
Problematiek 
Het bestaande maaiveld ligt op circa NAP+1,35m
à 1,80m. De ophoogdikte is maximaal circa 7,6m.
De grondopbouw ter plaatse van het Granulaat op
Slanke Palen (GSP) is in tabel 1 gegeven.

Tabel 1  Bodemopbouw
Laag Bovenzijde                Onderzijde 

NAP +…m                   NAP +…m
Zand los/ kleiig Maaiveld                                0,5
Klei humeus 0,5                              -0,5
Veen -0,5                              -2,5
Zand -2,5                                     -

Voorafgaand aan het bouwen van de landtunnel is
het terrein rond de tunnel deels voorbelast ge-
weest met zand. Deze voorbelasting heeft ten
doel de zettingen als gevolg van de ophoging
naast de tunnel te reduceren. De noodzaak voor
het toepassen van een GSP voor de spoorlijn ter
plaatse van de kruising, vindt zijn oorzaak in de
omgevingsbeïnvloeding die ontstaat wanneer
aangesloten moet worden op de al aanwezige tun-
nel(bak). Deze tunnel bestaat uit een gesloten deel
met aan weerszijden een open deel. De sporen
kruisen elkaar ter plaatse van het gesloten deel en
de wanden van het open deel van de tunnelbak
worden ontlast door de ophoging tegen de tunnel
uit te voeren in een gewapende grondconstructie.
Er is besloten om het baanlichaam voor de kruising
aan te leggen op een paalmatrasconstructie om
horizontale gronddruk tegen de open bak/koker-
constructie te voorkomen en te hoge momenten in
de palen onder de gesloten tunnelbak te voorko-

men. Bovendien  garandeert de constructie de sta-
biliteit van de gewapende grondconstructie. 

Uitwerking oplossing 
Ten behoeve van de paalmatrasconstructie zijn als
eerste de belastingen op de palen berekend. Ver-
volgens is voor de maatgevende belastingscombi-
natie in het paalpuntniveau de bijbehorende
sondering beschouwd. Na het vaststellen van de
uitgangspunten voor de berekening van de beno-
digde treksterkte van het geogrid, zijn de bereke-
ningsmethode, uitgangspunten en resultaten voor
de berekeningen van de optredende momenten in
de palen gepresenteerd. 

Belasting 
De belasting op de palen bestaat uit het statische
eigen gewicht van de ophoging en de mobiele be-
lasting vanuit de treinen. Voor de belasting vanuit
de treinen is uitgegaan van twee belaste sporen.
De trein op het eerste spoor levert een verticale
belasting van 69kN/m2 op een strook waarvan de
breedte gelijk is aan de liggerbreedte van 2,5m
(OVS 00056-7.1, art. 4.2.1). De trein op het tweede
spoor levert een verticale belasting van 80% van
69kN/m2 (OVS). De treinbelasting op de sporen
wordt in het baanlichaam met hoogte 7,6m ge-
spreid. De belastingspreiding is berekend met
Boussinesq. De gespreide verticale belasting op
paalkopniveau van beide belaste sporen is gesom-
meerd. De resulterende maximale representa-
tieve belasting op paalkopniveau bedraagt circa
24kN/m2. Dit is weergegeven in figuur 2 waarin q1
en q2 de grootte van de belastingen in kN/m2 op

de dwarsliggers van beide sporen is. De zwarte
kromme lijn is de gesommeerde verticale spanning
op paalkopniveau ten gevolge van de mobiel be-
laste sporen. De piek is bijna 24kN/m2.

Voor de berekening van de rekenwaarde van de
belasting op paalkopniveau zijn twee belasting-
combinaties beschouwd: 1,35(P+Q) en 1,2P + 1,5Q
met P de representatieve statische belasting
(eigen gewicht) en Q de representatieve mobiele
belasting op paalkopniveau in kN/m2. 

Paaldraagvermogen 
Het verticaal paaldraagvermogen is berekend met
MFoundation. Het paaldraagvermogen is bere-
kend voor paaltype: Hoge Snelheidspaal (HSP),
met een paaldiameter van 273mm, paalklasse-
factor voor puntweerstand, αp = 1,0, factor voor
schachtwrijving in zand, αs = 1,2.
Omwille van de paalbelastingen en de bodemop-
bouw is uiteindelijk gekozen voor een paalafstand
van 1,15 x 1,15m, met een benodigd paalpuntni-
veau van NAP -7,5m. 
De berekening van de trekkracht in de wapening
van het granulaatmatras is gebaseerd op de me-
thode EBGEO 6.9 (toen de ontwerpberekeningen
werden uitgevoerd was de nieuwe Nederlandse
CUR richtlijn nog niet beschikbaar). Hierbij zijn
onder andere de volgende uitgangspunten gehan-
teerd:
�  Ophoging H=7,6m.
�  Paalafstanden in m x m: 1,15×1,15.
�  Paalkopdiameter: 0,4m.
� Representatief eigen gewicht ophoging, 
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Figuur 1 - Luchtfoto projectlocatie.                                     



γ = 19kN/m3.
� Representatieve waarde effectieve hoek van

inwendige wrijving van de ophoging, φ’ = 35°.
� Geogrid wapening Fortrac-T waarvoor geldt:

�  bij een rek van 2.5% bedraagt het percentage  
gemobiliseerde treksterkte: 17%;

�  karakteristieke treksterkte te bepalen 
(iteratieve berekening).

� Maximale toegestane rek: ε = 3%.
� Belastingfactoren conform EBGEO:

�  belastingfactor op het eigen gewicht 
van de ophoging: 1,35;

�  belastingfactor op de mobiele belasting 1,5.
� Materiaalfactoren geogrid:

�  Productieonzekerheden, ƒm;onz;2 = 1,00
�  Extrapolatie testdata ƒm;onz;1 = 1,10
�  Mechanische beschadiging, ƒm;mech = 1,06
� Aantasting omgevingsinvloeden, ƒm;mil = 1,10
�  Risico constructie, ƒm;ris = 1,10
�  Reductiefactor kruip, ƒkr = 1,67

De benodigde karakteristieke sterktes die uit de
berekeningen volgen bedragen in langsrichting
(membraanwerking) 760kN/m en in dwarsrichting
(membraanwerking + weerstand tegen afschuiven)
1210kN/m.

Momenten
Om de momenten in de palen van de GSP te bepa-
len zijn berekeningen verricht met behulp van het
Eindige Elementen Methode (EEM) computerpro-
gramma Plaxis. De grondlagen zijn gemodelleerd
volgens het Hardening Soil model. 

De belasting in de palen en het geogrid is als volgt
bepaald:
� Vaststelling van de maatgevende bouwfase in

de representatieve berekening;
� Het resultaat van de negatief werkende belas-

ting, te weten het buigend moment in de palen
is vermenigvuldigd met belastingfactor 1,35.

� Voor de bepaling van de buigtrekkrachten is de

rekenwaarde van het moment gecombineerd
met de representatieve waarde van de normaal-
kracht.

Voor de Plaxis berekening zijn een lengte- en een
dwarsdoorsnede over de paalmatrasconstructie
beschouwd. In beide doorsneden is gevarieerd
met het aantal en de lengte van de palen aan de
rand van het matras om een geleidelijke overgang
te krijgen tussen de ophoging op de paalmatras-
constructie en de ophoging daarnaast.

In figuur 3 is de in Plaxis gehanteerde rekengeome-
trie voor de berekening van de optredende paal-
momenten en buigtrekspanningen in de palen in
dwarsrichting onder het matras weergegeven.
In de snede dwars op de tunnel is de overgangs-
constructie tussen voorbelast en niet voorbelast
gebied gerealiseerd door 2 palenrijen toe te voe-
gen (randpalen; kort dan wel lang). In de rest van
de overgangsconstructie (tot kruin voorbelasting)
is het matras zonder palen doorgezet. 

Uit het berekende momentverloop in de palen

volgt hoe (diep) de palen gewapend moeten wor-
den. Het maximale moment in de palen onder het
paalmatras bedroeg circa 43kNm. 

Ontlasting betonconstructie
De berekening van de gewapende grondconstruc-
tie als ontlasting van de betonnen koker / open
bak is uitgevoerd volgens de Duitse norm DIN
4084 (EBGEO). Er is niet gerekend met de Neder-
landse richtlijn CUR 198, die gebaseerd is op de
Britse norm BS8006 en de Duitse norm DIN 4084
(EBGEO), omdat gebleken is dat bij de berekening
van de interne stabiliteit abusievelijk een dubbele
veiligheid wordt meegenomen waardoor er een
overdimensionering plaats vindt vanaf een ke-
rende hoogte van 3 m.
Bij de berekening is vooral gekeken naar de in-
terne stabiliteit van de gewapende grondcon-
structie aangezien de Plaxis berekening al de
overall stabiliteit controleert.

Gerekend is met de matrasconstructie als basis-
laag met daarboven lagen van 0,50 m dikte gewa-

Samenvatting
De Hanzelijn zal een nieuwe verbinding vormen tussen de Randstad en het noorden
van Nederland. Hiermee zal in de toekomst de reistijd tussen Amsterdam en Gro-
ningen met ongeveer twintig minuten worden verkort. Vanaf Lelystad zal de
nieuwe spoorverbinding gaan lopen via Dronten, Kampen en Hattem om te eindi-
gen in Zwolle.Een deelproject van de Hanzelijn omvat het ontwerp en de realisatie
van circa 15 km onderbouw voor de nieuwe spoorlijn tussen het Drontermeer en
Zwolle. Nabij Hattem takt de Hanzelijn in op de bestaande Veluwelijn. Dit deel-
project is op basis van een D&C (design & construct) contract aangenomen door
Dura Vermeer Infrastructuur b.v. Met de nieuwe dienstregeling van 2013 zal het
spoor in gebruik zijn.

Vlak voor de nieuwe IJsselbrug is een fly-over gecreëerd waarbij de Veluwelijn via
twee zijtakken wordt aangesloten op de nieuwe Hanzelijn, op een hoogte van circa
NAP+8,3m. De spoorlijnen zullen dan gezamenlijk over twee sporen de IJssel pas-
seren over een nieuwe IJsselbrug. De kruising van de twee spoorlijnen is ter plaatse
van kunstwerk 540, een betonnen kokerconstructie (zie figuur 2) die als tunnel
fungeert voor de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle. De aansluitingen op deze
constructie zijn uitgevoerd als gewapende grond ophoging op een paalmatras, in
‘granulaat op slanke palen’ variant. Het ontwerp en de uitvoering worden in deze
publicatie behandeld.
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Figuur 2 - Belasting op paalkopniveau door belasting op twee sporen na belastingspreiding in kPa. 



pend met geogrids van het type Fortrac T. Diverse
doorsneden met variërende hoogtes zijn door -
gerekend.

Uitvoering palen 
De zettingsvrije paalmatrasconstructies zijn ge-
fundeerd op in totaal 1.460 Hoge Snelheids Palen
(HSP) met een lengte van 10,15m en een diameter
van 273 mm, welke in september 2010 zijn aange-
bracht. De benodigde paalwapening is uitgevoerd

in de vorm van stalen korven met een lengte van
5,60 – 6,60 m. Op de palen zijn in het werk ge-
storte paalkappen aangebracht met een diameter
van 400mm, om de overspanning tussen de palen/
paalkappen en daarmee de benodigde  grid -
krachten te reduceren. Foto’s 5 en 6 geven een
 impressie van de uitvoering.

Uitvoering matras en wand 
Zowel voor de beide matrasconstructies als voor

beide ontlastingsconstructies van gewapende
grond zijn seperate legplannen vervaardigd.
Nadat de paalkappen zijn uitgehard wordt tussen
de palen zand aangevuld tot een hoogte van 10 cm
boven de paalkap. Dit zandpakket wordt niet
verdicht aangezien dit op termijn toch moet weg-
zakken en verdichten van het zand nu kan leiden
tot beschadiging van de paalkappen. Vervolgens
wordt er een steunbekisting uitgezet rond het
 matras en tegen de betonwand komt een glijbe-
kisting. Deze glijbekisting wordt tijdens de bouw
mee omhoog getrokken zodat er een kier ontstaat
tussen de opgebouwde gewapende grond en de
betonwand. De gronddrukontlasting is hiermee
een feit.
De paalstramienen worden verklikt op de bekis-
ting zodat men weet waar overlap van geogrids
moeten plaats vinden.
In de matrasconstructie zijn 1200, 800 en 600
kN/m geogrid toegepast.
Tijdens het verleggen mag nog geen materieel
op de met zand afgewerkte werkvloer komen.
Vanwege de aanwezige betonnenkoker konden de
geogrids maar vanaf 2 zijdes worden aangebracht.
Figuur 7 en 8 geven bouwactiviteiten van het
 matras weer.

De matrasconstructie, dik 70 cm, wordt in 2 lagen
aangevuld met menggranulaat 0/31,5 en dan pas
verdicht. Nadat de verdichting is goedgekeurd
wordt de ontlastingswand opgebouwd met geo-
grids van het type Fortrac 80/30-30 T en Fortrac
55/30-20 T in lagen van 0,50 m. Vanwege vorm-
vastheid wordt aan de kopse kant menggranulaat
toegepast over een diepte circa 0,50 m met daar-
achter zand. De gewapende grond wordt getrapt
afgebouwd en door een folie, die verbonden
wordt met een metalen strip aan de betonwand,
wordt de kier met een breedte van 15 cm, afgeslo-
ten. Hierop komt een afdeklaagje grond. Figuren
9 en 10 geven bouwactiviteiten van de ontlastings-
constructie weer.

Conclusie
In relatief zeer korte tijd hebben ontwerp en uit-
voering van dit GSP geleid tot een maatwerk -
oplossing die de mogelijke problematiek ten
aanzien van omgevingsbeïnvloeding van de (palen
van) de tunnelbakconstructie volledig heeft
 verholpen. De flexibiliteit van de GSP- en wand -
oplossing hebben er bovendien voor gezorgd dat
ook de lastige detaillering bij de (immers niet
haakse) aansluiting op de tunnel, toch succesvol
en met goedkeuring van ProRail heeft kunnen
plaatsvinden.

De auteurs danken ProRail en Dura Vermeer voor
het verlenen van hun medewerking aan het tot
stand komen van deze publicatie.  �
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Figuur 3 - Dwarsdoorsnede paalmatrasconstructie.

Figuur 4 - Lengtedoorsnede paalmatrasconstructie.



Figuur 5 - Vervaardiging palen in uitvoering.        Figuur 6 - Luchtfoto.

Figuur 7 - Aanbrengen geogrids. Figuur 8 - Matras klaar om gevuld te worden.

Figuur 9 - Opbouw eerste laag. Figuur 10 - Getrapte opbouw gereed.
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