendig (var) 1,50 1,20 1,50 1,00 0,80
BG5 - overig permanent (per) 0,95 1,05 0,90 0,90 1,00 1,00
BG6 - overig variabel (var) 1,32 1,32 1,32 0,80 0,40

groep 1 groep 2 groep 3

d[mm] dia[mm] hoh[mm] dia[mm] hoh[mm] MEd.max ME.max Nd bijbeh. N bijbeh. Vd.max opm
bijleg bijleg [kNm/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m] UC Mu UC scheur UC Vd

1 750 20 150 12 150 620 457 -348 -253 258 vloer instroomzijde, trek onder 0,71 0,90 0,98
2 750 20 150 150 363 243 202 134 246 vloer instroomzijde, trek boven 0,64 0,95 0,93
3 500 25 150 20 150 661 486 -92 -66 348 wand instroomzijde, trek buiten 0,77 1,01 1,42
4 500 25 150 150 361 240 -59 -66 202 wand instroomzijde, trek binnen 0,64 0,71 0,82
5 500 20 150 16 150 407 300 -265 -194 200 vloer uitstroomzijde, trek onder 0,69 0,81 0,94
6 500 20 150 16 150 239 160 153 102 199 vloer uitstroomzijde, trek boven 0,40 0,73 0,94
7 500 25 150 20 150 439 324 -80 -57 265 wand uitstroomzijde, trek buiten 0,52 0,92 1,08
8 500 20 150 150 238 159 -51 -57 153 wand uitstroomzijde, trek binnen 0,64 0,96 0,72
9 300 12 150 150 29 22 -15 -30 1 dek, trek onder 0,39 0,61 0,01
10 300 12 150 10 150 53 43 -59 -59 56 dek, trek boven 0,44 0,65 0,47
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In langsrichting keert het gemaal ca. 1,2 m grond. Deze belasting geeft een horizontale
belasting op de palen die een kopmoment in de palen tot gevolg heeft.

De horizontale belasting op het gemaal bestaat uit twee componenten:
· Gronddruk, dit wordt voorgesteld als een driehoekbelasting van 0 tot

(20-10)*1,2m*0,5(l.n) = 6kN/m².
· Waterdruk, waarbij wordt gerekend met een waterstandsverschil van NAP +1,4 - -0,2 =

1,6m over een hoogte van NAP +1,4 tot -4,25m.
· Of waterdruk, waarbij wordt gerekend met een waterstandsverschil van NAP +2,25 -

+0,8 = 1,45m over een hoogte van NAP +2,25 tot -4,25m (hierbij wordt dus rekening
gehouden met een mogelijk in de toekomst te realiseren keerhoogte van NAP +2,25).

De totale rekenwaarde van de belasting is dan;
6 * 1,2 * 0,5 + 1,6 * 10 * 0,5 + 1,6 * 10 * (-0,2 - -4,25) = 3,6 + 8,0 + 64,8 = 76,6 kN/m
of
6 * 1,2 * 0,5 + 1,45 * 10 * 0,5 + 1,45 * 10 * (+0,8 - -4,25) = 3,6 + 7,25 + 73,2 = 84,1 kN/m

Deze belasting werkt op een breedte van 15,5m.
De totale, maatgevende belasting is 84,1 * 15,5 = 1304 kN.

Deze belasting wordt gespreid over de 40 palen direct onder het gemaal. De horizontale
paalbelasting is dan 1304 kN / 40 = 33 kN.
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Bron: NVN 6724, tabel 6

Het optredende kopmoment wordt afgeleid uit tabellen waarbij de relatie tussen een
horizontale belasting en het kopmoment is beschreven. Bij een effectieve
elasticiteitsmodulus van 15.000 N/mm² (ca. 50% gerekend van normwaarde vanwege kruip
en scheurvorming), een schachtweerstand van 1 N/mm² (zeer slappe grond) en een
equivalente middellijn van de paal van 0,4m is het kopmoment 4,0 * Vd * D, dus 4*33*0,4 =
53 kNm. Dit is opneembaar door de palen. Ter indicatie – bij een prefab paal vierkant 380 is
kopwapening 8Ø20 nodig om dit kopmoment op te kunnen.

Het schachtmoment is globaal een factor 4 lager dan het kopmoment en zal in de praktijk
geen maatgevend ontwerpaspect zijn voor de palen.
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5 Geotechnisch advies

5.1 Paalfundatie
Alle palen worden op druk belast. Ter plaatse van het gemaal worden de palen ook op trek
belast. De D-Foundations rapportage is opgenomen in Bijlage 5. Als voorbeeld wordt het
verloop van het drukdraagvermogen van de palen van het gemaal (PKN = -4,25 m) in de
diepte weergegeven de grafiek:

Figuur 5-1 Verloop van paaldrukdraagvermogen in de diepte ter plaatse van het gemaal

Uit de grafiek volgt dat prefab betonpalen 380x380 mm met een paalpuntniveau van
NAP -18 m voldoen aan de eisen. Het berekende druk- en trekdraagvermogen van de palen
wordt weergegeven in onderstaande tabel:

Tabel 5-1 Resultaten van draagvermogenberekeningen

Fundering PKN
[m NAP]

PPN
[m NAP]

Lengte
[m]

a x b
[mm]

Fc,d

[kN]
Rc,d,net

[kN]
Ft,d

[kN]
Rt,d

[kN]
Gemaal -4,25 -18,0 13,75 380x380 1015 1110 240 300
Gemaal -2,8 -18,0 15,2 380x380 1015 1050 240 300
Keersluis -2,6 -17,0 14,4 380x380 900 1000 0 n.v.t.

Waarbij:
PKN paalkopniveau
PPN paalpuntniveau
a x b paalafmetingen (doorsnede)
Fc;d rekenwaarde van drukbelasting in uiterste grenstoestand
Rc;d,net rekenwaarde van netto drukpaalvermogen
Ft;d rekenwaarde van trekbelasting in uiterste grenstoestand
Rt;d rekenwaarde van trekpaalvermogen

Fc;d = 1015 kN
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De paalzakkingen en de verticale veerstijfheid van de palen zijn met de drukbelastingen in
de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) bepaald en worden hieronder in tabelvorm
gepresenteerd:

Tabel 5-2 Paalzakking en verticale veerstijfheid

Fundering PKN
[m NAP]

PPN
[m NAP]

Lengte
[m]

a x b
[mm]

Fc;rep

[kN]
sb

[mm]
sel

[mm]
s2

[mm]
kv;rep(1)

[MN/m]
Gemaal -4,25 -18,0 13,75 380x380 750 2 3 15 38
Gemaal -2,8 -18,0 15,2 380x380 750 2 3 16 36
Keersluis -2,6 -17,0 14,4 380x380 650 2 3 8 50

Waarbij:
Fc;rep drukbelasting in bruikbaarheidsgrenstoestand
sb zakking van de paalpunt
sel elastische paalverkorting
s2 zakking bij een paalgroep
kv;rep verticale paalveerstijfheid: kv;rep = Fc;rep / (sb + sel + s2)

Opmerking (1) bij de tabel: volgens NEN9997-1 (2016) mag s2 = 0 worden genomen indien
de h.o.h. paalafstand groter is dan tien maal de kleinste dwarsafmeting van de paal.
Volgens het palenplan bedraagt:
· de gemiddelde h.o.h. paalafstand ter plaatse van het gemaal 3,5 à 3,7 m (5,0m x 2,0m

en 5,0m x 2,4m), dus kleiner dan 10 x 380 mm.
· de gemiddelde h.o.h. paalafstand ter plaatse van de keersluis 3,0 à 3,6 m (4,0m x 2,0 m

en 4,0m x 3,15m), dus kleiner dan 10 x 380 mm.

Op basis van de h.o.h. paalafstand is de component s2 meegenomen voor het bepalen van
de verticale paalveerstijfheid (kv;rep) ter plaatse van de keersluis en niet meegenomen ter
plaatse van het gemaal. De component s2 zorgt voor circa 60% van de totale berekende
paalzakking en heeft dus een behoorlijke impact op de berekende paalveerstijfheid.



28 (39)

6 Berekening grondkeringen

6.1 Onderscheid damwandschermen
Rondom de keersluis en het gemaal worden om diverse redenen damwanden geplaatst.
Om het doel aan te duiden is in onderstaand figuur met kleuren een onderscheid gemaakt.

· Met blauw zijn permanente, grondkerende damwanden aangegeven. Dit zijn de
vleugelwanden van het complex en de damwandschermen tussen de keersluis en het
gemaal in. Aangezien dit constructief belaste elementen zijn van het ontwerp is de
berekening hiervan opgenomen in deze rapportage. Zie hiervoor hoofdstuk 5.2. Deze
vleugelwanden hebben ook een bijdrage in het vergroten van de kwelweglengte, zie
hiervoor hoofdstuk 5.3.

· Met geel zijn de permanente kwelschermen aangegeven. Deze damwanden keren geen
grond en hoeven daarom niet constructief beschouwd te worden. Hun functie is het
vergroten van de kwelweglengte, voorkomen onderloopsheid en uitspoeling onder de
betonvloer. Hiervoor is een geohydrologische beschouwing opgesteld, zie hiervoor
hoofdstuk 5.3.

· Met groen zijn de tijdelijke damwanden aangegeven. Deze dienen als bouwkuip en de
meest oostelijk (rechts in plaatje) gelegen damwand is de begrenzing van het tijdelijke
kanaal langs de bouwput. Uitgangspunt is dat al deze damwanden getrokken worden.
De bouwput en alle tijdelijke voorzieningen worden in een separate ontwerpnotitie
beschouwd.
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6.2 Permanente, grondkerende damwanden
Voor de Laaksche Vaart is sondering 1800750_112 gebruikt voor de schematisatie van de
bodemopbouw. De permanente damwanden verschillen in belasting en grondkerende
hoogte. Qua bovenbelasting is gerekend op:

· 13,3 kN/m² volgens uitgangspunten.
· Opstelplateau mobiele kraan 40 kN/m² over een oppervlak van 5 x 2m (totale

stempelkracht max 380kN) beginnend 5m vanuit de damwand.

De mobiele kraan is een 200 tons kraan welke nodig is om de zwaarst mogelijke deur over
de grootst mogelijke afstand te kunnen vervangen. De inschatting hiervan en de berekening
van de resulterende stempeldrukken is opgenomen in bijlage 4. In het figuur op de volgende
bladzijde zijn per situatie de belasting en de verschillende niveau’s geschetst.

Bij de vleugelwanden loopt de waterbodem aan de lage zijde op totdat er geen
niveauverschil meer is. Dit betekent dat het benodigde damwandprofiel en planklengte dat
volgt uit de berekening met het maximale hoogteverschil halverwege de vleugelwand
geoptimaliseerd kan worden. Daarom is bij de vleugelwand de damwandberekening
herhaald met 50% van de kerende hoogte.

In onderstaande figuren zijn de te berekenen snede A t/m F weergegeven.
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A - Damwanden noordzijde gemaal C - Damwanden zuidzijde gemaal
stempel kraan

40 kN/m², b=2m stempel kraan

13,3 kN/m², b=5m 40 kN/m², b=2m
13,3 kN/m², b=5m

NAP +2,05

NAP +1,50 min NAP -0,20 NAP +1,50 min NAP -0,20

max GWS

NAP -2,30

voor alle sneden

max GWS = NAP +0,80 NAP -3,50

B - Damwanden noordzijde keersluis D - Damwanden zuidzijde keersluis
13,3 kN/m², b=inf. 13,3 kN/m², b=inf.

NAP +1,50

NAP +2,05 NAP +2,05
min NAP -0,20 min NAP -0,20

NAP -1,90 NAP -1,90

F - Middenplateau noordzijde E - Middenplateau zuidzijde
13,3 kN/m², b=3m

13,3 kN/m², b=3m

NAP +2,05

min NAP -0,20 NAP +1,50 min NAP -0,20

NAP -2,30

effectieve breedte voor belasting NAP -3,50

middenplateau max. 3m
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Samenvatting berekening in Dsheet in onderstaande tabel. Verdere uitwerking van
verankering volgt in het UO.

Snede bk [NAP] ok [NAP] L [m] profiel min. kwal. M.ed * M.rd ** F.ank ***
A 2,05 -14,00 16,05 AZ20-700 S355 430 538 276
B 2,05 -13,00 15,05 AZ17-700 S355 372 479 266
C 1,50 -14,00 15,50 AZ26-700 S355 548 720 243
D 1,50 -11,00 12,50 AZ17-700 S355 394 479 240
E 1,50 -13,00 14,50 AZ14-700 S355 308 384 193
F 2,05 -11,00 13,05 AZ14-700 S355 312 384 253

* optredend moment in plank volgens CUR stap 6.3 of 6.4
** opneembaar moment na corrosiereductie
*** maximale hor. belasting op anker CUR stap 6.3 of 6.4 of 6.5*1,2
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In de berekening van de permanente damwanden is rekening gehouden met (100-78=) 22%
sterkteverlies door corrosie. Dit is gebaseerd op in totaal 2,6mm materiaalverlies bij een
damwandprofiel AZ-18. Het materiaalverlies is ontleend aan [5] (berekeningsrapport locatie
Leursche Haven).

6.3 Kwelschermen
6.3.1 Algemeen
Voor het toetsen van de veiligheid op kwel is de methode van Lane toegepast conform TAW
TR-15 (1999). Opgemerkt wordt dat de Lane methode empirisch is en conservatief wordt
geacht. In de methode van Lane is de benodigde minimale kwelweglengte als volgt
bepaald:

LV + 1/3 LH ≥ H x Cw,creep

Waarbij:
LV Verticale component van kwelweglengte
LH Horizontale component van kwelweglengte
H Toelaatbaar verval over waterkering
Cw,creep Kruipfactor van Lane

6.3.2 Kwelweg onder de constructie
Conform TAW TR-15 (1999) mag de horizontale component van de kwelweglengte (LH) niet
in rekening worden gebracht, indien de constructie op palen is gefundeerd. Dat is het geval
voor de hier beschouwde constructies. Een figuur met de minimale kwelweglengte onder de
keersluis is gepresenteerd in de volgende figuur, waar:
· de kwelschermhoogtes in groen zijn weergegeven;
· de maatgevende waterstanden in blauw zijn gepresenteerd;
· de minimale kwelweglengte in rood is weergegeven.
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Figuur 6-1 Minimale kwellengte ter plaatse van de keersluis

Voor het watervoerende pakket bedraagt de kruipfactor van Lane (Cw,creep) 7. Het maximale
waterverval bedraagt 1,6 m. De minimale kwelweglengte dient dus groter te zijn dat 11,2 m
(7 x 1,6). Ter plaatse van de keersluis bedraagt het inheiniveau van de damwand
NAP -10m. De minimale kwelweglengte bedraagt dus:

LV1 + LV2 + LV3 + LV4 = 7,7 + 7 + 7 + 7,7 = 29,4 m

Aan de hand van de Lane methode bedraagt de veiligheidsfactor tegen kwel circa 2,6.
Geconcludeerd wordt dat de kwelschermlengte onder de constructie ruim voldoende is

6.3.3 Kwelweg naast de constructie
Ten gevolge van het aanbrengen van de constructies kan een gevoelige horizontale
kwelweg ontstaan naast de constructie, langs de interface tussen de grond en de stalen
elementen. In Figuur 6-2 is de maatgevende horizontale kwelweglengte naast de
constructie gepresenteerd in rood.
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Figuur 6-2 Maatgevende horizontale kwelweglengte naast de constructie

Naast de constructie worden geen palen aangebracht en mag de horizontale component
(LH) in rekening worden gebracht. De kortste kwelweglengte naast de constructie bedraagt:

1/3 (LH1 + LH2 + LH3 + LH4 + LH5) = 1/3 (12,5 + 11 + 20,4 + 10 + 11,5) = 21,8 m

Aan de hand van de Lane methode bedraagt de veiligheidsfactor tegen horizontale kwel 1,9
(21,8 / 11,2). Geconcludeerd wordt dat de minimale kwelschermlengte naast de constructie
akkoord is.

6.3.4 Bouwfase

Tijdens de bouwfase zal door kwel en lekkage van de damwandsloten water in de bouwkuip
stromen. Om instromend kwelwater te beperken, worden de planken welke de
buitencontour van de bouwkuip vormen (tijdelijke damwanden tezamen met de permanente
kwelschermen) ingebracht tot tenminste 14m-NAP.
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6.4 Tijdelijke damwanden
Voor de realisatie van de kunstwerken zal een tijdelijke bouwkuip worden aangebracht.
Deze bouwkuip bestaat uit damwanden met verankering. Deze tijdelijke voorzieningen zijn
uitgewerkt in [7].

De definitieve uitwerking van de tijdelijke damwanden zal in de UO-fase plaatsvinden. Met
de huidige inzichten verdienen groutankers de voorkeur boven stempels. Groutankers
hinderen niet bij het in de hoogte bouwen van het kunstwerk, en hoeven derhalve pas in
een laat stadium van de uitvoering verwijderd te worden, nadat de ruimte tussen tijdelijke
damwand en kunstwerk grotendeels is aangevuld. De bijkomende damwandverplaatsingen
ten gevolge van het ontlasten van de ankers kunnen daarmee maximaal worden beperkt.

De berekende profielen met niveau bovenzijde en puntniveau zijn ingetekend in het
bovenaanzicht:

6.5 Samenvatting damwanden
Het resulterende damwandontwerp is de omhullende van de diverse berekeningen en
keuzes. Deze worden tezamen in het bovenaanzicht weergegeven (profieltype en
puntniveau t.o.v. NAP):

AZ36-700
+1,40
-21

AZ12-700
+0,80
-10,30

AZ18-700
+1,40
-15

AZ12-700
+1,40
-11,10
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AZ17-700

-10

AZ17-700

-14

(koppelen)

AZ14-700

-14

AZ14-700

-14

AZ12-700

-14

AZ26-700

-14

(koppelen)

AZ26-700

-11

AZ17-700

-11
AZ17-700

-14

(koppelen)

AZ14-700

-14

AZ14-700

-14

AZ14-700

-14

AZ20-700

-14
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7 Berekening hekwerk

De berekening is gerapporteerd in bijlage 6. Onderstaand worden de voornaamste
elementen weergegeven.

7.1 Vormgeving
Door de architect is een artist impression gemaakt van het gemaal met keersluis:

Het hek zal bestaan uit stalen damwanden. Deze damwanden zullen ten dele afkomstig zijn
van het afbranden van bouwkuipwanden, waarvan het restant als kwelscherm in de bodem
achterblijft.

De positie van het hek t.o.v. het gebouwtje, en de openingen in het hek zijn in de artist
impression niet volgens de meest actuele inzichten weergegeven. In het actuele ontwerp is
het hek op 1 m uit de zijgevel van het gebouwtje geplaatst, en is de indeling als volgt (met
XY-coördinaten van de markante punten weergegeven):
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7.2 Berekeningsresultaat
Uitsluitend windbelasting blijkt relevant voor de dimensionering van het hek. De
draaipoorten welke aan de damwanden worden bevestigd, leveren geen noemenswaardige
belasting op in vergelijking met de windbelasting. Uitgegaan is van een hek dat niet is
geschoord middels koppeling met het bedieningsgebouw.

De windbelasting op een wand is niet uniform. Door toepassing van een deksloof wordt
samenwerking tussen de afzonderlijke planken geborgd, en kan de windbelasting daardoor
uitgemiddeld worden.

Het middelste deel van het hek is maatgevend door zowel de hoogte als door de hoogste
gemiddelde windbelasting. De representatieve waarde van de gemiddelde stuwdruk op het
middelste hek bedraagt 0,81 kN/m2.

De damwandplanken worden aangenomen 2 m diep te zijn ingebracht. Voor de bodem is
uitgegaan van slappe klei conform tabel 3.3 uit de CUR 166. In de BGT is een verplaatsing
van de bovenzijde van het hek van 31 mm berekend. Dit wordt acceptabel geacht, ook
omdat het een elastische vervorming betreft. Na wegneming van de belasting keert het hek
terug in de oorspronkelijke positie.

In de UGT wordt de maximale weerstand voor slechts 31,4% gemobiliseerd. De
bezwijkveiligheid is daarmee ruimschoots aangetoond.
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8 Bijlagen

Bij dit rapport horen de volgende bijlagen:

· Bijlage 1 Gewichtsberekening gemaal

· Bijlage 2 Scia doorsnedeberekening gemaal
Toetsing betondoorsneden

· Bijlage 3 Dsheet berekeningsuitvoer

· Bijlage 4 Benodigde kraan onderhoudsfase

· Bijlage 5 Bijlagen geotechnisch advies

· Bijlage 6 Berekening hek




