Ankerkrachtmetingen
aan boordvoorzieningen
door ir J. J. H. van den Akker,*
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Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW)
Inleiding
ln I 978 is door de Srichring Cenrrum
voor Houtresearch (CHR ) re Delft de
CHR-brochure 78-1 "Houren damwanden
en meerpalen .. samengesteld, welke is
uirgege\'en door her H ourvoorlichringsinsriruur (HVT) re Amsterdam.
Vanwege de geringe llOe\'eelheid informatie over her gedrag van korre damW:lnden heefr de commissie, die de
bo\'engenoemde brochure l1eefr somengesreld, mer betrekking ror de rekenmerbode moeren terugvallen op de Duirse
norm "Empfehlungen des Arbeirsausschusses Ufereinfassungen'' (E.A.U.).
De in de E.A.U. 1975 aanbevolen merhode Blum en andere gangbare omwerpmerboden zijn echrer meer bedoeld voor
grondkerende constructies van grorere
afmetingen.
Her is de na ag in hoeverre deze berekeningsmetboden ook her werkelijke krachrenspel bij korre damwanden benaderen.
Her is dan ook nier duidelijk hoe groor
de veiligheid is bij de gangbare om,·verpen nn boordvoorzieningen. Her
vermoeden besraar dar deze onzekerheid
heefr geleid rot een zekere mate van
overdimensionering.
Deze problematiek geldt zowel voor
houren als beronnen en sralen boordvoorzieningen. Het werkelijk oprredend
krachrenspel wordt nier alleen bepaald
door de srijfheidsverhouding \Vand/grond
maar ook door de hoogteligging en de
stijfheid van de verankering.
Vooral de verankering is van essemiële
betekenis voor de standzekerheid van de
constructie als geheel.
Om deze redenen en omdat het meren
van ankerkrachren relatief eenvoudig is,
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werden in 1982 bij drie boordvoorzieningen van azobé- en één \'an beron
ankerkracht metingen ,·erricht. Eenzelfde
meting bij een sralen damwand heeft in
1983 plaatsgevonden.
Her onderzoek is rot stand gekomen in
het kader \'an her Toegepas t Onderzoek
Watersraar-Grondmechanica.

De meting
Ter voorbereiding van een meting in her
veld wordt op de kop van de geseleereerde
ankers een verlengstuk gelast.
Aandirverlengstuk wordt her meetapparaat, bestaande uir een drukdoos en
rwee verplaarsingsopnemers, bevestigd.
Een en ander is aangegeven op de foro's
en in figuur 1.
Door de warrel aan re draa ien wordt de
ankerkop uitgetrokken.
De verplaatsing ren opzichte van de
gording en de hiervoor benodigde kracht
worden geregistreerd en uirgezer in een
krachn·erpla ats ingsdiagram.
Uit dit diagram kan de heersende
ankerkracht worden bepaald.

De bepaling van de hr:ersende
ankerkracht uit de metingen
ln figuur 2 is her anker, de damwand en
de gording srerk geschematiseerd. De
veerconsrame van her sysreem wordr kt
genoemd (k-roraal), Deze veerconsrame
is ,;amengesreld uir de veereonsramen die
bepaald zijn door o.a.: verlenging ankerstang, indrukking azobé onder de moer,
samendrukking grond voor de ankerplaat
en achrer de damwand, de doorbuiging
van de ankerp laar, de damwand en de
gording.
Door de an kerkracht A wordt her systeem
als her ware voorgespannen.
Bij een beproeving wordt de gording mer
een kracht F teruggedrukt en de ankermoer met diezelfde kracht uitgerrokken.
Her roraa l van deze vervormingen
is s mm.
Doo r de trekkracht, uitgeoefend op de
ankerkop, neemt de oplegkracht Nm
onder de moer af en de kracht Fa in de
ankersrang roe.
Dir is aangegeven in figuur 3.
Tijdens een mering worden Fen s
gemeten. Uir de gemere n kromme kan de
oorspronkelijke ankerkracht worde n
ben aderd door her deel va n de meetkr o mme met een kleine helling re verlengen ror aan de ,·errikale as. Het snij-

pum geeft dan de ankerkracht A .
De op deze manier verkregen ankerkracht wordt vergeleken met de mer
behulp van her computerprogramma
DAMW AND/3 berekende ankerkrachr.

Het computerprogramma
DAMWAND/3
DAMW AND/ 3 is een onderdeel van het
programmapakket GENESYS.
Het is een ééndimensionaal eindige
elementenprogramma, waarbij de damwand wordt opgedeeld in n elemenren
met n+ I knopen.
De grond kan een minim ale (acrie,·e) en
een maxim ale (passie,·e) korreld ruk
ui roefen en.
Tussen deze extreme waarden in wordt
her grondbedrag gesimuleerd dour een
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-------------------------------------------------~------lineair Yerband russen spanning en Yerplaatsing. zoa ls is aangegeven in figuur 4,
waarbij de horizonta le korrelspanning
wordt gegeYen door:
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In de formule is k de beddingsconsranre.
Een belangrijke faciliteit van
DAMW AND/ 3 is dat opeenvolgende
bouw·fasen kunne n w·orden doorgerekend
en op elkaa r worden gesuperponeerd,
\Yaardoor de invloed van de uitvoeringswijze op de uiteindelijke korrelspanAAA
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Fiouur 3

t.l = s

het kanaalpeil is geplaatst.
Direer boven deze gording begint een
steenglooiing van koperslakkeien. De
verankering besraar uit plaarankers.
Kenmerkend voor de uitvoeringswijze
van di r kanaal is da(her in den droge is
ontgraYen. Ook bij de Herrog Gowrrk ade
re Delft bestaar de boordvoorziening uit
azobéplanken mer de gording eYen boYen
her warer en een steenglooiing. In dir
geval besraar de verankering echter uir
schroefankers. Voor de dam\vand is een
sreenbesrorri ng aa ngebracht. Bij her heien
van de damwa nd sru irre men op een oude
funde ri ng.
Om de versror ing van de grond, die
ontsrond bij her verwijderen van deze
fundering, re compenseren werd achter
de damwa nd aangevuld mer Flugzand.
De boordvoorziening langs her NoordH olland K anaal nabij Purmerend besraar
uit beronnen damwandplanken. De
gording va n azobé is even boven her
kanaalpeil aangebracht, de verankering
besraar uit ankerplaren. De afstand n naf
her harr van de gording rot aan de bo,·en-

Fa= A

F=O

T.

F =0
Nm=fa= A

lNm

F =F
Nm =Fa - F
Nm=A+skt-F

F =F
Nm=Fa·F=O
Nm=A+skt-F=O

A =f-skt
Figuur 2
ningen ka n worden ben aderd.
De uitvoeringswijze blijkt een grote
invloed re hebben op het uiteindelijke
krachrenspeL D aarom zal bij de beschri jving van de vijf doorgemeren boordvoorzieningen op dit punt nader worde n
wgegaan.
Beschrijving van de vijf doorgemeten boordvoorzieningen
Van de beproe fde boordvoorzi eningen
besta an er drie uit damwandplanken van
nobé, ttn uir beronnen- en één uit sralen
pbnken.
D e boorJ,·oorzi ening bij de H ooghbrnerbrug re Leiden besraar uit azobtplanken. \\a.ubij de gording even bo,en
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Verplaatsing w

kant van de damwand bedra ag t 0,60 m.
De beronnen damwand is ongeveer
0,5 m ,·oor een oude damwand van azobé
geplaatst.
T usse n de oude en de nieuwe damwand
is een klei ·veenmengsel gesrorr.
De boordvoorziening langs her Noordhollandskanaal bij de Beemster besraar
uir planken van azobé, waarbij l1et hart
van de gording slechts 0.1 75 m onder de
bovenkam van de planken is aangebracht.
De afstand nnaf her kanaalpeil rot aan
de bovenkam van de planken is 0,75 m.
De damwand is enkele decimeters achrer
de plaats van de oude damwand geheid,
nadat deze was getrokken. Achter de
damwand is ongeveer 0,70 m aangevuld .
De vijfde onderzochte boordvoorziening
langs her Wilhelminakanaal nabij
Dongen, besraar uir stalen damwandplanken. De gording is 0 35 m onder de
bovenkant van de damwand aangebracht.
Dir komr ongeveer overeenmerher
kanaal peil.
De verankering besraar uir schroefankers
mereen bladdiameter van 300 mm.
Elk anker is proefbelast ror 95 kN. Voor
de boordvoorziening is in den narre
omgraven, terwij l achter de dam\Yand
0,5 m mer zand is aangevuld.

DOORSNEDE

1 en 3 de ankerkracht nier worden
bepaald.
De ankerkracht in de ankers 4 en 5 was
roen 15 ,0 respectievelijk 12,0 kN.
Hieruit blijkt dar (ren gevolge van de
beproeving in 1981) de kracht in de
ankers 4 en 5 ror ongeveer 50 % zijn
gereduceerd.

De berekenin·gen
Mer her computerprogramma DAMWAND/3 zijn de vijf boordvoorzieningen doorgerekend.
Van elke boordvoorziening is nagegaan
war de imloed van elk der uirvoeringsfasen moer zijn geweest.
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De verkregen meetresultaten
De gemeren ankerkrachren zij n bijeengebracht in rabel 1.
Jn de tabel zijn bovendien de stijfheden
van de ankers per m' damwand aan
gegeven in (kN/m )/m = kN/m2.
De ankersrang is zo srijf dar de im·loed
hiervan op de rotale stijfheid van de
:1r1kerconsrrucries nihil is. Dirberekent
dar de verpbarsing va n de ankerkop
bijna identiek is aan die van de ankerplaat.
De ankerkrachr en die gemeren zijn bij de
dam\\·and in de Beemster hebben bij de
:ll1kers 1 r/ m 5 betrekking op een harr
op h~rrafsrand nn 3.0 m.

I

F•guur 5. Oomwar.d te Le1den
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Bij de anke rs 6 r/m 10 is deze afsr :l!1d

255

m.

Bij deze damwand zijn de anke rs 1, 3,
4 en 5 in 1981 en 1982 beproefd.
De ankerkrachren die zijn gemeren in
1982 zijn in derabel gege\en.
Bij de meting in 1981 kon bij de ankers

Deze voorwaarden, opgelegd door de
verschillende uin·oeringsbsen zijn
ingebrach t in her progDmma.
Uir de berekeningen blijkt dar her richten
van de damwand na her heien een O\·er·
heersende invloed heeft op de ankerkracht.
H er rich ten kan besrnn uir her achreruir
trekken van de damwand door de warrel
of ankerkopmoer aan re dra a ien of ui r her
naar ,·oren bren komen de dam\\·and

-----------------------------------------------------------~ITF _________
door de warrel of de ankerkopmoer
ruimte re geven, renYijl achter de damwand wordt aangevuld.
Bij enkele boordvoorzieningen was het
bijna niet mogelijk om te richten omdat
de consrrucrie zeer stijf reageerde.
Gedeelten van de bovenrand van de
d:~mwand zullen bij het richten naar
voren of achteren m oeren be\vegen.
Hierdoor zal de ankerkracht plaatselijk
verschillen.
Op de invloed van het richten zal brer
in deze bijdrage worden teruggekomen.
In tabel 2 is een overzicht van de uirvoerings- respecrie\ elijk de berekeningsfasen
gegeven en de berekende en de gemeten
ankerkrachren met elkaar vergeleken.
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Leiden
Kanaal in den droge ontgraven
Kanaal half vol
Eindsituatie
A= 23,8 kN;
M = 3,26 kNm/m
10,6 kN
Gemeten: A 111 ; 11
A ;;tm
16,8 kN;
Alll:IX = 27,1 kN

Fase 1:
Fase 2:
F ase 3:
Berekend:

=
=

Delft
Voor en achter de damwand
gedeeltelijk omgraven, richten
damwand.
Achter de damwand aangeFase 2:
vuld, voor de damwand geheel
omgraven.
Eindsituatie
Fase 3:
Berekend: A= 20,5- 24,3 kN;
M = 8,41- 9,85 kNm/ m
Gem eren: A 111 ; 11
25,5 kN;
A ~,- 11 ,
27,6 kN;
A"""
30,0 kN.
Fase 1:

=
=
=

Figuur '1. Damwand te
Purmerend
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PHrmerend

140 x 80

Fase 1:
Richren d amw an d
Aanvullen e indsi tuatie
Fase 2:
Berekend: A = 26,8- 53,9 kN ;
M = 6,40 - 1.1,2 k N m/m
Gemeten : A 11 , ; 11 = _)_).5 kN ;
A.,-, 11 , = 38,8 kN ;
A""" = 48,0 kN.

140 x 140

~ 32 mm.

Damwand 70

x

6000
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B eennier
Richten damw:1nd
Fase I:
Fase 2:
Aanvullen, eindsi ru:1rie
Berekend A = 4.8- 17.3 kN ;
.M = 1.1 7 - 4,07 kN m/ m
G emeten: A 11 ,; 11 = 8.6 kN ;
A"' "' = 11.9 kN ;
A,"", = 17/-, kN
( Anktrkr.>chren \ OO r .1nktrs h .o.h. 2.) m.
n it t de .lllktrs 1 t n '>1

---------~--------------------------------------------------------bleken re hebben zijn:
a. Het in d en droge onrgraYen van het
kanaal
b. Het aanvullen tussen de oud e en de
daarvoor geplaatste nieuwe damw.1n J
c. Het richten van de dam1nnd.
d. Het proefbelasren nn her anker.

N.A.P.

a. Het in de11 d1·oge o11tgrar·en r·an her

kanaal.

0.4 6K.P.= 0.50
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Figuur 8. Damwand tn
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Omstreeks 1966 is ten zuid-1vesren Y:ln
Leiden een verbinding geg raven tu ssen
het Rijn-Schiekanaal en de Oude Rijn.
Deze verbin d ing is in den droge o ntgraven.
Uit de berekeningen blijkt dat di t een
grote imloed heeft op de sta nd zekerhci,~
van de damwand.
Bij her 1·ullen van her kanaal neemt de
maximaal te omwikkelen passieve gr,ln ,~
weerstand \'an her onder'\\·atertalud af
doordat de verricale korrelspann ing dc...' r
her opdrijvend vermogen v an het w:ner
afneemt. Deze afname stapt op her
moment dar het water boven dit talud
st i jgr.
Het verschil in h oogte tussen het grond water en het kanaalwater is dan 1 meter.
Uit de berekening volgt dat in deze
situatie bijna de volledige passieYe
grond weerstand wordt gemobiliseerd.

Beemster

:,:

Dongen
Fase 1:
Fase2 :

Proefbelasten anker
Anke rkracht na proefb elas ren

= 0
Fase 3:
Aandraaien ankermoer
Fase 4:
A:uwullen, eindsiruatic
Berekend: A= 17,2- 33,4 kN;
M = 1,1 7-4,07 kNM/ m
Gem eten : A ,"; 11 = 30,0 kN ;
A ~' "' = 35,9 kN;
A '""'
4 4,0 k:\1.

=

T :tbel 2. Overzicht berekeningsfasen en
Ye rgelijking berekende en g emeren anktr·
krach ren .
H e r b liJkt da r in her algemeen Z011·el Je
gemer en als Je berekende .1nkerk rach ren
een gror.: spreiding kunnen Yerrontn
Om re onderzoeken ,,·ar de in,J ocd is nn
J e Yerschillen Je u it\' oerings" ·ijzen en de

Figuur 9. Domwond te Dongen
parame rers nn de g rond en de constructie zijn deze in de Yerschil lende
berekenin g en gevarieerd.
H et resul ra:lt 1·an di t o nderzoek wordt
gepresenteerd in de 1·olg ende p aragrafen.

De invloed van de uitvoeringswijze
Enkele uin·oe r ings 11i jzen. die een
du idtl ijkt inl'!oed op her krach rensp el

Dit berekeningsresulraar is beves tigd in
de prak t ijk.
Bij de aa nsluiting aan het Ri jn-Sch ickan aa l is de grondslag slech t.
Dit lu d rot geYo lg d a t al rijJ ens her
o nrgD 1·en n n he t kan aa l a fsch u i Y in~e n
b egonnen op re treden .
Her p rob leem is verho lpen door bngerc
pla nken roe re passen .
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Figuur 10

Figuur 12

=

h
K '!!... tan 6 dh
b

dh

b

I•

F1guur

A [kN]
L, A [mm]
6 [mm]
M [kNm / m)
0 [N/mm2)

Fase I

Fase 2

Fase 3

190
190
1156
3.91
9.38

18.9
1.89
11.; 6
3.87
9.28

23.8
2.38
11.4 5
3.26
7.82

Her blijkr dar de berekende en de
gemeren ankerkrachren nu berer overeenkomen.
De berekende waarde blijft echter aan
de hoge kanr.
Op de im·loed van de grondparameters
op de krachren en de wn•ormingen zal
later worden teruggekomen.

b. H et aamlfllen ttl.f.ren de ol/de en de
5U cm damToor geplaat.rte niemu
damznmd.
Dir is her geval bij de beronnen dam '''and langs het Noordhollandskanaal
nabij Purmerend.
De aam·ulling besraa t uit een kleih·een
men gsel, dit is aangege,·en in figuur 11 .
Het gedeelte Yan de a:1m·ulling onder het
w a terpei l is los gesrorr, nn.1f 0.)0 rn
b o,·en dit pti l werd de grond in bgen
nn 0.)0 rn gesrorr en a:1ngesramp r.

100

3 (1986)
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Tabel 4

Voor de waarde van K wordt in het
algemeen de acrie,·e of neutrale gronddrukcoëfficiënt K\ respectievelijk K N
genomen.
Het invullen van 8
0 = 17,5°;
y = 14,0 kN/m en b = 0,5 m leven
voor K\ en KN rwee krommen in fig. 12.
Het nulpunt van h is gelijk gesteld aan
het waterpei l.
De krommen blijken nagenoeg overeen
re komen.
/
Omdat een sprong in de waarde van o' 11
rer plaatse van het waterpeil nier reëel is,
zal de neutrale gronddruk de beste keuze
ZIJD.

In verband merdiraanstampen en de
zetring van de aanvulling onder warer,
waardoor ook de bovenliggende grond zal
zenen, zal boven her waterpeil de neutrale
gronddruk optreden.
Ten gevolge van de korte afstand russen
de oude damwand van azobé en de
nieuwe beronnen damwand zal een silowerking optreden.
Om her effect van deze silowerking re
berekenen is aan de hand van figuur 11
een differentiaalvergelijking opgesteld:
\V

w

+ dwt 2 K -

tan odh

= w + ,b dh

b
De oplosing van de differenriaah ·ergelijking is:
-h
-ah
l -e
+---yb~

2K tano
2K rano
waann a

= ---b

De korrelspanningen zij n d.1n :

n,'

= u>!b: o

11

=

Ko ,.

In de figuur zijn ook de korrelspanningen
aangegeven, die zouden optreden, indien
er geen sprake zou zijn van silowerking.
In rabel 5 zijn de resulraren van een berekening met en zonder silowerking
gegeven.
Tabel 5
A
D, A 6,
M
[kN) [mm) [mm) [kNm / m)
i\fet silowerking 34.2
Zonder
4-.8

4.90
6.84

5.23
8.88

4.04
8.10

Zonder silowerking blijkt de an kerkracht

400( en het m aximum moment 100%
groter re zijn dan mer silowerking.
Ook de vervormingen zijn in her geval
zonder silowerking Yeel groter.
Uit her voorgaande blijkt dar de im·loed
van de silo,verking ten gunstige is.
Bij een Yergroring Yan de afstand b
russen de damwanden wordt de ir1\loed
van de silowerking kleiner.
Dit is aa ngegeyen in figuur 1), \narin de
hori zontale korrelsp:mning o' 11 ttr hoogte
, -;m her bodempeil als huKrit nn de
afsc1nd b is ge ge' en .
Ll r de figuur bl1jkt dar bij zc:lfs g rote
''"aa rden ,·oor b de indoed van de
silowtrking groor is.
Jn wtcrh-li jk htcid z.d dit nie-r zo zijn.

-------~----------------------------------------------

omdat bij een grore b de stijfheid van de
grond nier grom genoeg z~l zijn om de
silowerking ook werkelijk re laren
optreden.
Bij een ~fsr~nd b = 0.5 men een hoogte
h = l.S m , zoals bij de besproken damwand, zal zeker sprake zijn van silowerking.
c. Het ricbte 11 z·an de damzl'and
Om de boYenkanr van de boordvoorziening na her heien op één lijn re
krijgen, wordt de damw and gericht.
Dirhoudt in dar de dam,Yand op enkele
plaatsen door middel Yan her aandraaien
nn de warrel of de ankerk opmoer na ar
achteren w·ordr getrokken of, door deze
juist los re draaien en gelijktijdig achter
de boord,·oorz iening aan re vullen, de
damwand naa r voren re laren komen .
De groorre nn de verplaatsingen ligr
hierbij in de orde van enkele cenrimerers.
Door de w· arrellosser re draa ien zal de
ankerkracht en her veldmom ent kleiner
en her inklemmoment grorer \VOrden.
Dir is aa ngegeven in rabel 6.

Uir derabel blijkt dar l1er inklemmoment
hierdoor groter kan worden dan her
,·eldmomenr in her geval dar her rich ten
achrenvege was gebleven.
Een veel grotere invloed beeft ecbrer her
aandraaien van de warrel of de ankerkopmoer.
Dir is aangegeven in de grafieken in
figuur 14.
In de grafieken is horizonraai de voorspanning V uirgedrukr in proeenren van
de ankerkracht A die optreedt in her ge,·al
zonder richren.
Voor de verricale assen is respectievelijk
de ankerkracht en her maximum moment
in her geval zonder richren op 100 9(
gesteld.
Uit de boYensre grafiek blijk t dar de
voorspanning voor 50 ror ~ OO <;;f bij de
ankerkracht kan worden opgereld.
De roename Yan her m aximum moment
is in de meesre gevallen groot.
Bij een boordvoorziening als bij
Purmerend wordt her buigend m oment
bij een roename van de ankerkracht met
20'k meer dan 601( groter.

Tabel 6.
Delft
zo nder
richten
A

[ i.;N]

2, A [mm]
.:.:._ boYtnran d [m m)
M,,Jd [1.; :-.:M / m)
M
[H·:M / m]

22 . ï
6 -5

Purmerend

warrel
losser

zonder
richten

warrel
losser

zonder
richten

want!
losser

20.5

34 .2

- )'

-190
-450
L0-1
· IS H

26.S
20.66

6 9S
1.1 6
-1.0.1
!. OS

-1.83
53 26
55.-4"
0.49
-1. 1-

. ), _)

5. 4S

-3.44

- 25

5. S 1
·9 S5

. () 59

Beemster

2~.1-

2 OI
-6.40

.() 9 4

Tabel 6
Fase
~0.

A
[i.;N]

9S 0

2

()_)
)(1.()

--j

; _). -j

L_ A
[m m]

-1

~ .19
5 SI)
5 -9
5.111

L Aro

fase 2

()

-0.2 .1
0. S5

\'.

!':.,
[mm]

j\[
[l.;~ m / m ]

-.i-

2 S 9-'i
- 9S
1() 2.j

6.(1 1

'J-')S

-1S. SS
I) 9-

0

Opm<:rK i n.ccn

[~ / mm~]

9.~ . 6

10.3
_)8 .9
; -.9

Pr otfhc:!.
() 1 !.;\)

V V

_)(Ij.; ~

De kracht waarmee de ankersrang m oe r
\VOrden voorgespannen om een ze kere
verplaatsing van de boYenrand van de
damwand re verkrijgen is afhankelijk
van de stijfheid van de constructie op d:n
moment.
Deze stijfheid is afhankelijk van in hoeverre achter de damwand is aangevu ld
en van de stijfheid van de damplanken .
In figuur 15 zijn de krachr-verplaarsingsdiagrammen van de vier boordvoorzieningen gege ven .
In Delft werd gericht terwijl achter de
damwand nog nier was ~angevuld.
De planken zijn d aar van azobé
dik 70 mm.
Dir resulreerde in een slappe consrrucr ie
ren rijde nn her richten.
De benodigde voorspanning was dan ook
genng.
Ook in Purmerend w·as t ijdens her richren
achter de dam wa nd nog nier aa ngevuld.
In dirgeval zijn de planken echter van
beron.
Zoals blijkt uir de grafiek is hierdoor de
constructie relatief srijf.
In de Beemster besraar de boordvoorziening uir planken van azobé.
De hoogre van de aan vulling achter de
damwand is 0.70 m.
De afstand waarover de planken vrij
kunnen doorbuigen tijdens her richten
is daardoor relatief beperkt.
De constructie reageen.- daardoor roch nog
stijf rijdens her richten.
Bij de boordvoorziening re Dongen zijn
de sralen damwandplanken ren opzichte
van planken van azobé zeer stijf.
Bovendien behoefde achrer de damw and
nauwelijks re worden aangevuld .
Uir de grafiek blijkt dan ook dar deze
constructie zeer srijf is, zodat richten
nagenoeg onmogelijk was.
Uir her voorgaande volgr dar her richten
een zeer grore invloed op her maximummoment en de ankerkracht kan hebben.

d. Her proefbelasten 1·an een anker
De verankering van de boordvoorziening
langs her Wilhelminaka naal nabij
Dongen besraar uir schroefankers mereen
bladdiameter 0 300 mm.
Deze ankers zijn proefbelast ror 95 kN.
De gemeren ankerkrachren varië ren russen de 30 en 44 kN mereen gemiddelde
van 35 ,6 kw.
In rabel6 zijn de resulrar en van de
berekening gegeven .
In fase l wordt de proefbelasring
:ungebrachr.
Hierbij treden de groorsre ,·erpla arsing.
:1nkerkrK ht en bu igend moment uir de
tota le be reken ing op.
Uir rekentechnische O\·t rwegingen \\'Ordr
in de siruarie dirter nJ her protfbél asre n
ttn \'oors p:1nning V = 0 ..1 kN :un gtnomen.
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------------------------------------------------------~RF-------hoogre van ± 1 m, waarvan her ralud
ongeveer 1 m achrer de darmvand begint.
In rabel 7 ziJn de ewdresuJraren van v1er
berekeningen, waarbij de proetbeJamng
P en/ot V gelijk aan nul worden gesteld,
met elkaar vergeleken.
Uit een vergelijking nn de berekening
2 en 4 blijkt dat ren gevolge van een
proetbeJastJng de ankerkracht A en het
max1mum moment M door het proefbeJasren respeCtlevelijk 35
en 63 SC

x

wenemen.
De vergelijking van berekening 3 met
bereken1ng 4 geeft de invloed van de
voorspannJDg V.
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In fase 3 wordt de moer van de ankerkop
aangedraaid.
Dit heeft een veronderstelde voorspan·
ning van V = 30 kN en een achrerwaanse verplaatsing van de gording van
0 .23 mm rot gevolg.
Door V = 30 kN re kiezen wordt in dit

V• ~VAN lt\:i öjJ i:l ;· ::' •. :
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De invloed van de grootte van de
horizontale beddingconstante van
de grond
In tabel 8 zijn de resultaten van drie

._; '-_-• =''"
: ':!~"

: l' :: !l:::o .. :::::i:: :::c:

:-·~

·;-- · ·

geval naar de gemeten ankerkracht we
gerekend.
Dit komt tot uitdrukking in fase 4.
In deze fase neemt de ankerkracht nog
iets roe ren ge\·olge van een kle ine aanvulling achter de damwand en het
opwerpen van een d ijklichaam met een

Tabel i
Ber

p

V

A

No.

[kN]

[~::--./]

[~N]

[mm]

[mm}

2

95 0
95 0

33,4
1-,2

3

()

4

0

30 0
0
30 0
0

-5 ,0 1
-1,69
-2,26
2,92

-66 1
-243
·3 2t;
2 95
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i'0:"'

33 0
J 2.8

f:" A

t::,

M

[kNm/m]
9,98
5,03
6,- s
3,08

Hierun blijkt dat een voorspann ing van
30 kN een verhogwg van de ankerkracht
van 20,2 kN geett.
Het maximum moment wordt meer dan
verdubbeld.
Door berekening 1 re vergelijken met de
overige berekenwgen wordr de gecombineerde invloed van de proefbelasring
en de voorspanning bepaald.
Het blijkt dar de uiteindelijke ankerkracht A bijna geheel door de voorspanning wordt bepaald.
Het maximwn moment en de vervormingen worden echter duidelijk groter
door de combinatie van proefbelasring en
voorspanning.
/
Uit her voorgaande blijkt dat een proefbelasting een duidelijke negatieve invloed
op de uiteindelijke krachren in- en de
vervormingen van de damwand heeft.
Nog ernstiger is dar tijdens de proefbelasting veel grotere vervormingen en
spanningen optreden dan in de gebruiksfase.
In dit geval worden de spanningen echrer
ver onder de vloeispanning gehouden.

0

[N / mm:.?]
3 ï,9
19,1
25.8
J 1>7

berekeningen van de boordvoorzi ening re
Leiden met elkaar vergeleken, waarbij de
beddingsconstanten k zijn gevarieerd .
Tabel 8.
beddingscanstante

A [kN]
_6 A [mm]
.6 [mm]
[kNm/m]
M
[N/mm:!
]
0

l

',k

39 0
3 90
48.22
8 62
20.-

k
39 0
3 90
4- 6 5
8.66
20 8

2k
38.6
3.86
4-.83
8 73
21.0

Het blijkt dat de im·loed van de grootte
va n de beddingsconsranre op de resultaten
re ven\'aar lozen is.
Dit is een gevolg van het feit dar in alle
drie berekeningen in bijna h et \ Olledi ge
g rondprofiel de acti e\·e of passie\·e g rensroesrand \\·erd be reikr.
Voor de boordvoorzien ing re Delfr is een

-------~~---------------------------------------------berekeningmergehalveerde beddingsconsranten gemaakr.
Over de onderste 1. 75 m van de inklemming wordt de actieve of passieve grensroestand niet bereikt, het hah·eren van de
beddingscanstante blijkt hierop geen
invloed re hebben.
De ankerkracht en her maximum moment
blijken ook nauwelijks te veranderen.
De grootste doorbuiging wordt wel enkele
millimeters groter.
Eenzelfde berekening met gehalveerde
beddingsconsranten voor de stalen boordvoorziening te Dongen geeft herzelfde
resultaat.
Voor deze damwand zijn ook rwee berekeningen met en zonder gehah·eerde
beddingscanstante gemaakt, waarbij de
uirvoeringsfasen buiten beschouwing zijn
ge laren.
Di r resulteert in ongeveer 12 c:;;: grotere
waarden voor ankerkrachr, verplaatsingen
en maximum moment bij een gehah·eerde
beddingsconstante.
De conclusie is dar een grove four bij her
inscl1arren van de beddingscanstante
slechts een geringe invloed heeft op her
bereken i ngsresul taa r.

De invloed van de stijfheid van de
ankerconstructie en van
de damwand
Meruitzondering van de ankers te Delft
nrieerden de stijfbeden van de ankers
russen de 5000 en 15000 kN/m.
De in Delfr gebruikte schroefankers
hebben op rwee extreem lage stijfheden
nn 630 en 670 kN/m na een stijfheid
van 2500 ror 5500 kN/m.
Dirduidt nier op een lagere stijfheid ,·an
schroefankers in her algemeen, de stijfheden van de secbrodankers re Dongen
zijn immers ongeveer even groor als die
van de plaarankers.
De verplaatsing van de ankerkop wordt
grorendeels bepaald door de verplaatsing
''an de ankerplaat of de schroefbladen,
omdat zoals reeds opgemerkt de rek van
de ankersrang relatief klein is.
Bij de berekening van de boordvoorziening re Delft zijn veerconstanten nn
her anker van k ± 3000 kN/m en
k = 600 kN/m gebruikt.
Ten gevolge van de lagere stijfheid ,·an
her anker blijken de ankerkracht en her
maximum momentmerrespectievelijk
3'( en 7 0f af re nemen.
De verplaatsing van de ankerkop wordt
ongeveer vijf maal zo groor.
De geringe invloed van de sterke verlaging van de ankerstijfheid op de
ankerkracht en her moment is een gevolg
van het feit dar de grond zich bij beide
berekeningen voor een groor deel in her
actieve of passieve vloeigebied be,·indr
Hierdoor zal bij een verplaatsing van de
ankerkop de belasring op de acrie'e zijde
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van de damwand nauwelijks afnemen.
Aan de passieve zijde neemt op enige
diepte de horizontale korrelspanning roe.
Dirheeft ror gevolg dar her inklemmoment roeneemr, waardoor her veldmoment en de ankerkracht afnemen.
Bij een srijve damwand zal bij een bepaalde verplaatsing van de ankerkop de
hoekverdraaiing ter plaatse van de inklemming grorer zijn dan bij een slappe
damwand zoals in Delfr.
Omdat voor een relatief grore verplaatsing van de ankerkop ook in dar geval
slechts een kleine hoekverdraaiing van de
inklemming nodig is, blijft de roename
van her inklemmoment en de invloed
hiervan op her veldmoment en de ankerkracht beperkr.
In her algemeen kan worden gesreld dar
her anker een zeer stijf onderdeel is van
de consrrucrie in zijn geheel.
Zelfs grore ,·erlaging of verhoging van de
stijfheid van het anker heeft slechts een
beperkte invloed op de ankerkracht en her
maximum veldmomenr. Van de vijf
onderzochte boordvoorzieningen kunnen
de driedamwanden van azobé als relatief
slap en de betonnen en stalen damwanden
:1ls relatief stijf worden beschomNd .
Indien de verplaatsingen ren gevolge van
her richten of een proefbelasring buiren
beschouwing worden gelaten, dan worden
bij deze stijve Çamwanden de horizontale

verplaatsingen voornamelijk bepaald door
de verplaatsing van her ankerpunt.
De doorbuiging is ren opzichte van deze
ankerkopverplaatsing klein.
Bij de relarief slappe damwanden van
azobé is dit andersom, daar is de doorbuiging vele malen grorer dan de ankerkopverplaarsing.
In figuur 16 zijn enige relaties russen
gronddrukcoëfficiënten en horizontale
deformaties voor enkele grondsoorren
gegeven.
Uir de grafieken blijkt dar slechts kleine
deformaties nodig zijn om de actieve
waarde voor de horizontale korrelspaning re bereiken.
Omdat de verplaatsing van her ankerpunt minimaal enkele millimeters is,
\VOrdr zelfs bij een stijve damwand bij de
bovenste 1 à 2 merer de acrieve horizontale korrelspanning bereikt.
Dirgebied za l bij zand duidelijkgroter
zijn dan bij klei of veen.
Bij een slappe dam,vand zijn de ver,·ormingen zodanig dar bijna onafhankelijk van de grondsoort ror op een grore
diepre de actieve horizonwie korrelspanningen optreden.
Dirzelfde geldr voor de passieve horizontale korrelspanning aan de kan:1alzijde
,·an de dam\vand.
Alleen zal in dat geval ook bij een slappe
Lhmwand de grondsoort ,.,1!1 belang zijn.
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----------------------------[)@ ---omdat nu de vervorming in de orde Yan
enige millimeters moer liggen.
Her resultaat van her boYensraande is
dar her dwarskrachrennulpunr, dar wil
zeggen her punt waarin her maximum
inklemmingsmomenr optreedt, bij een
slappe damwand hoger ligr dan bij een
stijve damwand.
Dit heeft ror gevolg dat bij een srijYe
damwand het veldmoment en de anker·
kracht grorer zijn da n bij een slappe
damwand.
Dir komr ror uitdrukking in een aanral
berekeningen die betrekking hebben op
de boord\·oorzien ingen re Purmerend, in
de Beemster en re Leiden.
Bij deze bereken ingen is bet richten van
de damwand buiren beschouwing gelaten.
Jn tabel 9 zijn de resu lraren van de berekeningen bijeengebracht.
Uit dezerabel blijkt dar her vergroten
van de al grote stijfbeid van de beronnen
dam wand re Purmerend slechts weinig
invloed heeft op de berekeningsresultaren.

Bij de Beemster leidt een roename van de
stijfheid met 40% rot een vergroting van
het maximum moment mer 22,9Sf.
Bij deze boordvoorziening bestaar de
grond uir slappe klei en veenlagen. Door
uit re gaan van een plankd ikte van 5.0 cm
in plaats van 4.5 cm, wordt de stijfheid
blijkbaar zodanig verhoogd dat de damwand ren opzichte van de slappe grond
relat ief srijf wordt.
Bij de berekening va n de boordYoorziening in Leiden is de stijfheid van de
damwand 20 maal zo groor genomen.
Hierdoor worden de ankerkracht en bet
maximummoment sterk vergroot. De
verplaatsing, die bij de bestaande d:~m
wand voornamelijk door de ui tbuiging
wordt bepaald, wordt Yeti kleiner.
U it her voorgaande blijkt dat de imloed
van de stijfheid van de damwand groot
kan zijn.
Van belang in deze is dat het anker in her
algemeen als een stijf deel van de construCtie kan worden beschouwd.
Damwanden van hout kunnen in het
algemeen als slap en damwanden van
staal en beron als srijf worden gekenmerkt.. Bedacht moer worden dat her hier
gaat om relatief korre damwanden.
Omdat de doorbuiging onder andere
afhankelijk is van een lengre ror de derde
macht, geldt de uitspraak ren aanzien van
stijve damwanden niet voor lange stalen
damwanden.

Tabel 9.
Toename in %
Toename
van de

Purmerend

Stijfheid
A

+ 300

Beemster

+40
+8,2
-5 ,0
+22,9

+2,6
+ 1,3
+7,2

.6
M

leiden

+ 1900
+ 18,5
- 71,3
+33,4

De irwloed van de hoek van
inwendige wrijving 0
en de cohesie c.
De grondparameters 0 en c worden
veebl aan de band nn de gegevens van
een sonder ing geschat of in een enkel
gen] merbehulp \·a n laboraroriumproe\·en op zgn. ongeroerde monsters
bep:~ald.

De 0 en c zullen in \Yerkelijkheid groter
of kleiner kunnen zij n dan is aangenomen
Indien de 0 en/of dec grorer zijn d:~n
is aangenomen, dan zullen de '\·loeiwaHden" van de acrieYe en de passieve
horizontale korrelspanningen respectievelijk lager en hoger zijn dan wordt Yer,._.acht.
Hogere 0 en/of c-waarden hebben
daarom rot gevolg dar de ankerkracht
en het maximummoment in \verkelijkheid
kleiner zullen zijn dan is berekend.
Voor lagere 0 en/of c-v,•aarden geldt
her omgekeerde.
Bij Dongen besraar de grond op de
boYensre 50 cm na bijna geheel uir zand.
De 0 van dit zand is geschat op een
relatief lage waarde namelijk 30"'.
Om de invloed van de 0 op de berekende
ankerkrach t en bet maximummoment re
bepalen zijn ook bereken ingen uitgevoerd
mer respectievelijk /0
25 ° en
0

=

35 °.

A = 3,75
>-. t>

I,

= 7. 41
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--------~1&------------------------------------------------Voor de boordvoorziening in de Beemster
is dit parameteronderzoek ook uitgevoerd.
In dar geval besraar de grond uit een
lagenpakker van klei en veen met
0-waarden van 17,5 ° rot 27,3° en
c-waarden ,·an 4,1 rot 8,7 kN/m~.
Ter vergelijking is een berekening
gemaakt met 0 = 15 ° en
c
5,0 kN/ m2.

=

De resultaten van de berekeningen zijn
bijeengebracht in de tabellen 10 en 11 .
Tabel 10

Dongen

[kN ]
A
D, A [mm]
M [kNm/m ]
[N/mm::!]
(!

p = 25°

p = 30°

p = 35°

34,9
-8,3 ï
12,5 7
47,8

33,4
-5,01
9,98
3- ,9

33,0
-3,36
8.23
31.3

Berekening in 4 fasen:
Fase 1: Proefbelasring 9 5 kN
Fase 2: Einde proefbelasring
Fase 3: Voorspanning 30 kN
Fase 4: Aam·ullen.

Tabel 11

Beemster
VSP=O kN/ m VSP=5 ,0 kN/m
a

A [kN}

L A [mm]
Ivf [kNm /m ]
(] [N/mmZ]

6.98
1. 16
1.05
3.11

b

a

b

~.68

lï.33 14,85
1.28 -42,40 -51,44
4,81
1.24
4,07
3.67 12,06 14,25

Ankers h.o.h. 2,5 m
a: 0 = 1< ,5 tot 27,3'

c = 4,1 tor 8,7 kN/ m2
b: 0 = 15 '
c=5kN/m2

Her blijkt dar bij de damwand re Dongen
de ankerkracht slechts enkele proeenren
af- respecrievelijk toeneemt.
Dit zal her gevolg zijn ''an her feit dar de
ankerkracht voor een groot deel door
de voorspanning van 30 kN wordt
bepaald
De vervormingen en her maximummoment worden wel srerk beïm·loed.
Voor de damwand in de Beemster zijn
ook rwee berekeningen uitgevoerd.
Eén berekening zonder voorspa nning in
her anker en één waarbi j her anker een
voorspann ing van 12,5 kN is gegeven.
In her geval zonder voorspan ning wordt
door her verhogen van de 0 en de c de
ankerk racht 10,0'k en her max imummoment 18,1 r'f groter.
In her geval met voorspan ning is dit
respectievelijk J4,5<r en 18,20( .
U ir her ,·oorgaande blijkt dar her varie::ren
,·an de 0 en/ of dec een duideli jke imloed
heeft op de berekende ankerkracht en her
maximum moment.

door uitspoeli ng van de grond achter de
Economische aspecten
damwand kan plaatsvinden.
Uit de berekeningen blijkt dar bij de
onderzochte damwanden de optredende
Een alrernarief omwerp in azobé bleek
spanningen ver onder de roelaarbare
geen besparing op re leveren omdat deze
spanningen blijven.
ongeveer even duur is als de boordDirdu idt op de mogelijkheid van aanvoorziening met betonnen planken zoals
zienlijke besparingen op vooral de
deze is uitgevoerd.
mareriaalposren.
Bij de stalen damwand bleek her
Om een inzich t re verkrijgen in demomogelijk om een lich ter profiel re kiezen .
gelijke besparingen zijn voor de vijf
De besparing hierdoor is ongeveer 25C(-.
onderzochte boordvoorzieningen aangeEen omwerp in azobé bleek geen goed
paste omwerpberekeningen gemaakt.
alrernarief re zijn, omdat deze duurder
Bij deze berekeningen is uitgegaan van
ui rvalr.
de volgende ongunstige roesrand :
Bovengenoemde besparingen zullen nier
--Een extra bovenbelasring van 4 kN/m2 altijd kunnen worden gerealiseerd.
--Een uitschuring van 0.50 m voor de
Immers de omstandigheden waaronder
damwand
en her materiaal waarmee de lichter
-Her grondwaterpeil 0.40 mboven
wanden moeren worden geplaatst kunnen
bet kanaalpeil
wel eens prohibitief zijn voor de
-Voor bet richten is een verplaatsing
roepassing ervan.
van 8 rot 10 cm noodzakelijk.
Ditlaarsreis nier gebeurd voor de damSamenvatting en conclusies
wanden re Leiden en re Dongen.
Van vijf boordvoorzieningen zijn in 1982
Uit de berekeningen blijkt dar de damen 1983 de ankerkrachren gemeten.
wandplanken van azobé du nner hadden
Hiervan bestaan er drie uit damwandkunnen zi jn.
planken van azobé, één uit betonnen en
Door bovend ien een sraffeling van
één uit stalen planken.
0,5 m aan de onderzijde roe re passen kan
Met behulp van her computerprogramma
op de kosten van de levering van de
DAMW AND/3 zijn de ankerkrach ren,
!Planken gemiddeld ongeveer 40 'k
momenten en vervormingen berekend.
worden bespaard.
Hierbij zijn per boordvoorziening de
Ook op de gordingen en de ankersrangen
uitvoeringswij ze en dy paramerers van
.zijn besparingen mogelijk. Ten opzichte
de grond en de constructie gevarieerd.
van de besparing op de planken zijn deze
Her blijkt dar een minder gelukkige wijze
echter klein.
van uirvoeren kan leiden rot een verln de prakrijk ise gebleken dar ankerdubbeling van de ankerkracht en her
srangen ren gevolge van corrosie en
maximum moment.
gordingen ren gevolge nn :~anvaringen
H oewel in mindere mare heeft ook her
kwetsbaarder zijn dan de damwandverkeerd inscharren van de hoek van
planken.
inwend ige wrijving 0 en de cohesie c
Omdat her vervangen van gordingen
een flinke invloed.
of ankersrangen duur is ren opzichte
Dit kan namelijk leiden rot verschillen
,·an de meerkosten van een zekere overvan 20 rot 30% van de ankerkracht en
dimensionering, is her verstandiger om
her maximum moment ren opzichte van
hierop nier re bezuinigen.
de verwachte waarden.
De doorbuiging van de damwandEen srijve damwand is in her algemeen
planken van azobé wordt door her dunner
veel gevoeliger voor de manier van
maken van de planken grorer en beuitvoeren dan een slappe damwand.
droegen maximaal 8 à 10 cm.
Bij een stijve damwand kan ook de stijfDeze vervormingen zullen in her algeheid van de grond een rol gaan spelen.
meen nier bezwaarlijk zijn omdat deze
Damwanden van hout kunnen in her
buiren het zicht, namelijk onder warer
algemeen als relatief slap en betonnen en
plaatsvi nden.
sralen damwanden als relatief stijf
De doorbuiging zal wel aan leid ing geven
worden beschouwd.
tor enige zetring van her maaiveld
In
\'Cel gevallen worden boordvoorerachter.
zieningen
op ervaring onrworpen of met
Indiendirbezwaren geeft, kunnen de
de
merbode
Blum berekend.
,-ervormingen worden gehalveerd door
Bij een berekening volgens Blum wordt
de besparingen ror 20 r"f re beperken.
geen rekening gehouden met de uirOok de danw.'anden van beton en sraal
,·oeringsfasen.
bleken overgedimensioneerd re zijn.
Her op deze manier berekende maximum
Op de betonnen damwandplanken kan
momene zal daarom in her algemeen
onge,·eer 30'f worden bespaard.
lager zijn dan uit een berekening met
\X! el is her noodzakeli jk dar achter deze
DAJ\1W AND/ 3 volgt.
damwand een filte rdoek \VOrdr aangeDesondanks bl ijk t bij de onderzochte
bracht in ,·erband met de slechre onderdanw.-anden dat de maximale materiaallinge aansluiting van de planken, \\'aar(1986) 3
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-------------------------------------------------TI~ - - - - - sp:wningen bij lange nier worden bereikr.
bereikt..
Blijkbaar zijn de damwanden overgedimensioneerd.
Tor sJor enkele opmerkingen:
Uir her onderzoek blijkt dar de krachren
en rnamenren voor een groor deel door

de uirvoering, onder andere door her
richren van de damwand, worden
bepaald.
Bij her ontwerp zal daarom hieraan meer
aandacht moeren worden besreed dan ror
nu roe gebruikelijk is geweesr.
Ook zal meer rek ening moeren worden
gehouden mer een zekere uitschuring

voor de damwand.
Bij verschillende boordvoorzieningen
bleek namelijk de waterdiepre voor de
dam"\\·and aa nmerkeli jk groter re zijn dan
de on t"\\·erpd iep re.
Ondanks her bm·ensraande besra:n er
geen gevaar voor standzekerheid van de
boord,·oorzieningen omdat deze zijn
over gedimensioneerd.

.

Meer aandacht voor n1euwe materialen
De ministers van Onderwijs en Werenschappen en van Economische Zaken,
Deerman en Van Aardenne, hebben ror
en mer 1992 geld uirgerrokken voor de
stimulering van onderzoek naar en de
roepassing van nieuwe materialen. Dir
blijkt uir de Nora Materialenbeleid die
de bewindslieden gezamenlijk aan de
Tweede Kamer hebben aangeboden.
In de nota sraan voorsrellen om her
onderzoek naar nieuwe mareriaJen in
uniwrsireiren, hogescholen, onderzoeksinsriruren als TNO, NLR (luchr- en
ruimrevaarr) en ECN (Energie Cenrrum
Nederland) en her bedrijfsleven op
elkaar af re sremmen.
De minsters merken op dar her Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse
onderzoekwereld zich nog re weinig
be"\\·usr zijn van de wie mogelijkheden
die nieuwe mareriaJen bieden. Allerlei op
zichzelf nier zo specraculaire werenschappelijke doorbraken op het gebied
van de mareriaJen beginnen re leiden ror
een flink sruwmeer van samenhangende
vernieuwingen. Daarop zal zowel in her
wetenschaps- als her technologie- en
indnsrriebeleid moeren worden ingespeeld. Om de beleidsonrwik keling re
ondersteunen, zal een Adviesgroep
MareriaJen worden gevormd, mer deskundigen op her gebied van materi alen,
mareriaalonrwerp en -tOepassingen .

Afstemming
Voor stimuleri ng in de markrsecror heeft

Personalia
Met ingang van 1 juli 1986 zal
ir K P. ] . Cappendijk de leiding op zich
nemen van de Hoofdafdeling Waterhuishouding en Waterkeringen, directie
Zuid H ol land. Per gelijke datum gaat
ir J. Dol, rhans belasr met de leiding nn
deze hoofdafdeling , mer de VUT.

Ing. J. v. Sclnik, hoofd nn de afdeling
Beheer en Coördina tie Dienstkringen.
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de minister van economische Zaken
beslaren nieuwe mareriaJen aan re
merken als een zogenaamd aandachts-gebied. Er zal een nauwere afstemming
komen russen de Innovatiegerich te Onderzoekprogramma's (lOP's) die geheel
of gedeeltelijk zijn gericht op de omwikkeling en roepassing van nieuwe
materialen, zoals her !OP-Polymeren en
Polymeercomposieten en her !OPTechnische Keram iek. Verder wil de
minister van Economische Zaken dat
Nederlandse onderzoekprogramma's
berer worden afgestemd op internationale
technologie-programma's zoals her
EG-programma BRITE (Basic Research
in Indusrrial Technologies for Europe).
De minister van Onderwijs en Werenschappen zal nieuwe stappen nemen op
her terrein van het fundamenreel
onderzoek, zowel via infrastructurele vernien"\\·ing als door medefinanciering \'an
onderzoeksactiviteiten en het onderwijs.
Hij zal onder andere van een aanral
HTS'en meer aandacht vragen voor
onder"\\·ijs in de mogelijkheden van nieuwe materialen.

Keramisch Atelier
Inmiddels zijn op rwee mareriaal-gebieden infrastructurele voorzieningen getroffen: een Narionaal Keramisch Arelier
(NKA) en de Stichting Geavanceerde
Meraalkunde (SGM).
Eind 1985 is geld beschikbaar gesteld om
her Narionaal Keramisch Atelier re

directie Zuid Holland, gaat op 1 oktober
1986 met de VUT.
Ing. }. A. de R oos, rhans hoofd van de
dienstkring Kanaal van Terne uzen,
direcrie Zeeland, is benoemd rot hoofd
van de afdel ing Beheer en Onderhoud en
Aanpassingszaken (AXB) directie
Zeeland. E.e.a. zal ingaan op een nog
nad t r ,·ast re srellen darum in de zomer
van 1986.

Ing . L.G . Voorberg zal naast zijn functie

financieren (0 & W: f 7 miljoen). In dir
atelier, dat wordt gevestigd in her Energie Cenrrum Nederland re Perren, zal
vooral her onderzoek naar de vormgevingsrechniek van kerami sche onderdelen "\\·orden geconcentreerd. Dir :nelier
zal rer beschikking sraan van TH "s,
uniYersireiren, onderzoekinstellingen en
bedri jwn. Daardoor wordt keramisch
onderzoek mogel ijk voor onderzoekgroepen die elk afzonderlijk nier over de
dure appararuu r beschikken om bet
onderzoek naar grotere keramische
vormsrukken uit re ,·oeren.
De minister van Onderwijs en Werenschappen heeft eind) 985 ook geld beschikbaar gesteld om de infrasrrucruur
op her gebied van geavanceerde meraalkunde re verbeteren. De srichring Geavanceerde Meraalkunde (SGM ) krijgt
de rol nn cenrrale faciliteit ,·oor
hoog,vaardig appar:uuur en expertise.
Om een redelijk apparatuurpark beschikbaar re hebben, is er russen de
SGM en de Technische Hogeschool
T'''enre een overeenkomst geslaren
waarin onder meer besloten is ror het
wderzijds gebru ik va n apparatuur.
Bij nieuwe mareriaJen wordt gedacht aan
nieuwe kunsrsroffen, keramische materialen, nieu\ve meralen en samengesrelde
materi alen. Deze nieuwe m areri:den
vereisen vaak nieuwe bewerk ings- en
verwerkingsrechniek en, evenals n ieuwe
technieken om m arer iaJen re verbinden.

als hoofd van de dienstkring Noord oosrpolcier, aa n her projenbureau \'\l atersch appen Flevoland en N oordoostpolder
le id ing geven. E.e.a. houdt verban d met
de instelling van de provincie
FJe,·obnd en de ,·oorgenomen instelling
van de genoemde waterschappen .

Op 2 8 j.l!)uar i 1986 is op 97-jarige
leeft ijd W . E. Coumou o Yerleden. De
hc""ér Coumou was Rid der in de Ode' ···~
Oranje ?\hssa u.

