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Geotechniek

In het project Kunstwerken Amsterdam-
Rijnkanaal Groot Onderhoud (KARGO) 
zijn acht boogbruggen gerenoveerd of 
vervangen. De acht stalen boogbruggen 
zijn over het Amsterdam-Rijnkanaal, het 
Lekkanaal en het Boven-IJ. De bruggen 
zijn aangelegd in de periode tussen 1934 
en 1976. Van de acht bruggen zijn er drie 
gereviseerd (Amsterdamsebrug, Jutphase-
brug, Schalkwijksebrug) en bij vijf 
bruggen is de stalen bovenbouw vervan-
gen (Loenerslootsebrug, Breukelerbrug, 
Weesperbrug, Schellingwouderbrug, 
Overeindsebrug).

Nieuwe brug
Het Amsterdam-Rijnkanaal is van vitaal 
belang voor de Nederlandse economie. 
Een afsluiting van het Amsterdam-Rijn-
kanaal heeft grote gevolgen voor 
bijvoorbeeld de kerosinetoevoer van 
Schiphol. Het aantal bruggen is beperkt. 
Langdurige afsluiting van de bruggen 
hebben dus grote gevolgen voor het 
verkeer. 
De oude boogbruggen waren te smal, te 
laag en hadden veel onderhoud nodig. In 
een vroeg stadium hebben Rijkswater-
staat, KWS-Mercon en Movares ingezien 
dat al deze werkzaamheden niet pasten 
in een revisie en dat het plaatsen van een 
nieuwe brug in Weesp, Loenersloot, 
Breukelen, Nieuwegein en Amsterdam de 

beste optie was. Een nieuwe brug kost 
geld, maar is goedkoper dan een lang-
durige revisie en allerlei compenserende 
maatregelen voor het scheeps- en 
wegverkeer.

Rekenmodellen
De bruggen van Weesp, Loenersloot en 
Breukelen hebben een fundering die 
bestaat uit een grote betonconstructie op 
palen en deze wordt omgeven door een 
groot grondlichaam. 
Veel constructies in Nederland worden 
gemodelleerd met Scia Engineer. Dit 
programma is minder gericht op 
grondmechanica. Allerlei veelvoorko-
mende en standaard berekeningsopties 
voor constructies zijn in dit programma 
ingebouwd: betoneigenschappen, 
vermoeiing en wapening. De grondme-
chanica is minder goed te modelleren in 
Scia Engineer.
Veel grondmechanica wordt in Neder-
land gemodelleerd met PLAXIS. Dit 
programma is minder gericht op 
betonconstructies. Allerlei geavanceerde 
grondmodellen zijn in PLAXIS inge-
bouwd; non-lineaire rek-eigenschappen, 
ongedraineerd gedrag en zettingen. 
PLAXIS is minder bruikbaar voor het 
berekenen van de belasting van de 
wapening in betonconstructies.
Door een juiste combinatie van Scia 

Engineer en PLAXIS is een goed onder-
bouwde motivatie tot stand gekomen. 
Deze methode is praktisch bruikbaar, de 
oude fundering kan worden gebruikt en 
is technisch interessant.
In eerste instantie zijn de landhoofden 
gemodelleerd in Scia Engineer, net zoals 
de rest van de brug. De grond om het 
landhoofd (zie afbeelding) is in de 
modellen die zijn gemaakt in Scia 
Engi neer niet of beperkt aanwezig. 
Duidelijk is dat door één soort windbelas-
ting het optredend moment (volgens deze 
modellering in Scia Engineer) in de 
betonnen wanden wordt overschreden 
met maximaal een factor 4. Bij al de 
andere belastingcombinaties voldoet de 
constructie wel. 

Gezien de verwachte grote invloed van de 
grond om het landhoofd, en de mogelijk-
heid om verdere maatregelen te ontwer-
pen, is het landhoofd gemodelleerd in 
PLAXIS 3D. Hierbij is gekozen voor 3D, 
omdat de vereenvoudiging naar een 
2D-model zou leiden tot onnavolgbare 
discussies over de uitgangspunten.
Met creativiteit en programmeren is het 
mogelijk om een model vanuit Scia 
Engineer in PLAXIS te krijgen. In beide 
programma’s zijn de betonconstructies 
gemodelleerd met lineaire plaatelemen-
ten. Hierdoor is het aantal parameters 

Rekenwerk aan landhoofden

KARGO-project
In het weekend van 15 en 16 augustus 2015 is in Breukelen de vijfde grote boogbrug op rij 

vervangen over het Amsterdam-Rijnkanaal. In het spektakel van het vervangen van de bruggen, 
wordt vaak niet gedacht aan de landhoofden. Voor het rekenwerk dat voor de landhoofden 

van deze bruggen is uitgevoerd, zijn speciale technieken toegepast, om rekenkundig aan 
te tonen dat de oude landhoofden voldoen aan de vigerende constructieve eisen.
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voor de vergelijking tussen de beide 
programma’s beperkt.
Om een goede vergelijking te maken 
tussen de beide modellen, zijn twee zo 
veel mogelijk identieke modellen nodig. 
De optredende verplaatsingen en rotaties 
kunnen dan worden geanalyseerd. De 
optredende vervorming en momenten in 
PLAXIS (programma geschikt voor 
modeleren van grond) kunnen worden 
vergeleken met de resultaten van Scia 
Engineer (dat geschikt is voor het 
modelleren van constructies). 
Bij deze analyse volgt dat de constructies 
van de landhoofden in alle gevallen 
voldoen, maar daarmee is de onder-
bouwing niet volledig. 

Non-lineraire rek
Het landhoofd van een grote brug gaat bij 
harde wind geen 10 cm heen en weer. De 
grondparameters van de meeste model-
len zijn wel aan deze grote vervormingen 
gerelateerd. Grond heeft non-lineaire 
rek-eigenschappen. De grond reageert 
stijver bij kleine rekken. In PLAXIS wordt 
hiervoor het Hardening Soil Small Strain 

(HSS) model voor gebruikt. Indien niet 
wordt gerekend met deze non-lineaire 
rek-eigenschappen ontstaat vervorming 
over grote afstanden (vervorming op 30 
m afstand achter een kleine damwand).
In de natte Nederlandse bodem speelt 
water een belangrijke rol. Grond reageert 
ook anders als het nat is. Ieder kind dat 
een zandkasteel maakt, gebruikt nat 
zand. Natte, slecht waterdoorlatende 
grond (zoals klei) gedraagt zich ook 
anders onder een kortdurende belasting. 
Een windvlaag duurt maar kort. In ieder 
geval dermate kort, dat het water niet 
kan wegstromen uit de klei- en veen-
lagen. Dit gedrag wordt aangeduid als 
ongedraineerd gedrag (korte belasting 
zoals een passerende vrachtwagen of 
windvlaag). Het gedrag van grond door 
langdurige belasting wordt aangeduid als 
gedraineerd gedrag (langdurige belasting 
zoals funderingen).

Gevoeligheidsanayses
Het grootste risico van modelleren is dat 
een kleine aanname, grote gevolgen kan 
hebben. En alhoewel bijna iedereen een 

model in een computer kan invoeren, 
kennen de meeste gebruikers niet de 
consequenties van bepaalde keuzes. 
Gebruikers van PLAXIS moeten tijdens de 
modellering de consequenties inzichte-
lijk hebben en aan kunnen tonen dat het 
model goed is (niet gevoelig voor kleine 
aanpassing).
Als een handberekening niet meer 
toepasbaar is om een model te valideren, 
is een gevoeligheidsanalyse de enige 
oplossing.
Voor de gevoeligheidsanalyses zijn 
berekeningen uitgevoerd, met steeds 
kleine verschillen. Uit al de variaties gaf 
geen enkele berekening grote of onver-
wachte verschillen. Dit betekent dat het 
model niet gevoelig is voor kleine 
verschillen en wiskundig gezien conver-
gent is. De belangrijkste aanpassingen 
zijn;
-  elementverdeling 

(numeriek wiskundig);
-  grondparameters;
-  grondopbouw.

Door de gevoeligheidsanalyses zijn de 
berekening gevalideerd en konden de 
landhoofden worden goedgekeurd.
Mede door de goede samenwerking met 
KWS-Mercon en Rijkswaterstaat heeft 
Movares de programma’s Scia Enginee-
ring en PLAXIS 3D goed kunnen combi-
neren, waardoor iedereen aantoonbaar 
veilig en economisch verantwoord weer 
over de drie grote boogbruggen over het 
Amsterdam-Rijnkanaal kan. ■

Eelco Oskam, adviseur Geotechniek 

en Dynamica, advies- en ingenieursbureau 

MovaresDe twee identieke modellen in Scia engineer (links) en PLAXIS (rechts)




