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Scope 1 en 2

3

1 Inleiding
Voor het beschermen van oevers en taluds heeft Betonfabriek Nigtevecht diverse oplossingen beschikbaar.
Oever- en taludconstructies dienen te worden beschermd tegen uitspoeling en instabiliteit. Dat vraagt om
doelmatige, doeltreffende grondkerende oplossingen met een lange levensduur.
Doelmatig voor o.a. scheep- en recreatievaart, waterhuishouding en infrastructuur.
Doeltreffend door een goede constructieve en economische, onderhoudsvrije oplossing.
Lange levensduur voor een duurzame investering in volledig circulair materiaal met een lage milieubelasting.
De eigenschappen van het materiaal beton zijn uniek en bij uitstek geschikt voor grondkerende
elementen; in de meeste situaties de beste keuze!
Betonfabriek Nigtevecht heeft en ontwikkelt diverse oplossingen voor oevers en taluds zoals:
• Damwandplanken
• Beschoeiingsplanken
• Teenschotten
• Kantzuilen  
• Blokkenmatten

2 Grondstoffen voor ‘Groen beton’
Onze betonproducten worden gemaakt met de hoge
betonkwaliteit C45/55 op basis van een CO2-arm
mengsel, dat bekend is als ‘groen beton’. De samenstelling hiervan bestaat uit een secundaire grondstof op
basis van gerecycled betongranulaat, dat zand en grind
deels vervangt met als bindmiddel bijna CO2-vrij
gemalen hoogovenslak en een minimum aan
portlandklinker (<8%/m3 beton).
Indien het betonproduct wordt gewapend om de trekkrachten op te nemen, wordt buigwapening B500B

toegepast, bestaande uit 70% secundair gerecycled
staal. De wapening is door de juiste betondekking
(milieuklasse XC4) en de hoge pH-waarde van beton
(milieuklasse XA3) tijdens de levensduur beschermd
(zie 3.1).
De ‘betonlook’ kan indien gewenst door kleurstof (b.v.
antraciet), of behandeling met cementgebonden kleurmortel (zie 5.17 fig. 5.27), worden aangepast. Ook
een structuur of logo behoort tot de mogelijkheden
(zie 5.17 fig. 5.28)

3 Beton en levensduur / onderhoud / circulariteit
3.1 Levensduur van onze betonproducten
Op basis van de vigerende ontwerpnormen is de ontwerplevensduur van onze betonproducten bepaald
op 100 jaar (NEN-EN 1992-1-1; Eurocode 2).
Ter onderbouwing zie onderstaande tabellen; hierin is constructieklasse S4 het startpunt.

Betondekking op buigwapening in:

mm

Startpunt constructieklasse S4 milieuklasse XC4 carbonatatie. (zie onderstaande tabellen)

30

Ontwerplevensduur 100 jaar: constructieklasse S4 + 2 klassen = constructieklasse S6

40

Sterkteklasse betonmengsel C45/55: constructieklasse S6 -/- 1 = constructieklasse S5

35

Interne Kwaliteit Borging betonproductie: constructieklasse S5 -/- 1 = constructieklasse S4

30

Δcdev + 5 mm (extra tolerantie)

35
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Tabel 3.1: Voorbeeldberekening van de constructieklasse

Tabel 3.2: Waarden van Cmin,dur in mm voor betonstaal (Betoniek 16/09)
constructieklasse
S1

milieuklasse
X0

XC1

XC2/XC3

XC4

XD1/XS1

XD2/XS2

XD3/XS3

10

10

10

15

20

25

25

S2

10

10

15

20

25

30

30

S3

10

10

20

25

35

35

S4

10

15

25

30

30
35

40

40

S5

15

20

30

35

40

45

45

S6

20

25

35

40

45

50

50

3.2 Onderhoud gedurende de levensduur
Betonproducten hebben, zoals bekend, geen onderhoud nodig gedurende hun lange functionele levensduur.

3.3 Circulariteit; ‘oud beton wordt weer nieuw beton’
Na meer dan 100 jaar, wat dan?
Beton wordt uiteindelijk gerecycled en gebroken tot betongranulaat. Dat wordt weer hergebruikt als toeslagstof in onze
betonmengsels voor nieuw te produceren betonproducten. Deze verwerking aan het einde van de betonlevensduur
tot granulaat heeft een uiterst beperkte milieubelasting, wat ook geldt voor het gerecyclede wapeningsstaal.
Hiermee is de cirkel rond. Beton blijft Beton en Staal blijft Staal, ook na de economische of technische levensduur.

4 Beton en milieu

De specifieke milieubelasting van het materiaal beton,
aangeduid in MKI-waarde per m3, scoort in vergelijk
met staal, hout of kunststof positief. Daarnaast is er
geen uitloging van schadelijke stoffen, omdat die er
niet in zitten. Beton: schoon voor grond en water.
In het betonmengsel van Betonfabriek Nigtevecht
wordt de benodigde portlandklinker - met een relatief
hoge milieubelasting - tot een verantwoord minimum

gereduceerd en vervangen door het bijna CO2-vrije
bindmiddel hoogovenslak, een restproduct van de
hoogovens. Daarnaast verwerken wij de secondaire
grondstof betongranulaat als vervanger van een
aanzienlijk deel van de grondstoffen zand en grind.
Ook het transport telt bij ons milieutechnisch mee, daar
de betonproducten uitsluitend worden vervoerd
met Euroklasse 6 vrachtwagens.
Dit in combinatie met de zeer lange levensduur van
beton, maakt beton uitermate geschikt voor GWWproducten en met name voor oeverbescherming.
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Circulaire producten met een lange levensduur leveren
een positieve bijdrage aan de vermindering van de
milieubelasting bij infrastructuele werken.

5 Damwandplanken
5.1 Inleiding

Staal vs Beton

Beton als materiaal voor damwanden bestaat al lang en
heeft inmiddels zijn waarde bewezen.

Afhankelijk van de op te nemen krachten
zijn betonnen damwandplanken, met
dezelfde of langere levensduur, een goed
alternatief voor de dure stalen damwandprofielen met een hoge milieubelasting.
Bij het ontwerp in staal wordt met erosie
gerekend, waardoor de profielen vele jaren
over-gedimensioneerd zijn.
De betonnen damwand kent geen ‘afroesten’ en is vanwege de vlakke uitvoering, met
eventueel een gordingsbalk, voor de
recreatieve scheepvaart dé ideale
aanlegoever.

5.2 Milieu- en MKI-waarde
De belasting op het milieu van elk bouwmateriaal of
constructiedeel wordt uitgedrukt in een milieuscore; de
MKI- waarde. Hoe lager het getal in euro’s, hoe gunstiger
(lager) de milieubelasting.
De milieukosten voor een betonnen damwand van 120
mm dik zijn € 2,97 per vierkante meter (ontwerptool:
Groen Beton). Daarmee is de betonnen damwand ten
opzichte van andere materialen een zeer milieubewuste
keus. Dat geldt vooral in vergelijking met producten met
een korte(re) levensduur, zoals tropisch hardhout of pvc/
kunststof.

5.3 Milieu en Levensduur
Wat vaak niet tot uitdrukking komt in vergelijk met andere
materialen, is de invloed van de levensduur op de MKIwaarden. Het maakt immers nogal verschil of een
damwand 25 tot 30 jaar mee gaat, maar mét het nodige
onderhoud en gedeeltelijke vervanging, zoals dat bij hout
of een kunststof/hout constructie het geval is. De betonnen damwanden halen een levensduur van 100 jaar,
waardoor niet alleen de herhaalde vervangingskosten van
het hardhout of pvc materiaal worden uitgespaard, maar
tevens het herhaald aanbrengen van de damwandconstructie, wat ook weer milieubelastend is. Omgerekend
naar de milieubelasting per jaar levensduur, scoort beton
zeer gunstig.
Betonnen damwanden staan volop in de belangstelling.
Dat komt doordat beton, ten opzichte van materialen als
staal, hardhout, kunststof of kunsttstof-houten (palen) een
zeer milieubewuste en economische keuze is.
Ook wanneer tussentijds aanpassingen nodig zijn, zijn
de betonnen damwandplanken, na het trekken of
verwijderen, weer bruikbaar en kunnen opnieuw een
circulaire, strakke damwandconstructie of waterkering
opleveren.

PVC/kunststof vs Beton
Kunststof beschoeiingen, al dan niet in combinatie met hout, worden gekenmerkt door
de beperkte afmetingen, kruip, hoge uitzetting en afnemende sterkte door de invloed
van UV-straling. Betonnen damwandplanken, of ons betonnen nokpaal-beschoeiingsplank-systeem, bieden een solide, blijvend
strakke oeverbescherming met een bewezen lange levensduur (factor 2 tot 3 t.o.v.
kunststof).

hout vs Beton
Betonnen damwandconstructies worden in
toenemende mate toegepast als alternatief
voor de in lengte en breedte beperkte (hard)
houten beschoeiingsplanken. Naar wens is
dit mogelijk in (antraciet) kleur.
De onderhoudsvrije betonnen damwand is
- nog afgezien van de veel langere levensduur - gunstiger in prijs dan een houten
damwand.
Bij een houten damwand - met de hoogste
duurzaamheidsklasse (DC1) - is het nodige
onderhoud en (gedeeltelijke) vervanging nodig, bijvoorbeeld door schimmelaantasting
en degradatie ter hoogte van de waterlijn.
Een (hard)houten damwand geeft een
hogere milieubelasting dan een betonnen
damwand, door de beperkte levensduur van
25 jaar, door ontbossing en door de productie van CO2 en fijnstof bij verbranding aan
het einde van de levensduur.
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Betonfabriek Nigtevecht produceert Kiwa gecertificeerd
Criteria 73, categorie 2 betonproducten, zoals damwandplanken die op basis van de vigerende Eurocode 2 normen voldoen aan een (ontwerp)levensduur van 100 jaar.

5.4 Afmetingen damwandplanken
Onderstaande tabel geeft de standaard afmetingen weer van vlakke damwandplanken in het assortiment.
Per type plank wordt de wapening afgestemd op de benodigde moment- en dwarskrachtcapaciteit.
Tabel 5.1: Dimensies damwandplanken met standaard wapening
type

breedte
[mm]

hoogte
[mm]

lengte
[m]

wapening
[mm]

1

492/500

100

≤ 4,0

Staven ø8, ø10

2

492/500

120

≤ 6,0

Staven ø8, ø10

3

492/500

150

≤ 7,0

Staven ø10, ø12 en ø16

4

492/500

200

≤ 8,0*

Staven ø16, ø20

*damwandplanken met een hoogte van 200 mm zijn vanaf eind 2019 ook verkrijgbaar tot een lengte van 8 meter.
Naar wens van de klant kunnen de damwandplanken worden uitgevoerd met haakse
of splintervrije koppen (fig. 5.6 en 5.7), en met of zonder zoeker (fig 5.9) en/ of
fluïdiseringslans (fig 5.7, 8 en 9).
Damwandplanken kunnen vanwege de slotrotatie/ hoekverdraaiing van de
visbekaansluiting in een radius ≥ 8 meter worden gezet (zie fig. 5.20).
Damwandhoekplanken zijn leverbaar met een hoek vanaf 75 graden (fig.5.16, 5.18 en 5.19).
Voor speciale toepassingen of projecten bestaat de mogelijkheid voor aangepaste
wapeningsconfiguraties, met stekeinden en/of schroefhulzen, kleur of
structuur (vraag naar de mogelijkheden voor uw project).
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Figuur 5.1: Gewapende damwandconstructie

5.5 Damwand constructieberekening
met ontwerptabel
Betonnen damwandplanken zijn geschikt voor
horizontale en verticale belastingen.
De wapening wordt ontworpen op basis van het
benodigde moment en dwarskrachtcapaciteit. De
opdrachtgever levert de benodigde ontwerpgegevens op
basis van:
- de lengte van de damwandplank, afhankelijk van waterdiepte en grondslag;
- belasting van de damwanden, grond- en bovenbelasting;
- de omgeving die de milieuklasse bepaalt en daarmee de
betondekking op de wapening en de toelaatbare
scheurwijdte.

In onderstaande tabel 5.2 staan de maximaal toelaatbare
dwarskracht VRd en momenten in de SLS (Mqp) en ULS
(MRd) bij een toelaatbare scheurwijdte van wk = 0,2 mm
met dekking van 40 mm, alsook voor een toelaatbare
scheurwijdte van wk = 0,3 mm met een dekking van 30 mm.
Voor ontwerpdoeleinden zijn op basis van de standaard
wapeningsconfiguraties de moment- en dwarskrachtcapaciteit van de damwandplanken gegeven.
Indien er in het ontwerp aanleiding toe is, zijn
afwijkende configuraties mogelijk.
Indien gewenst kan onze constructeur een
wapeningsadvies maken.

Tabel 5.2: Overzicht typen damwandplanken met toelaatbare dwarskracht en moment			
Moment
Milieuklasse:

XD3

Breedte 492/500 mm
Lengte

[mm]

[mm]

100

≤ 4000

dekking 40 mm
Mqp

MRd

   kNm/plank

wk = 0,3

dekking 30 mm
Mqp

MRd

    kNm/plank

VRd
kN/plank

4,3

4,3

20

1.2

5,3

5,3

22

1.3

6,2

6,2

23

1.4

7,6

7,6

24

7,4

7,5

8,3

8,7

27

2.2

8,6

8,8

10,2

10,2

28

2.3

10,4

11,0

12,8

12,8

30

2.4

12,0

12,9

15,0

15,0

32

13

16

14

18

39

3.2

15

19

17

21

41

3.3

17

22

20

24

43

3.4

20

26

23

29

46

30

47

64

4.2

36

57

69

4.3

42

68

73

52

83

77

2.1

3.1

4.1

4.4

120

150

200

≤ 6000

≤ 7000

≤ 7000 *

* tot 8 m1 lange damwandplanken in voorbereiding
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1.1

Dikte

XC2 /XC4

wk = 0,2

Scheurwijdte Wmax:
Type

Dwarskracht

5.6 Damwandberekening
Damwandberekeningen worden gemaakt om het
gedrag van de grond achter de damwand, de stabiliteit
van de damwand, de ankerkrachten en de inwendige
krachten in de damwand te bepalen.
De wapening in de doorsnede van de damwand wordt
berekend op basis van de in de damwand optredende
krachten die volgen uit de damwandberekening. De
sterkte en stijfheid van onze standaard betonnen
damwandplanken zijn bekend, zodat snel kan
worden bepaald welk type het meest geschikt is.
Bij afwijkende damwanden, zoals heel zwaar of juist
licht belaste damwanden, kan onze constructeur
advies geven om tot een optimaal ontwerp te komen.
Het maken van een damwandberekening voor
betonnen damwanden is gelijk aan die voor
damwanden van hout of staal. Om het gedrag van
gewapend beton, dat in praktijk juist leidt tot geringe
vervormingen van de damwand, meest nauwkeurig in
de berekening mee te nemen, kan het beste een
niet-lineaire damwandberekening worden gemaakt.
Met vereenvoudigde lineaire berekeningen kan
evenwel ook een ontwerp gemaakt worden. Het
gebruik van de stijfheden, voor gescheurd of
ongescheurd beton en de daarbij berekende waarden
voor spanningen in de damwand en vervormingen,
moeten met ‘engineeringsverstand’ worden
beoordeeld.

Om overhellen door de verticale en/of horizontale
belasting van een houten, stalen of betonnen
damwandconstructie te voorkomen, kan de
constructeur kiezen voor verankering van de
constructie door betonnen ankerplaten. De grootte
van de ankerplaat en de op te nemen ankerkracht,
worden bepaald door de geotechnische berekening.
De ankerkracht leidt tot een buigend moment
en een ponskracht in de ankerplaat. De
wapening en de dikte van de ankerplaat is
afhankelijk van deze ankerkracht. Het oppervlak van
de ingegraven ankerplaat - die met een ankerstang met
volgplaat en moer aan de damwandconstructie/
gording is gekoppeld - zorgt voor de nodige
stabiliteit en stijfheid van de damwand.
Standaard hebben de ankerplaten een enkel
wapeningsnet aan de trekzone/zijde met een
betondekking van minimaal 30 mm. Deze
zijde is gemerkt met de “W” van wapening
(fig. 5.3) en wordt ingegraven met die zijde
gericht naar de damwandconstructie.
Daarnaast zijn de ankerplaten voorzien van een
ankerstanggat ø 50 mm t.b.v. de ankerstang
en een hijsgat voor het plaatsen (fig. 5.2).

Figuur 5.3: W= markering wapeningszone
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Figuur 5.2: Ankerplaat met ankergat

5.7 Ankerplaten en verankering
damwandconstructies

Zware ankerplaten kunnen, in plaats van een
ankerstanggat, worden uitgevoerd met een
ankerstangsleuf. Die loopt door het hart van de
ankerplaat, waardoor deze eenvoudig over de (zware)
ankerstang wordt gehesen/ geplaatst (fig. 5.4).
Betonfabriek Nigtevecht produceert ankerplaten in
diverse uitvoeringen; met enkele of dubbele wapening
en in diktematen van 100, 120, 150, 200 en 250
mm. Hoogte tot 1200 mm, met lengte naar keuze.
Een overzicht van de standaard ankerplaten met
de maximaal toelaatbare ankerkracht staat in
tabel 5.3 (afwijkende configuraties op aanvraag).

Een verankerde of onverankerde damwandconstructie
wordt bepaald door de constructeur.
Tabel 5.3: Dimensies ankerplaten
Ankerplaat [mm]

Fanker,Rd
[kN]

Gewicht
[kg]

600x600x100

46

85

800x800x100

41

150

1000x1000x100

38

240

1000x1000x120

64

290

1200x1200x120

70

415

1200x1200x150

120

520

Bij twee ankerplaten direct achter elkaar kunnen
de afzonderlijke toelaatbare ankerkrachten bij
elkaar worden opgeteld.

Figuur 5.4: Ankerplaat met sleuf

Het rapport van onze constructeurs
‘BUIGSTIJFHEID, CONSTRUCTIEBEREKENING
en VERANKERING DAMWANDEN GEWAPEND BETON’
is voor adviesbureaus op aanvraag beschikbaar.
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5.8 Bestekomschrijving aanbrengen betonnen damwandplanken (onvolledig)
Situering:
Betreft betonnen damwandplanken tpv:
Damwandplanken van constructief gewapend beton, voorzien van:
- Visbek/ messing en groef
- Splintervrije kop
- Zoeker
- Ingebouwde fluïderingslans
Afm. 500x100/120/150/200 mm
Lengte:
Lengteklasse tot 7000 mm
Helling: verticaal / schoor …%
Beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A
Staalkwaliteit B500B
Milieuklassen: XC4/XF4 vlg NEN 6720, NEN-EN 206-1/ NEN 8005
Leverancier: Betonfabriek Nigtevecht
Damwand berekenen en tekenen volgens bestekspostnr. incl. benodigde wapening, gerekend met … kg/m3
Ontwerplevensduur: 50/75/100 jaar
Constructieklasse:
Wijze van aanbrengen: ter keuze van de aannemer met daartoe geëigend materieel.

5.9 Bestekomschrijving aanbrengen betonnen damwandhoekplanken (onvolledig)
Situering:
Betreft hoekplanken tbv. hoekverdraaiing
Hoekplank van constructief gewapend beton
Afm. volgens specificaties betonfabriek Nigtevecht
Beton van sterkteklasse C45/55, CEMIII/A
Staalkwaliteit B500B
Te maken hoek:
Lengte:
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Wijze van aanbrengen: ter keuze van de aannemer met daartoe geëigend materieel.

5.10 Productie
De damwandplanken worden geproduceerd
volgens de methode van direct
ontkisten met aardvochtig beton.
De planken hebben rondom een
vellingkant van 10 mm. Voor een goede
geleiding tijdens het plaatsen van de
damwandplanken en om een goed verband
en grond-afdichting tussen de elementen
onderling te verkrijgen, hebben de planken
een visbek/messing en groef-aansluiting
(fig. 5.5).

5.11 Damwandplanken met
haakse of splintervrije
koppen en hijsvoorziening
Betonfabriek Nigtevecht levert
damwandplanken in de uitvoeringen met of
zonder splintervrije kop (fig. 5.6 en 5.7).
Bij splintervrij - waarbij de hoeken van de
planken zijn afgeschuind - wordt tijdens het
intrillen, het afsplinteren of afboeren van de
koppen van de damwandplanken tot een
minimum beperkt. Dat levert na het plaatsen
een visueel strakke, horizontaal rechte
damwandconstructie op.

Figuur 5.5: De visbek-/contravisbekverbinding
damwandplanken

Figuur 5.6: damwandplanken met haakse koppen

5.12 Het plaatsen, drukken
of trillen van betonnen
damwandplanken
Om de damwandplanken te kunnen plaatsen,
zijn deze voorzien van een hijsgat. Dit gat
of een eventueel extra gat, kan ook gebruikt
worden voor de bevestiging van een gording
en/of een eventueel benodigde verankering.

Om bij het intrillen van de damwandplanken
beschadigingen aan de koppen te voorkomen,
wordt geadviseerd tussen het hoogfrequente
trilblok en het betonoppervlak een circa 35 mm
dikke rubberstrook met staalinlagen te leggen.
Verspreid over het land heeft een aantal

Figuur 5.7: damwandplanken met splintervrije koppen

Figuur 5.8: Werk - AW Vessies Infra
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Om de damwandplanken strak tegen elkaar en
in lijn te plaatsen, wordt veelal een drijvende
geleideconstructie als hulpconstructie
gebruikt, waar de planken langs of tussen
worden ingetrild. Bij het plaatsen/ intrillen
van de damwandplanken wordt wel gebruik
gemaakt van een aandrukrol-mechanisme,
die gemonteerd is op die hulpconstructie.

Damwandplanken met zoeker
Damwandplanken met een hoogte/dikte van 200
mm zijn 492/ 500 mm breed en worden
standaard voorzien van een ‘zoeker’.
Door deze afschuining aan de onderkant van de
damwand (fig. 5.9) wordt de plank tijdens het
intrillen tegen de voorgaande damwandplank

gestuurd, om daarmee een goede aansluiting te
bereiken. De dunnere damwandplanken kunnen
op aanvraag ook worden uitgevoerd met een
zoeker.
De damwandplanken hebben een verloop van circa
2 mm per m1 en zijn dus licht taps (zie tabel 5.1).
Tevens zijn ze aan beide uiteinden voorzien van een
hijsgat rond 30 mm (fig. 5.1). Bij de verticaal in te trillen
damwandplanken kan soms wat ‘verloop’ optreden.
Door de volgende te plaatsen damwandplank te draaien
kan dit verloop eenvoudig worden gecompenseerd.

Figuur 5.9: Damwanden met zoeker

Figuur 5.10: Voorbeeld van een geleidebalk
t.b.v. het plaatsen van de damwand, een werk in
Rotterdam door Gebr. De Koning uit Papendrecht

Figuur 5.11: Plaatsen met aandruksysteem

Figuur 5.12: Plaatsen zonder aandruksysteem
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GWW aannemers ervaring met het plaatsen
van onze damwandplanken. Indien gewenst
brengen we u graag met hen in contact.

5.13 Damwanden met fluïderingslans
Bij een hardere (zand)bodem wordt (soms)
gebruik gemaakt van een fluïdiserings(water)
lans.  Daarmee wordt tijdens het plaatsen/
intrillen van de damwandplanken, de bodem
onder de plank deels en beperkt gefluïdiseerd.
Daardoor wordt de waterspanning zo groot, dat de
korrelspanning als het ware wordt opgeheven. Er
ontstaat dan lokaal en tijdelijk drijfzand, waarbij de
damwandplank, mede door zijn eigen gewicht, in positie
wordt getrild. Tot op circa een halve meter van de
ontwerpdiepte wordt het fluïdiseren gestopt en de
plank op exact de juiste diepte/hoogte getrild. Om de

bodem minimaal te verstoren en optimaal gericht op de
juiste plaats en beperkt te kunnen fluïdiseren,
kunnen damwandplanken in het midden van de plank,
over de volle lengte, worden uitgevoerd met een
pvc buisje dat is voorzien van een slangkoppeling
(fig. 5.13). Via een slang (geel op foto) en de interne
buis wordt het water beheerst en lokaal gefluïdiseerd
onder de damwandplank. Deze wordt door het trilblok
op de trilstoel (blauw op foto in figuur 5.15) ingetrild.
De trilstoel kan indien gewenst ter beschikking
worden gesteld door Betonfabriek Nigtevecht.

Figuur 5.13: Werk Enkhuizen met gebruik van lans

Figuur 5.15: Trilstoel voor plank met spuitlans
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Figuur 5.14: Tekening damwandplank
met fluïdiseringslans

5.14 Damwandhoekplanken
Hoekplanken worden op maat geproduceerd met een
hoek vanaf 75 graden. De figuren 5.16 t/m 5.19 geven
voorbeelden van hoekplankoplossingen.
De damwandplanken kunnen ook in een boogstraal

met een radius van ≥ 8 meter worden gezet, door
de slotrotatie/hoekverdraaiing van de
visbekaansluiting (fig. 5.20).

Figuur 5.16: Hoekoplossingen

Figuur 5.17: Voorbeeld werk: Gebr. Schouls B.V.

Figuur 5.18 Hoekplank 165 graden

Figuur 5.19: Hoekplanken 90 graden
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Figuur 5.20: Voorbeeld van een damwandscherm in een boogstraal werk: Wiers Waterbouw B.V.

5.15 Cassette damwandplanken
Cassette damwandplanken worden als alternatief voor
houten damwanden veelal toegepast als kering tussen
tuinen/parken en ondiepere watergangen. Vanwege
de cassettevorm wordt een gewichtsbesparing van
circa 30% bereikt ten opzichte van de vlakke
damwandplanken.

Naast uitvoering in de grijze betonkleur, kunnen de
door ons geproduceerde betonelementen in diverse
kleuren worden geleverd met polymeer gemodificeerde,
cementgebonden mortel in verschillende kleuren,
waaronder groen, terracotta en
antraciet/zwart (fig. 5.27).

Figuur 5.21: Opslag cassette damwandplanken

Figuur 5.23: Afscherming van een tuin met cassette damwandplanken
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Figuur 5.22: Doorsneden
cassettedamwandplanken

5.16 Afdeksloven voor damwanden
Afdeksloven als afdekking van een geplaatste
damwandconstructie kunnen in diverse breedtes
worden geproduceerd. Door voor een brede sloof te
kiezen met landvastringen, kan deze sloof dienst doen
als aanleg-/opstapsteiger (zie fig. 5.24 en 5.25).

Figuur 5.24: Voorbeeld van afdeksloof

Figuur 5.25: Voorbeeld van afdeksloof
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Figuur 5.26: Afdeksloven in puntvorm

5.17 Oppervlak en kleur
Betonproducten in het algemeen en damwandplanken
en deksloven in bijzonder, kunnen worden
uitgevoerd met een profilering (fig. 5.28).
Naast uitvoering in de grijze betonkleur, kunnen de
door ons geproduceerde betonelementen in diverse
kleuren worden geleverd met polymeer gemodificeerde
cementgebonden mortel in verschillende
kleuren, waaronder groen, terracotta en
antraciet/zwart (fig. 5.27 en 5.29).

Figuur 5.27:
Voorbeeld kleuren

Figuur 5.28: Damwandplanken met profiel, bestemd voor werk te Groningen
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Figuur 5.29: Damwandplanken in antraciet kleur op Transport. Werk Wyns.

5.18 Damwandplanken in het werk
Op alle locaties waar het afkalven van een
talud dient te worden voorkomen en/of het te
benutten terreinoppervlak te behouden of te
vergroten, is een betonnen damwandconstructie
de meest voor de hand liggende optie.
Naast het opnemen van horizontale gronddruk, wordt
-vanwege de relatief grote doorsnede van de

damwand(plank) - ook verticale belasting goed
opgenomen (heipaal). Hierdoor kan de constructie
dienen als landhoofd voor een lichte brugconstructie,
steiger of parkeer-/uitwijkmogelijkheid. Als afwerking,
of om een constructieve reden, kan de
damwand worden voorzien van een in het
werk gestorte of prefab afdeksloof, of van
een wrijfgording (fig. 5.31 en 5.32).

Figuur 5.31: Landhoofd van damwandplanken.
Werk in Den Haag, aannemer Schouls

Figuur 5.30: Oeverbescherming
met antraciete damwandplanken.
Werk in Wyns, aannemer
Stienstra & Van Der Wal
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Figuur 5.32: Damwandplanken met gording en loopbrug

6 Nokpalen met beschoeiingsplanken
6.1 Nokpalen met planken
Naast betonnen damwandplanken of
cassette damwandplanken, is er voor de
realisatie van lichtere beschoeiingswerken de
mogelijkheid om betonnen nokpalen in combinatie
met betonnen planken te gebruiken. Dit
wordt vaak toegepast in een parkachtige
omgeving ( fig. 6.1 en 6.3).

De palen worden geleverd van 2 tot 5 meter lang.
De planken hebben een lengte van 2 meter en
zijn 1 meter hoog en worden met een
gegalvaniseerde boutverbinding aan de
nokpaal gekoppeld. (fig. 6.2 en 6.3).
Afwijkende maatvoering, kleur, structuur, en
eventuele (drainage)doorvoeren zijn mogelijk.

Figuur 6.1: Werk: Almere

Figuur 6.2: Voorbeeld van beschoeiingsplank

Figuur 6.3: Werk: Almere

7 Teenschotten
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Teenschotten worden toegepast bij lichtere oeverconstructies. De schotten
hebben een kerende hoogte van 600 mm en een lengte tot 2000 mm.
Verdere info op aanvraag.

8 Kant-zuilen; een stabiele taluden oeverbescherming
De achtkantige Kant-zuil, ontwikkeld door oud-hoofdwaterbouwkundige ing. J.A. Kant van Rijkswaterstaat, worden in een set van
achttien zuilen per 1,2 m2 in polygoonverband gezet. Door hun
vorm en doordat de voegen zijn opgevuld met split, vormen de
blokken onderling een zeer stabiel geheel. Ze zijn goed
begaanbaar en hemelwater doorlatend. De zuilen worden
geleverd in de hoogtematen 100, 150 en 200 millimeter.
De zuilgewichten zijn respectievelijk circa 15, 20 en 25 kilogram
per stuk.
De zetstenen van beton van het type Kant-zuil worden niet alleen
toegepast als bescherming van oevers, maar ook als taludbekleding onder bruggen en viaducten (fig. 8.2 en fig. 8.3) en als ‘rammel- en veiligheidstroken’ in bochten en langs wegen.

Bovenaanzicht legplan 1 productieset kant-zuil

Figuur 8.2: Taludbekleding met Kant-zuilen in Terracotta,
werk Amsterdam
aanzicht willekeurige kant-zuil

isometrisch aanzicht kant-zuil

Figuur 8.1: Eén set kantzuilen
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Figuur 8.3: Taludbekleding met Kant-zuilen in Antraciet,
werk Spoorbrug Muiden - Steenzetterij Ligthart

9 Blokken op geotextielmatten
De betonblokkenmatten worden gebruikt om oevers en
bodems te beschermen tegen ongewenste uitspoeling en
een daardoor optredende instabiliteit (fig. 9.1 en 9.2). De
betonblokkenmat bestaat uit los van elkaar gesitueerde
betonblokken, die onlosmakelijk zijn gekoppeld aan een
felxibele, uiterst sterke mat van zanddicht geotextiel.
Hierdoor kunnen deze matten, met de standaard
afmeting van 4x1,2 meter, het profiel en mogelijk de

later optredende zettingen in de ondergrond
goed volgen.
De betonblokkenmat is door zijn vormgeving
uitstekend geschikt om zowel onder als boven water
toe te passen en zijn efficiënt te leggen met behulp
van een (auto)kraan met evenaar. Afhankelijk van de
blokhoogte van 90 of 115 mm is het gewicht per m2
circa 160, respectievelijk 200 kg.

Figuur 9.1: Het positioneren van de blokkenmatten langs vaarwegen
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Figuur 9.2: Toepassing van Betonblokkenmatten als oeverbescherming

10 Ter afsluiting

Milieu-OVERWEGINGEN VOOR TOEPASSING VAN OEVERBESCHERMINGSPRODUCTEN VAN
BETONFABRIEK NIGTEVECHT
LAGE MKI-WAARDE
De Milieu Kosten Indicator-waarde van betonnen oeverbeschermingsproducten, zoals
damwandplanken, zijn tot meer dan een factor 10 minder dan die van stalen damwanden; dat is
directe milieuwinst.
Ook ten opzichte van kunststof alternatieven en gekapt hardhout, scoort de betonnen damwand
gunstiger op de MKI.
LANGE LEVENSDUUR
Kenmerkend voor het materiaal beton is de lange levensduur. De betonnen damwand van
Betonfabriek Nigtevecht is conform de Eurocode ontworpen voor een levensduur van tenminste
100 jaar. Daarmee gaat beton circa vier keer langer mee dan hardhout. De functionele levensduur
van kunststof is nog onbekend. Het voordeel van minder vaak vervangen is evident: lagere kosten en
milieuwinst.
CO2 EMISSIE-ARM (GROEN)BETON
Om extra milieuwinst te halen, wordt een deel van de vulstof vervangen door betongranulaat en wordt
de helft van het cement vervangen door praktisch CO2-vrij, gemalen hoogovenslak. Daarmee wordt
het milieu optimaal ontlast.
De betonsterkteklasse is C45/55 en de milieuklassen zijn XC4/ XD3/XF4.
Hiermee voldoet het betonproduct aan hoge duurzaamheidseisen en is het bestand tegen sulfaten,
chloriden en alkaliën.
ECOLOGISCH
Beton loogt geen vervuilende stoffen uit; deze zitten er niet in. Dit in tegenstelling tot corroderend/
afroestend staal, staal met een zink-coating (zware metalen), geïmpregneerd hout of kunststof
geproduceerd met weekmakers.
CIRCULAIR
Aan het einde van de productcyclus wordt beton gerecycled tot betongranulaat en hergebruikt voor
nieuwe duurzame betonproducten.
GEEN ONDERHOUD
Betonproducten behoeven niet behandeld of gecoat te worden en zijn onderhoudsvrij.
INVESTERING
Door de langere levensduur is de betonnen damwand niet alleen minder milieubelastend, maar ook
het economisch gezien het betere keuzealternatief.

In deze brochure hebben wij ons beperkt tot veel voorkomende oplossingen en
toepassingen van damwandplanken en oeverbeschermingsproducten.
Voor meer mogelijkheden en toepassingen informeren wij u graag verder.
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Hiervoor kunt contact opnemen via
info@nigtevecht.com of 0294-251343.

productenvanbeton
Vreelandseweg 10, 1393 PG Nigtevecht		
Postbus 1, 1393 ZG Nigtevecht
T 0294-251343 verkoop/algemeen
T 0294-254050 productie/expeditie
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