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Introductie
Het gebruik van een verankering is een gangbare
techniek om de horizontale stabiliteit van wand-
constructies te waarborgen. Hierbij wordt het 
verankeringselement (de ankerstaaf) in axiale 
richting belast om de kracht uit de wand af te 
dragen. Zettingen of zakkingen van de grond 
achter de constructie, door bijvoorbeeld auto-
nome bodemdaling of grondophogingen, leidt tot
een laterale belasting op de ankerstaaf. Deze 
zettingen dragen bij aan een toename van de 
vervormingen en daarmee mede tot een toename
van de spanningen in het ankerelement/de anker-
staaf.
In dit kader is een afstudeeronderzoek (Dijkstra,
2015) uitgewerkt met twee doelen. Doel één is 
om op basis van de beschikbare data van model-
proeven van Deltares de q-last op de ankerstaaf
nader te onderzoeken (deel 1). Doel twee is de
wens om een alternatieve rekenmethode ten 
opzichte van CUR  166 voor de extra krachten
(spanningen) in de staaf te ontwikkelen (deel 2).
Dit omdat de huidige vigerende methode in
CUR  166 vereenvoudigingen kent en daarmee 
minder geschikt is voor het berekenen van schuine
ankers.

Deel 1, de afleiding van de laterale belasting (q-
last) door zakkende kleigrond op de ankerstaaf is
reeds eerder in vakblad Geotechniek in juni 2018
uiteengezet (Dijkstra, et al., 2018). In het voor-

liggende artikel, deel 2 van dit onderwerp, wordt
op basis van het afstudeeronderzoek een  meer 
algemene analytische rekenmethode voor de 
bepaling van de extra krachten en spanningen in 
de ankerstaaf ten gevolge van deze laterale q-last
beschreven. Tot slot is voor een in de praktijk 
voorkomende situatie een vergelijking gemaakt
tussen een berekening met de ontwikkelde analy-
tische methode en Plaxis 2D en 3D. De focus ligt
hierbij op ankerstaven in kleigrond.

Vervormingsgedrag ankerstaaf
Het verloop van de zettingscurve (wg) langs de 
ankerstaaf is bepalend voor de belasting en 
bedding door de grond op en onder de ankerstaaf.
figuur 1 visualiseert dit principe. Met de diepte
neemt de afstand waarover de grond zakt af. Het 
zettingsprofiel langs de ankerstaaf kan een niet-
lineaire vorm aannemen, zoals het geval is indien
het anker meerdere grondlagen doorkruist. De 
zetting van de grond en de resulterende belasting
op het anker zorgt voor een doorbuiging (ws) van
de ankerstaaf.

Het is hierbij van belang te onderkennen dat 
niet de maximale zakking maar de relatieve 
verplaatsing tussen grond en ankerstaaf bepalend
is voor de belasting op de ankerstaaf. Bij beperkte
verplaatsingsverschillen tussen wg en ws zal de
grond rondom de staaf elastisch bezwijken zoals
beschreven in (Dijkstra, et al., 2018). Zowel elasti-

sche als plastische deformatie van de grond treedt
langs de lengte van de ankerstaaf op. De belasting
langs de schoor staande ankerstaaf neemt de 
eerste meters langs de ankerstaaf toe als gevolg
van een toename van de effectieve spanning in 
de kleigrond (wg > ws), waarbij het exacte aantal
meters afhankelijk is van de schoorstand, de anker-
kracht en het zettingsprofiel. Met een afname van
de relatieve verplaatsing zal de belasting afnemen
over het elastische deel totdat het anker bedding
van de grond ondervindt. Dit treedt op over het
deel van de ankerstaaf waar geldt wg < ws.

Als gevolg van de verlenging van de ankerstaaf ont-
staat een toename van de axiale ankerkracht (ΔFa)
en als gevolg van de laterale vervorming (de door-
buiging) een buigend moment in de staaf. Door de
ankerstaaf te beschouwen met een reeks in serie
geschakelde liggervergelijkingen kunnen de krach-
ten, momenten en vervormingen analytisch wor-
den bepaald. Iedere ankerstaaf wordt hierbij uit
meerdere delen (liggervergelijkingen) samenge-
steld, waarbij voor ieder deel een aparte “differen-
tiaalvergelijking” van toepassing is met aparte
randvoorwaarden omtrent de belastings- en bed-
dingssituatie.
Hiervoor worden de volgende vijf delen met de vijf
belastings- en beddingssituaties ten aanzien van
de randvoorwaarden voor de liggervergelijkingen
gebruikt:
– Deel 1 met situatie 1: Constante belasting op 

de ankerstaaf of eigen gewicht van het anker-
materiaal, zetting is groter dan de doorbuiging
(wg > ws). 

– Deel 2 met situatie 2: Lineair toenemende belas-
ting op de ankerstaaf, zetting is groter dan de
doorbuiging. Deze situatie treedt op nabij de 
ankerkop waar grond plastisch deformeert en 
de belasting onafhankelijk is van de relatieve 
verplaatsing wr.

– Deel 3 met situatie 3: Belasting op de ankerstaaf
is afhankelijk van de relatieve verplaatsing wr. 
De beperkte relatieve verplaatsing maakt de
grootte van de belasting op de ankerstaaf 
verplaatsingsafhankelijk.

– Deel 4 met situatie 4: Bedding van de grond is 
afhankelijk van de relatieve verplaatsing wr. 
De verplaatsing van de ankerstaaf is groter dan
de zakking van de grond (ws > wg).

– Deel 5 met situatie 5 (meer theoretisch) waarbij
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KRACHTSWERKING EN VERVORMING 
VAN EEN ANKERSTAAF ALS GEVOLG 

VAN GRONDBELASTING

Figuur 1 – Zakking van de
grond langs het anker (wg) 
en doorbuiging van de 
ankerstaaf (ws) als gevolg 
van zakkende grond door 
bijvoorbeeld terreinzetting
ten gevolge van een 
maaiveldbelasting.



de bedding van de grond onafhankelijk is van de
vervorming omdat de grond plastisch defor-
meert. Dit maakt geen onderdeel uit van de hui-
dige berekeningsmethode. Deze theoretische
situatie treedt vanwege het ontbreken van een
belasting zelden op en heeft dan tevens geen
significante invloed op het resultaat omdat de
axiale rek en kromming over dit deel van de an-
kerstaaf niet maatgevend zijn. Daarom wordt si-
tuatie 5 gelijk aan situatie 4 gesteld.

Ten aanzien van de zettingen wordt opgemerkt
dat deze uiteraard in de tijd door consolidatie kun-
nen veranderen. Uitgangspunt in de berekening is
echter een vaste waarde, normaliter aan het einde
van de zettingsperiode (geen significante rest-
zettingen).

In figuur 2 zijn de vier belastings- en beddings-
situaties (per deel) langs de ankerstaaf weer-
gegeven, waarbij een schoor staand ankerstaaf
ten behoeve van de overzichtelijkheid horizontaal
is weergegeven. Per deel zijn dan de belastings- en
beddingssituaties als randvoorwaarden voor de
liggervergelijking zoals boven beschreven gedefi-
nieerd. 

De basis betreft een liggervergelijking voor 
buiging en extensie waarin de belasting (constant,
lineair en verplaatsingsafhankelijk) verantwoorde-
lijk is voor de verschillende situaties van randvoor-
waarden per deel. Zowel de belasting als de
bedding zijn afhankelijk van de niet lineaire 
zettingscurve langs de staaf, welke met een 5de

graads polynoom benaderd kan worden, zie 
vergelijking (1). Een 5de graads polynoom heeft
hierbij voldoende vrijheidsgraden om de zetting van 

grond voldoende accuraat te kunnen benaderen.

(1)

In het kader van dit artikel kunnen omwille de 
beschikbare ruimte niet alle vijf delen van de ver-
schillende liggervergelijkingen in detail worden
weergegeven. Daarom is als voorbeeld in figuur 3
deel 3 met situatie 3 getoond, één van de vijf
boven beschreven te koppelen delen waaruit de
ankerstaaf is opgebouwd. De andere drie delen
zijn uitgebreid beschreven in (Dijkstra, 2015). 
De zetting van de grond neemt af langs de lengte
van de ankerstaaf. In situatie 3 zal elastische de-
formatie van de grond optreden door de beperkte
relatieve verplaatsing wr, dit is een randvoor-
waarde voor deze situatie. 

De in figuur 3 weergegeven situatie wordt gesche-
matiseerd tot vergelijking (2). De doorbuiging van
de ankerstaaf resulteert in een verlenging waar-
door een aanvullende axiale kracht ΔFa in het
anker ontstaat. Aangezien de doorbuiging van 
het anker bekend is, kan per lengte-eenheid van 
de staaf de nieuwe lengte (L+) worden bepaald 
en hiermee de verlenging van de staaf (ΔL = L+ - L).
Indien dit voor alle aan elkaar gekoppelde secties
wordt gedaan volgt uit vergelijkging (3) de 
toename van de axiale ankerkracht ΔFa. De wijze
waarop de belasting q(x) wordt bepaald is 
beschreven in (Dijkstra, et al., 2018).

(2)

(3)

Waarin:
EI = buigstijfheid van de ankerstaaf [kNm2]
EA = rekstijfheid van de ankerstaaf [kN]

Fa = axiale kracht in de ankerstaaf [kN]
ΔFa= toename van de axiale kracht 

in de ankerstaaf [kN]
ws= zakking van de grond langs lengte 

van de ankerstaaf [m]
wg= doorbuiging van ankerstaaf langs 

de lengte [m]
wr= relatieve verplaatsing (= wg – ws) 
q(x)= belasting langs de ankerstaaf [kN/m]
ΔLi= verlenging van de ankerstaaf per 

deel/situatie [m], i = 1 tot 4
ΔLdamwand = verkorting van de ankerstaaf 

door damwanduitbuiging [m]
L = lengte van de ankerstaaf [m]

Er worden randvoorwaarden gesteld aan het 
buigend moment, dwarskracht, rotatie en ver-
plaatsingen ter plaatse van de opleggingen van 
de beschouwde sectie van de staaf om de vergelij-
kingen te kunnen oplossen. Op deze wijze kunnen
de vergelijkingen wiskundig aan elkaar gekoppeld
worden tot in serie geschakelde elementen waar-
mee het vervormingsgedrag van de belaste anker-
staaf benaderd wordt. Aangezien de ankerkracht
(en dus ook de toename van de ankerkracht) 
gelieerd is aan de vervorming van de ankerstaaf,
dienen de vergelijkingen op iteratieve wijze opge-
lost te worden om tot een resultaat te komen.

De buigstijfheid (horizontale vervorming) van de
damwand kan in rekening worden gebracht door
het gebruik van een lineaire veer zoals weergege-
ven in figuur 3. Een deel van de verlenging van de
ankerstaaf wordt geabsorbeerd door het vervor-
men van de damwand in axiale richting van het
anker (ΔLdamwand). In vergelijking (3) wordt
ΔLdamwand daarom negatief in rekening gebracht.
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Figuur 2 – Belastings- en beddingssituaties langs de ankerstaaf als gevolg
van de zakking van de grond (wg) en doorbuiging van de staaf (ws).

Figuur 3 – Belasting op de ankerstaaf is afhankelijk van de
relatieve verplaatsing wr(x), exemplarisch deel 3.

S A M E N V A T T I N G

Zettingen van grondlagen langs een daarin gelegen ankerstaaf kunnen leiden 
tot een aanvullende kracht in de ankerstaaf. In het kader van een afstudeeropdracht
aan de TU Delft is onderzoek gedaan naar deze aanvullende kracht in de staven als
gevolg van de belasting door deze zettingen ofwel de zakkende grond. De hierbij
relevante grondbelasting op de ankerstaaf is reeds uiteengezet in het eerder ge-
publiceerde artikel “Grondbelasting op ankerstangen” in het vakblad Geotechniek
van juni 2018. Het voorliggende artikel betreft daarmee deel 2 van het onderwerp
“zakkende grond op ankers”. Voor het benaderen van het vervormingsgedrag over

de vrije ankerlengte, en daarmee het spanning-rekdiagram van de staaf, is in de af-
studeeropdracht een analytische rekenmethode opgesteld. Deze methode maakt
gebruik van een aanpasbare reeks differentiaalvergelijkingen welke op iteratieve
wijze de optredende situatie (grond-staaf interactie) simuleert. Deze rekenme-
thode is goed toepasbaar voor een breed scala aan situaties. Waaronder het belas-
ten van schuine ankers waarbij meerdere grondlagen doorkruist worden, hierbij
rekening houdend met de niet-lineaire zettingen langs de staaf en de toetsing van
de ankerstaaf conform de vigerende staalbouwnormen.

S A M E N V A T T I N G
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De bepaling van ΔLdamwand wordt verderop in het 
artikel toegelicht. De oplegging van de ankerstaaf
bij de ankerkop is beschouwd als roloplegging 
(zie ook figuur 7) en als horizontaal en verticaal 
gefixeerd punt bij het groutlichaam. Eventuele axi-
ale interactie (in richting van de staaf) tussen de
zakkende grond en de ankerstaaf maken geen 
onderdeel uit van de huidige analytische bereke-
ningsmethode. De spanningsveranderingen door
axiale interactie zijn in het algemeen klein van orde
ten opzichte van de laterale interactie.

Met de boven voorgestelde analytische reken-
methode door koppeling van de vijf delen van de
(stalen) ankerstaaf, de vier differentiaalvergelijkin-
gen voor vier standaardsituaties, kan de toename
van de ankerkracht (ΔFa) door zakkende grond
worden bepaald. De controle van de spanningen
(sterkte) van de stalen staaf kan dan worden uit-
gevoerd op basis van de lineaire elasticiteits-
theorie conform de vigerende (staalbouw) norm
NEN-EN 1993-5. Voor massieve en holle anker-
staven geldt tevens dat de optredende spanningen
over de doorsnede herverdeeld kunnen worden 
als de vloeirek in de uiterste vezel is overschreden,
uitgaande van voldoende plastisch vermogen en
afhankelijk van de staalkwaliteit. Dit betreft dan
een plastische berekening conform NEN-EN 1993-
1-1 en NEN-EN 1993-5, check hierbij de rotatie-
capaciteit van de ankerstaaf (εmax < εu). Gezien de
verplaatsingsgestuurde aard van zakkende grond
op ankers wordt de doorbuiging van de staaf 
begrensd door de maximale zetting van grond. 
Het toelaten van plastische vervorming van de
staaf is hierdoor theoretisch mogelijk. Aanvullende
informatie desbetreffende kan de geïnteresseerde
lezer ontlenen aan (Dijkstra, 2015).

Verificatie met behulp van Embedded piles Plaxis
Ten behoeve van het verifiëren van de beschreven
analytische rekenmethode is gebruik gemaakt van
Embedded piles in het numeriek EEM programma-

pakket Plaxis 2D (versie 2015.1), waarbij met de
updated mesh optie is gerekend. Een Embedded
pile is als ankerelement geschikt omdat zowel 
de belastingscomponent als de vervormings-
component in één element geïntegreerd zijn. De
interactie tussen de grond en het ankerelement
wordt tot stand gebracht door speciale interface-
elementen aangezien een Embedded pile los staat
van het gegenereerde mesh. Deze eigenschappen
maken het in theorie geschikt om als verankerings-
element in een model gebruikt te worden. 

Doordat de axiale en laterale schachtwrijving 
van het Embedded element multi-lineair begrensd
kan worden, kan een meer realistische benadering
van de laterale belasting in langsrichting van het
verankeringselement worden gemaakt. Indien de
schachtwrijving niet wordt begrensd, kunnen de
spanningen tot onrealistische waarden toenemen.
Met behulp van de verplaatsing van de grond langs
het Embedded element wordt de belasting op de
ankerstaaf (het Embedded element) bepaald. 
4 toont voor een fictieve situatie de laterale belas-
ting op het eerste deel van een ankerstaaf welke
door zakkende kleigrond belast wordt. De rode lijn
toont het verloop van de belasting zoals deze 
op basis van de theorie wordt verwacht (Dijkstra,
et al., 2018). Indien de begrenzing (oranje lijn), 
conform (Dijkstra, et al., 2018), van de belasting
niet wordt toegepast, kan de laterale schachtwrij-
ving daar waar de relatieve verplaatsing het
grootst is tot onrealistische waarden toenemen
(gestippelde blauwe lijn). Dit ongewenste effect
kan worden voorkomen door de schachtwrijving
van het Embedded element in het numeriek model
te begrenzen, zoals bij de groene en paarse lijn in
figuur 4 het geval is, wat navolgend nader wordt
toegelicht.

Aan de hand van figuur 4 wordt duidelijk dat door
de multi-lineair begrenzing van de schachtwrijving,
zowel in laterale als in axiale richting, meer realis-

tische resultaten worden verkregen. Het verloop
van de laterale belasting langs de staaf, zoals 
benaderd met behulp van de in het afstudeeron-
derzoek ontwikkelde analytische rekenmethode,
komt overeen met de op basis van een numeriek
model (Plaxis 2D) bepaalde waarden. Opgemerkt
wordt dat er met de interfacestijfheid (ISF) gevari-
eerd is, te weten 10 ISF en 20 ISF. Normaliter 
zal het variëren van de ISF’s impact hebben op de
belasting. Aangezien de belasting, in dit geval de
schachtwrijving in zowel axiale als laterale richting
begrensd is, is de invloed van de ISF-waarde 
beperkt. De geïnteresseerde lezer kan aanvullende
achtergrondinformatie ontlenen aan (Dijkstra,
2015).

Vervorming ankerstaaf met 
scharnierende opleggingen
Om de nieuw ontwikkelde analytische reken-
methode te verifiëren, zijn de resultaten voor twee
denkbeeldige situaties vergeleken met numerieke
berekeningsmodellen met Embedded piles in
Plaxis 2D en 3D. Hierbij is een verankeringselement
(ankerstaaf met uitwendige diameter Ø 51 mm en
wanddikte 10 mm) schuin aangebracht in een 12m
dikke kleilaag en aan de kop scharnierend verbon-
den met een damwand. Onder de kleilaag ligt 
vast zand. De geschetste situatie is in figuur 1
weergeven. De invloed van de damwanduitbuiging
wordt in eerste instantie verwaarloosd. Later in 
het artikel wordt de horizontale vervorming (uit-
buiging) van de damwand wel meegenomen als
randvoorwaarde.

In deze denkbeeldige situatie zakt de kleigrond
langs het ankerstaaf als gevolg van een bovenbe-
lasting van 40 kPa. De zetting bij de ankerkop, hier
bepaald met behulp van Plaxis 3D, bedraagt circa
0,23 cm en neemt af met de diepte. Er is sprake 
van gedraineerd vervormen/bezwijken van de 
kleigrond. De initiële axiale kracht in het anker 
(ankerkracht in BGT) bedraagt 400 kN, de voor-

Figuur 4 – Laterale belasting op een ankerstaaf bepaald met behulp van
de analytische rekenmethode en Embedded piles in Plaxis 2D.

Figuur 5 – Doorbuiging over de vrije ankerlengte van de
ankerstaaf (1e denkbeeldige situatie).



spankracht kan hier een onderdeel van zijn.
De gebruikte kleisoort heeft de volgende eigen-
schappen: 
- γsat / γunsat = 16/16 kN/m3;
- φ’ = 20°en c’ = 5 kPa;
- E50;ref = 4.000 kN/m2, Eoed;ref = 2.000 kN/m2

en Eur;ref ref = 12.000 kN/m2;
- Hardening soil model

De doorbuiging van de ankerstaaf als gevolg van
de zetting (grondbelasting op staaf) is in figuur 5
weergegeven. De ontwikkelde analytische reken-
methode maakt gebruik van een zettingsafhanke-
lijke belasting om de optredende vervorming van
de ankerstaaf te bepalen. De ankerstaaf volgt het
zettingsprofiel van de zakkende grond.
In tabel 1 zijn de berekende waarden voor de 
toename van de axiale kracht en de doorbuiging
van het anker vermeld voor de analytische bereke-
nings-methode en het numerieke model met een
“Embedded element” in Plaxis 2D en 3D. De bere-
kende verschillen tussen de analytische benade-
ring en het numerieke model zijn klein.

Het Embedded element vertoont eveneens een
zettingsafhankelijke vervorming. De doorbui-
gingslijnen komen hierdoor nagenoeg overeen. De
voortvloeiende toename van de axiale ankerkracht
in de staaf is hierdoor goed vergelijkbaar. Dit on-
dersteund de juistheid van de analytische reken-
methode waarmee de toename van de axiale
kracht en de doorbuiging in de ankerstaaf worden
bepaald. De waarden komen niet exact overeen,
maar hebben wel dezelfde orde grootte. Daadwer-
kelijke validatie dient met aanvullend onderzoek
te worden uitgevoerd, bijvoorbeeld met praktijk-
proeven.

Met behulp van de Plaxis 2D simulaties zijn tevens
de momenten en dwarskrachten vergeleken met
de ontwikkelde analytische rekenmethode (zie 
figuur 6). Opgemerkt wordt dat op het grensvlak
tussen de grondlagen lichte verstoringen zichtbaar
zijn, met name in het numerieke model, die te 
wijten zijn aan de abrupte verandering van grond-
eigenschappen.

De invloed van de 
damwandvervorming
De verlenging van de ankerstaaf door zakkende

grond resulteert in een toename van de axiale 
ankerkracht. De hierdoor optredende vervorming
van de damwand in de richting van het anker heeft
echter een verkorting van de ankerstaaf tot gevolg
waardoor de toename van de ankerkracht wordt
vermindert. De damwanduitbuiging heeft een 
reducerend effect op de toename van de axiale 
ankerkracht, zie vergelijking (8). figuur 7 visuali-
seert op welke wijze de verkorting van de staaf
(ΔLdamwand) is vastgesteld. In de bijbehorende 
vergelijking (figuur 5) zijn tevens de hoek van het
anker α en de aanvullende rotatie bij de ankerkop
φ(0) verwerkt. Zoals in een voorgaande paragraaf
is beschreven maakt dit onderdeel uit van de 
iteratieve berekening

(4)

(5)

Waarin: 
a  = h.o.h. afstand van de ankerstaven [m]
k = horizontale beddingscontante over 

1 strekkende meter [kN/m2]
λ = golflengte [m]  
u  = uitbuiging loodrecht op de damwand [m]
ΔFh = loodrechte component van de 

ankerkracht op de damwand [kN]

Het in rekening brengen van de horizontale dam-
wandvervorming heeft een reducerend effect op
de toename van de axiale ankerkracht (zie tabel 2).
Het vaststellen van een juiste horizontale bed-
dingsconstante (achter de wand) is hierbij van 
belang om overschatting van het effect van de
damwanduitbuiging te voorkomen.

Opgemerkt wordt dat het effect van de toename
van de verticale kracht in de damwand en de bij-
behorende verticale verplaatsing geen onderdeel

Figuur 6 – Buigend 
moment en 

dwarskracht 
over de vrije 

ankerlengte.

Figuur 7 – Invloed 
horizontale 
vervorming 

damwand 
op het anker.
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Tabel 1  Vergelijking van de resultaten van de analytische 
rekenmethode met Plaxis (Hardening soil)

Parameter Analytische Plaxis 2D Plaxis 3D
rekenmethode

Toename axiale kracht ΔF 72 kN 73 kN 89 kN
Maximale buigend Mmax 1,70 kNm 1,85 kNm - *
moment 

* Het ontbreken van de mogelijkheid in Plaxis 3D 2015.0 om de 
laterale schuifkracht te begrenzen, leidt tot een onrealistisch verloop 
van de momentlijn. Derhalve is er geen resultaat weergegeven. 

Tabel 2  Vergelijking van de resultaten met en zonder horizontale damwandvervorming
Parameter Analytische rekenmethode Analytische rekenmethode

Zonder vervorming damwand Met vervorming damwand

Toename axiale kracht ΔF 72 kN 53 kN

Maximale buigend moment Mmax 1,70 kNm 1,76 kNm
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uitmaken van de nu ontwikkelde analytische
reken- methode. Dit geldt eveneens voor de aan-
vullende rotatie van het anker als gevolg van de
verplaatsing loodrecht op het anker. Tevens wordt
opgemerkt dat deze situatie tot nu toe niet 
met Plaxis is vergeleken. Op deze aspecten kan
mogelijk in vervolgonderzoeken nader worden 
ingegaan.

Vervolgstappen
In het voorliggende artikel is op basis van een 
afstudeeronderzoek een alternatieve rekenmetho-
diek beschreven voor het bepalen van de toename
van de ankerkracht door zakkende grond, die tot
nu enkel op basis van numerieke berekeningen met
Plaxis is geverifieerd.

Voor een verdergaande ontwikkeling en validatie
van deze nieuwe berekeningsmethode verdient
het de aanbeveling om in aanvullende onderzoe-
ken met proeven de gevonden invloedsfactor 
uit (Dijkstra, et al., 2018) voor de belasting op het
ankerelement en de vervormings- en spannings-
berekeningen van het ankerstaaf op basis van de
liggervergelijkingen uit dit artikel te verifiëren.
Hiervoor zouden bijvoorbeeld de ankerkrachten bij
zakkende grond op ankerelementen bij geschikte
projecten, bijvoorbeeld een dijkversterking, 

in-situ kunnen worden gemeten met rekstroken 
in combinatie met deformatie- met hellingmetin-
gen. Daarmee zouden de van te voren berekende
extra krachten en vervormingen van de ankerstaaf
met de gemeten waarden kunnen worden vergele-
ken. Tevens zouden de hier beschreven bereke-
ningsmethode en de nog te verkrijgen resultaten
uit metingen de basis kunnen vormen voor een
technische commissie om de huidige berekenings-
methode voor zakkende grond op ankers uit CUR
166 verder te ontwikkelen.

Conclusie en aanbeveling
Zakkende grond op ankers kan een bepalend aan-
deel in de sterkteberekening van ankerstaven zijn,
bijvoorbeeld in projecten voor de dijkversterking.
De in een afstudeeronderzoek ontwikkelde analy-
tische rekenmethode maakt gebruik van één
model met een aanpasbare reeks differentiaalver-
gelijkingen waarbij op iteratieve wijze de vervor-
ming en krachtswerking in de ankerstaaf over de
vrije ankerlengte wordt bepaald. De ontwikkelde
analytische rekenmethode houdt rekening met
niet-lineaire zettingsprofielen langs de ankerstaaf,
het doorkruisen van meerdere grondlagen, een
zettingsafhankelijke laterale belasting en horizon-
tale vervormingen van de damwand. Tevens is het
mogelijk om per locatie langs de ankerstaaf de 

bijbehorende krachten, momenten en vervormin-
gen vast te stellen op basis van het vervormings-
spanningsgedrag in de ankerstaaf. 

De ontwikkelde analytische rekenmethode is tot
nu geverifieerd met numerieke berekeningen met
Plaxis 2D en 3D. De juistheid van het gebruik van
een zettingsafhankelijke doorbuiging wordt met
deze Plaxis simulaties bevestigd. Door gebruik te
maken van de zettingsafhankelijkheid van de niet-
lineaire belasting op de staaf en het ontwikkelen
van bedding onder de staaf ontstaat een goede 
benadering van de doorbuiging en daarmee de
spanningen in de ankerstaaf. 

De aanbeveling is om de daadwerkelijke validatie
van de rekenmethode met behulp van praktijk-
proeven te laten plaatsvinden zodat deze methode
in een technische commissie verder ontwikkeld en
in de ontwerppraktijk toegepast kan worden.
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