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Wat zijn kademuurconstructies ?

• Kadeconstructies en -muren zorgen voor een goede scheiding tussen land en 
water.

• Een kademuur is een grond- en waterkerende constructie, die weinig ruimte 
inneemt ten opzichte van een scheiding door taluds.

• De belastingen die op een kade werken zijn hoofdzakelijk verschillen in grond- en 
waterdruk aan beide zijden van de kade, door hoogteverschil in de grondniveaus 
en waterstanden en de aanwezigheid van maaiveldbelastingen.



Ontwerp kademuurconstructies 
(damwanden)



Verankering

• Verankering
Een kadeconstructie kan worden voorzien van een verankeringsconstructie. Dit 
kan worden gerealiseerd door het gebruik van legankers (traditioneel anker), 
klapankers, groutankers, ankerpalen, geogrids of een paaljuk met schoorpalen.



Verankering damwand met geogrids



Windpark De Krammer

Bij Windpark De Krammer zijn de 
damwanden met geogrids verankerd. 
Bij dit project zijn ook full-scale testen 
gedaan om dit aan het ontwerp te 
toetsen. Een publicatie hierover staat 
in Geokunst van maart 2020.



Damwand verankering A9 bij IKEA

Detail verbinding 
met damwand. 
Geogrid wordt om 
een buis geslagen 
die met U-
verbindingen aan de 
damwand is 
gekoppeld.
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Ontlastconstructie met gewapende 
grond achter kademuur

Door gereduceerde 
horizontale belasting 
aan bovenzijde 
damwand een kleiner 
moment (= iets lichtere 
damwand)



Blokkenwand met gewapende grond
als kademuur



Brug centrum Wanssum (GOW)



Schip tegen stuw bij grave [2016]



Bijzondere ontwerp-aspecten 
– val van water

In het ontwerp van de 
keerwanden moet vanwege een 
noodsituatie rekening worden 
gehouden met een val van het 
water van 4 m. Hierbij is ook de 
benodigde β-waarde verhoogd 
naar 5,1. (vergelijk bij CC3/RC3 is 
de β-waarde 4,3 [NEN-EN 1990])



Upgrade SAGRO kade Vlissingen

De Pioneering Spirit heeft de 
vorm van een gigantische 
catamaran. Het wordt vooral 
ingezet om boorplatforms te 
ontmantelen.
De Pioneering Spirit, het 
offshoreschip van rederij 
Allseas, leverde in 2020 in de 
Westerhofhaven in Vlissingen 
een deel van een boorplatform 
af. 



Upgrade SAGRO kade Vlissingen

Upgraden van de draagkracht (tot 150 kN/m²) 
achter een kadeconstructie door een 
ontlastvloer met een paalmatrassysteem en 
een overgangsconstructie met een Tensar
Stratum® cellenstructuur.



Upgrade SAGRO kade Vlissingen



Upgrade SAGRO kade Vlissingen

Opbouw van de overgangsconstructie met 
een Stratum® cellenstructuur. Door de zeer 
grote lastspreiding van dit systeem kunnen de 
belastingen van de opgeslagen onderdelen 
zeer effectief worden gespreid naar de 
ondergrond.



Upgrade SAGRO kade Vlissingen

Onderdelen van boorplatform 
kunnen op SPMT´s (SPMT = Self-
propelled modular transporter) 
over de kade worden 
getransporteerd waarbij de 
belasting door de ontlastvloer 
naar de ondergrond wordt 
afgedragen zonder dat de 
kademuurconstructie de extra 
belasting krijgt.
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