
 
 
 

Specificatierichtlijnen: Allan Block modulair keerwandsysteem 
 
 
 

 
 
In de volgende specificatierichtlijnen geeft Allan Block Corporation typische vereisten en aanbevelingen. Het 
verantwoordelijk ingenieursbureau heeft de mogelijkheid deze specificaties aan te passen als dit voor het project 
wenselijk wordt geacht. 
 
Sectie 1 
Deel 1: Algemeen 
 
1.1 Doel 

De werkzaamheden houden zowel de levering als de installatie in van de modulaire  blokken voor de 
keerwand, conform de constructietekeningen en de hier genoemde richtlijnen. 

1.2  Van toepassing zijnde secties voor verwante werkzaamheden 
Sectie 2:  Geogrid wapening voor keerwanden 

1.3  Referentie normen 
A. CUR-rapport 198" Kerende constructies in gewapende grond. Taludhelling steiler dan 70° , September 

2000 
B. ASTM 1262 Evaluating the Freeze Thaw Durability of Manufactured CMU’s and Related Concrete Units 
C. ASTM D698 Moisture Density Relationship for Soils, Standard Method 
 

1.4  Levering, opslag en handling 
A. De aannemer controleert de juistheid van de geleverde materialen. 
B. De aannemer dient erop toe te zien dat de geleverde materialen niet in contact komen met modder, 

cementhoudende producten, of andere materialen die zich permanent kunnen hechten. 
C. De aannemer zorgt ervoor dat de materialen tegen beschadiging worden beschermd. Beschadigde 

materialen mogen niet in het project worden verwerkt. 
 
Deel 2: Materialen 
 
2.1  Modulaire blokken 

A. De modulaire blokken dienen Allan Block keerwandblokken te zijn, en geproduceerd door een 
licentiehoudende producent. 

B. De keerwandblokken dienen na 28 dagen een minimum druksterkte van 30 Mpa te hebben en te 
voldoen aan de gestelde eisen voor vorst-dooi proeven. De waterabsorptie mag maximaal 6 Vol. % 
bedragen. 

C. De buitenafmetingen van de blokken dienen uniform en gelijkmatig te zijn. De maximale tolerantie voor 
de hoogte van twee opelkaar gestapelde blokken mag maximaal 3 mm bedragen. 

D. De blokken dienen een totaalgewicht van minimaal 555 kg/m2 wandoppervlak te hebben. Holle kernen 
te vullen met gebroken steenslag en te verdichten door gebruik te maken van een trilplaat boven op de 
blokken (zie paragraaf 3.4). Afhankelijk van de verdichting kan het soortelijkgewicht van de gebroken 
steenslag in de kernen minder dan 100% bedragen. 

E. Het zichtvlak van de blokken kent een "gebroken" textuur. Kleur conform opgave opdrachtgever.  
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F. Vorst-dooi duurzaamheid: Zoals alle betonproducten, zijn betonnen modulaire blokken gevoelig voor 
aantasting bij vries-dooi, bij blootstelling aan strooizouten. Dit is een aandachtspunt bij het gebruik van 
strooizout. De blokken moeten dan ook voldoen aan de geldende normen voor de weerstand tegen 
vorst-dooicycli.  Als de blokken niet worden blootgesteld aan strooizout dient de minimale druksterkte 
C 30/37 te bedragen. Blokken die wel in aanraking kunnen komen met dooizouten, dienen te voldoen 
aan een minimale sterkteklasse van C35/45. Per toepassing van de blokken dient bepaald te worden 
welke milieuklasse van toepassing is. Ook moet de maximale waterabsorptie verminderd worden en de 
eisen voor vries-dooi testen te worden verhoogd. 

a. Dienen te voldoen aan de geldende normen voor vorst-dooicycli. 
b.   In de 'Best Practice' voor het ontwerpen van modulaire keerwanden wordt de noodzaak 

beschreven van een.  
 

2.2  Gebroken steenslag voor wand 
A. De gebroken steenslag dient een mengsel met een gelijkmatig verdeelde korrelopbouw (6/38 mm)te zijn 

en niet meer dan 10% fijnaandeelHet aanvulmateriaal dient minimaal te voldoen aan de in de berekening 
aangehouden inwendige wrijvingshoek en de overige uitgangspunten in het ontwerp. De aanvulgrond 
dient te worden goedgekeurd door het ingenieursbureau en mag geen cohesieve grond zijn en dient te 
voldoen aan het bouwstoffenbesluit. Grond dient vrij van vuil te zijn en moet bestaan uit een van de 
volgende anorganische USCS grondsoorten:GP, GW, SW, SP, GP-GM,of SP-SM.  

B. De gebroken steenslag achter en in de blokken mag hetzelfde materiaal zijn. 
 

2.3  Aanvulgrond 
A. Het aanvulmateriaal bestaat uit de afgegraven grond van het bouwproject, mits goedgekeurd door de 

opdrachtgever en het ingenieursbureau en mits niet anders gespecificeerd in het bestek. Ongeschikte 
grond voor de aanvulling zoals klei en organische grond mogen niet worden gebruikt in de gewapende 
zone. Indien grond met een ϕ <31° als aanvulgrond wordt toegepast, dient men niet alleen extra aandacht 
te besteden aan de aanvulling en het verdichten van de grond, maar tevens aan het watermanagement 
en drainage. Slechte grond, klei en/of grond met een plasticiteits index(Pl)>20 of LL>40 mogen niet 
worden toegepast. 

B. Het aanvulmateriaal dient minimaal te voldoen aan de in de berekening aangehouden inwendige 
wrijvingshoek en de overige uitgangspunten in het ontwerp. De aanvulgrond dient te worden 
goedgekeurd door het ingenieursbureau en mag geen cohesieve grond zijn en dient te voldoen aan het 
bouwstoffenbesluit. Grond dient vrij van vuil te zijn en moet bestaan uit een van de volgende 
anorganische USCS grondsoorten:GP, GW, SW, SP, GP-GM,of SP-SM.  

C. Indien lokale grond niet of onvoldoende aanwezig is en aangevoerd dient te worden, dient de aannemer 
deze grond vooraf te testen en door het ingenieursbureau te laten goedkeuren. Deze grond dient 
minimaal te voldoen aan de in het ontwerp en berekeningen opgenomen uitgangspunten. 

 
Zeefgrootte Percentage door zeef 

100 mm 100 – 75 
No. 4  (4.75 mm) 100 – 20 

No. 40  (0.425 mm) 0 - 60 
 
Deel 3: Wandopbouw 
 
3.1  Uitgraven 

A. De aannemer dient uitsluitend conform de goedgekeurde constructietekeningen uit te graven. Daarbij 
dient de aannemer ervoor te zorgen dat er niet te veel wordt uitgegraven.  
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B. De aannemer controleert voor het uitgraven op kabels en leidingen en andere constructies. Verder 
zorgt de aannemer ervoor dat alle in de buurt staande constructies worden beschermd tegen de 
mogelijke gevolgen van het uitgraven. 

 
3.2  Voorbereiding grond fundatie 

A. De grond voor de fundatie wordt gedefinieerd als alle grond onder de wand.  
B. De fundatielaag dient conform de constructietekeningen te worden ontgraven, statisch te worden 

voorverdicht, daarna dynamisch verdicht en vervolgens naverdicht tot minimaal 95% Proctordichtheid. 
C. De fundatielaag dient door het ingenieurbureau te worden gecontroleerd om te bepalen of de vereiste 

druksterkte wordt gehaald. Indien hieraan niet wordt voldaan dient deze grond te worden verwijderd 
en te worden vervangen door geschikt materiaal. 
 

3.3  Fundering 
A. Het materiaal voor de fundering is dezelfde gebroken steenslag als dat in de blokken wordt gebruikt 

(sectie 2.2), of een moeilijk doordringbaar granulair materiaal.  
B. Het materiaal voor de fundering wordt conform de constructietekeningen aangebracht. De bovenkant 

van de fundering dient dusdanig te zijn dat de onderste rij blokken in overeenstemming met de 
berekeningen en de wandhoogte kunnen worden ingegraven. 

C. Het materiaal voor de fundering dient op een ongeroerde fundatie of daarvoor geschikt vervangend 
materiaal te worden aangebracht en minimaal te worden verdicht tot 95% Proctordichtheid. 

D. De eerste laag blokken wordt op deze tot 95% Proctordichtheid verdichte fundering geplaatst. De 
fundering dient zodanig te worden aangebracht dat de wand zonder problemen kan worden gebouwd. 
Voor het egaliseren van de funderingslaag kan een maximale laag van ca. 12 mm grof korrelig zand 
worden gebruikt. 

E. De funderingslaag dient voor een wand tot 1,2 m hoog minimaal 100 mm dik te zijn en voor hogere 
keerwanden minimaal 150 mm.  

F. Om erosie te voorkomen dient het funderingsmateriaal zo worden aangebracht dat ten minste één 
ingegraven blok in het talud kan worden doorgetrokken. 

 
3.4  Plaatsen blokken 

A. Plaats de blokken in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen van de fabrikant voor het 
specifieke betonnen keerwand element, en zoals hierin is gespecificeerd. 

B. Controleer of de blokken volledig in contact staan met de ondergrond. Afhankelijk van het ontwerp 
dient gelet te worden op rechte lijnen en vloeiend lopende bochten.  

C. Alle holle ruimtes in en rond de blokken en tot minimaal 30 cm achter de blokken worden met een 
gebroken steenslag gevuld. Gebruik goedgekeurde aanvulgrond om zowel achter de gebroken steenslag 
als direct voor de blokken verder aan te vullen en zo de onderste rij blokken stevig vast te zetten. 
Controleer opnieuw of de laag zuiver waterpas en in één lijn staat. Met een trilplaat wordt het gebied 
achter de blokken geconsolideerd. Het overtollig materiaal wordt verwijderd. 

D. Plaats de volgende laag blokken op de eerste laag. De blokken dienen tenminste 75 mm te verspringen 
in de dwarsvoegen. Een perfect halfsteens verband is niet noodzakelijk. Controleer iedere blok op 
hoogte(waterpas) en richting. Vul alle holle ruimtes in en rond de blokken en tot minimaal 30 cm achter 
de blokken met een gebroken steenslag. De blokken, gebroken steenslag en de aan te vullen grond 
aanbrengen in diktes van niet meer dan 200 mm (niet verdicht) en verdichten tot minimaal 95% 
Proctordichtheid achter de consolidatie zone. Het aanvulmateriaal mag niet worden verwerkt wanneer 
het watergehalte groter is dan met de optimale Proctordichtheid overeenkomt. 

E. Voor hogere wandtoepassingen moet een structurele aanvulling worden gespecificeerd voor minimaal 
1/3 tot 1/2 van de gewapende aanvulling.  Als er geen structurele vulling wordt gebruikt in de 
gewapende zone, moet de diepte van de gebroken steenslag achter de blokken worden vergroot.  Zie 
het document Best Practices for SRW Design voor meer informatie. 
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F. De consolidatie zone is de strook van 1 m achter de wand. In deze zone is uitsluitend het gebruik van 

lichte, handbediende verdichtingsplaten toegestaan. Begin boven op de blokken en verdicht in banen 
evenwijdig aan de blokkenwand tot de achterkant van de consolidatiezone in minimaal 2 
arbeidsgangen. Breng de aan te vullen grond aan in diktes van niet meer dan 200 mm (niet verdicht). 
Verdicht zolang tot de noodzakelijke verdichtsgraad is bereikt. Voor bepaalde grondsoorten zal 
aanvullende verdichting danwel aangepaste verdichtsapparatuur noodzakelijk zijn. Een hogere 
verdichtingsgraad krijgt men door in dunnere lagen van 100 mm aan te vullen en te verdichten. Bij 
gebruik van verdichtsapparaten dient voorkomen te worden dat door het verdichten de stabiliteit en 
hellingshoek van de wand in gevaar komt. Het ingenieursbureau bepaald de verdichtingseisen in de 
consolidatie zone.  

G. Vervolgens worden alle verdere lagen op identieke wijze opgebouwd tot de voorgeschreven 
wandhoogte is bereikt. De hoogte van de afzonderlijke rijen kan variëren als gevolg van de toegestane 
fabricagetoleranties van de blokken conform de geldende normen.  De aannemer moet de hoogte van 
de wand controleren, indien deze als kritisch wordt beschouwd en vóór de voltooiing van de bouw om 
er zeker van te zijn dat de hoogte van de bovenkant van de wand of de gecontroleerde hoogte 
overeenkomt met de gewenste ontwerphoogte.  De aannemer moet deze methode volgen voor zowel 
enkele wanden of wanden die zich vertakken in een terrasvormige uitvoering. 

H. Zoals bij vele bouwconstructies, zullen er maatafwijkingen ten opzichte van de constructietekeningen 
kunnen voorkomen. In principe is de bouw van modulaire keerwanden hetzelfde als in het werk 
gestorte keerwanden, met dien verstande dat bij modulaire keerwanden nog tijdens de opbouw 
eventuele aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Ervaring met het bouwen van modulaire 
keerwanden heeft geleerd dat de volgende minimale toleranties technisch kunnen worden 
gerealiseerd. 

 
Verticale controle- max. 32 mm over een afstand van 3 m 
Horizontale plaats controle - rechte lijn ± 32 mm over een afstand van 3 m. 
Verdraaiing - ten opzichte van hellingshoek wand op constructietekening: 2° 

 
3.5  Aanvullende opmerkingen opbouw 

A. Wanneer een wand wordt gesplitst in twee wanden met een berm ertussen, is het belangrijk zich te 
realiseren dat de grond achter de onderste wand tevens de fundering is van de bovenste wand. Dit 
betekent dat deze overeenkomstig de gestelde eisen verdicht dient te worden tot minimaal 95% 
Proctordichtheid, voordat met de bouw van de bovenste wand kan worden begonnen. Een goede 
verdichting voorkomt zettingen en vervormingen van de bovenste wand. Mogelijk kan men een 
gebroken steenslag toepassen en deze verdichten in lagen van 200 mm. Bij gebruik van lokale grond, is 
het aanbeveling deze in lagen van 100 mm aan te vullen en te verdichten. 

B. Het inbouwen van een filterdoek wordt bij het gebruik van cohesieve grond niet aanbevolen. Het 
dichtslippen van het filterdoek kan leiden tot te hoge hydrostatische druk in het gewapendgrond 
massief. Indien toch noodzakelijk geacht, gebruik dan een 3D filtersysteem van schoon grofkorrelig 
drainagezand. Verticaal filterweefsel kan worden gebruikt om de zone met de gebroken steenslag te 
scheiden van de fijnkorrelige, zanderige aanvulgronden indien de ontwerper dit nodig acht op basis van 
een mogelijke watermigratie van boven of onder het oppervlakte, door de gewapende zone in de 
gebroken steenslagkolom. Om te voorkomen dat dit gebeurd, moet er een horizontaal filterweefsel 
boven de gebroken steenslagkolom worden geplaatst. 

C. Een geotextiel wordt toegepast om de steenslag en fundering te stabiliseren bij keerwanden in water. 
Tussen het aanvulmateriaal en de gewapende grond zorgt dit geotextiel dat de beide materialen 
gescheiden houdt. De geotextiel dient UV bestendig te zijn en dient te voldoen aan de geldende eisen. 
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D. Water management speelt zowel tijdens als na de opbouw een belangrijke rol bij gewapendegrond 
constructies. Het drainagesysteem dient in den droge te worden aangebracht. Er dient controle te zijn 
op de juiste aanleg. De drain wordt in een grindkoffer of drainzandaanvulling aangelegd. Er dient een 
verhang naar een lozingspunt te worden gehanteerd van minimaal 1 promille. Bij de afwerking van het 
maaiveld dient men er voor te zorgen dat er geen water het gewapend massief kan binnendringen. 

 
 
 

 
Raadpleeg het ingenieursbureau van Allan Block voor verdere details. Tel. 0031 403683700. 
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Specificatierichtlijnen: Systeem met geogrid grondwapening 
 
 
 

 
In de volgende specificatierichtlijnen vindt u de specifieke eisen en aanbevelingen van Allan Block Corporation. In 
speciale situaties kan onder de verantwoordelijkheid van het ingenieursbureau van deze specificaties worden 
afgeweken. 
 
Sectie 2 
Deel 1: Algemeen 
 
1.1  Doel 

De werkzaamheden bestaan uit zowel de opbouw als de installatie van de Allan Blocks, geogrid 
grondwapening en aanvullingen, conform de constructietekeningen en zoals hier beschreven. 
 

1.2  Van toepassing zijnde secties gerelateerde werkzaamheden 
Sectie 1: Allan Block modulair keerwandsysteem. 
 

1.3  Referentie normen 
Zie de specificatiebladen van de geogrid leverancier. 
Aanvullende normen: 
A. EN 13251 en EN 14475 
B. EN ISO 12957 en EN ISO 12957-2 
C. ASTM D6638 Grid Connection Strength (SRW-U1) 
D. ASTM D6916 SRW Block Shear Strength (SRW-U2) 
E. GRI-GG4 - Grid Long Term Allowable Design Strength (LTADS) 
F. ASTM D6706 - Grid Pullout of Soil 

 
1.4  Levering, opslag en handeling 

A. De aannemer controleert of het juiste geogrid is geleverd. 
B. Het geogrid wordt conform de richtlijnen van de leverancier opgeslagen. 
C. De aannemer zorgt ervoor dat de geleverd geogrids niet in contact komen met modder, 

cementhoudende producten, epoxy of andere materialen die zich permanent kunnen hechten. 
 
Deel 2: Materialen 
 
2.1  Definities 

A. Het geogrid dient te voldoen aan de besteksomschrijving en zijn hoge sterkte geokunststof 
wapeningsgrids, die special worden geproduceerd als grondwapening 

B. De Allan Blocks dienen van een licentiehoudende producent te zijn en overeenkomstig de 
constructietekeningen. 

C. Het drainage materiaal dient een gebroken steenslag te zijn zoals gedefinieerd in Sectie 1, 2.2 Gebroken 
Steenslag. 

D. Aanvulgrond is de grond die wordt gebruikt in het gewapend massief. 
E. Fundatiegrond is de aanwezige grond. 
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2.2  Producten 
Het geogrid dient conform het op de constructietekening aangegeven type te zijn en dient te voldoen aan 
de door de geogrid leverancier opgegeven specificaties. 
 

2.3  Erkende leverancier 
Alle geleverde materialen dienen door de verantwoordelijk ingenieur te worden goedgekeurd. 

 
Deel 3: Wandopbouw 
 
3.1  Voorbereiding grond fundatie 

A. De fundatielaag dient conform de constructietekeningen of op aanwijzing van het ingenieurbureau te 
worden ontgraven. 

B. De fundatielaag dient door het ingenieursbureau te worden gecontroleerd om te bepalen of de vereiste 
druksterkte wordt gehaald. 

C. De teveel uitgegraven delen dienen te worden aangevuld met door de verantwoordelijk ingenieur 
goedgekeurde grond. 

D. De aannemer controleert voor het uitgraven op kabels en leidingen en andere constructies. Verder 
zorgt de aannemer ervoor dat alle in de buurt staande constructies worden beschermd tegen de 
mogelijke gevolgen van het uitgraven. 

 
3.2  Wandopbouw 

De wandopbouw van het Allan Block Modulair keerwandsysteem vindt plaats zoals beschreven in Sectie1, 
Deel 3, Wandopbouw. 

 
3.3  Aanbrengen geogrid 

A. De wand wordt opgebouwd tot de hoogte van de eerste laag geogrid. Voordat het geogrid wordt 
aangebracht, zowel de gebroken steenslag als de aan te vullen grond aanbrengen en verdichten in lagen 
van maximaal 200 mm en dit over de gehele strook van de berekende geogridlengte. 

B. Snij het geogrid af op de berekende lengte en plaats dit tegen de achterzijde van de opstaande lip van 
de Allan Block. Plaats het geogrid onder een helling van 3° op de verdichte grond. 

C. Controleer of het geogrid op de juiste hoogte wordt aangebracht zoals op de constructietekeningen 
staat aangegeven. 

D. De aannemer en verantwoordelijk ingenieur dienen ervoor te controleren dat het geogrid zo wordt 
aangebracht, dat de spanningsopname richting (richting met de grootste treksterkte) steeds loodrecht 
op het vlak van de wand staat. 

E. Voor overlappen van het geogrid dienen de richtlijnen van de producent te worden opgevolgd. In 
bochten en hoeken moet de uitvoering zijn zoals gespecificeerd in het ontwerpdetail: Het gebruik van 
geogrid in hoeken en bochten, in het AB-Specboek.  

F. Plaats de volgende laag blokken op het geogrid en vul de blokken met een gebroken steenslag om deze 
op zijn plaats te houden. Vermijd vouwen en plooien in het geogrid.  Het geogrid op spanning brengen 
en met pinnen verankeren. 

G. De verschillende lagen geogrid worden aan de voorzijde van de wand koud tegen elkaar gelegd om een 
100% afdekking te garanderen. 

H. De lengte van het geogrid dient één geheel te zijn. Verbindingen of koppelingen evenwijdig met de 
voorzijde van de wand zijn niet toegestaan. 

 
3.4  Aanbrengen aanvulmateriaal 

A. Het aanvulmateriaal dient te worden aangebracht en verdicht in lagen zoals beschreven in Sectie 1, 
Deel 3.4 Plaatsen blokken. 
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B. De aanvulgrond wordt zodanig aangebracht, verspreidt en verdicht, dat er geen verschuivingen in het 
geogrid plaats vinden. 

C. In de consolidatie zone tot 1 m achter de wand, is uitsluitend het gebruik van lichte, handbediende 
verdichtingsplaten toegestaan. Begin boven op de blokken en verdichten in banen evenwijdig aan de 
blokkenwand tot de achterkant van de consolidatiezone in minimaal 2 arbeidsgangen. Verdicht in lagen 
van 200 mm en zolang tot de noodzakelijke verdichtsgraad is bereikt. 

D. Indien na het aanbrengen en verdichten niet gecontroleerd kan worden met de Standaard 
Protordichtheid, dient de verantwoordelijk ingenieur te bepalen of de verdichting voldoende is en of er 
geen deformatie meer waar te nemen is. 

E. Density, then compaction shall be performed using ordinary compaction process and compacted so that 
no deformation is observed from the compaction equipment or to the satisfaction of the engineer of 
record or the site soils engineer. 

F. Het is niet toegestaan om met machines direct op het geogrid te werken, tenzij er een minimale laag 
van 150 mm aanvulgrond op het geogrid is aangebracht.  Het draaien van machines met rupsbanden 
dient te worden vermeden om beschadiging van het geogrid en verplaatsing van de aangevulde grond 
te voorkomen. 

G. Het draaien en plotseling remmen dient ten alle tijden te worden voorkomen. 
H. De aan te vullen grond dient tot minimaal 95% van de optimale Standaard Proctordichtheid te worden 

verdicht. Proeven voor de verdichting dienen plaats te vinden op 1 m achter de blokken en aan de 
achterzijde van het  

I. gewapend massief. De frequentie van deze proeven wordt vastgelegd in het bestek of door de 
verantwoordelijk ingenieur bepaald. De aannemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste 
verdichtingsapparatuur. De verantwoordelijk ingenieur kan de aannemer opdracht geven om grond te 
verwijderen die niet aan de gestelde eisen voldoet. 
 

J. Om er voor te zorgen dat aan de minimale verdichtingseisen, die in het bestek worden vermeld wordt 
voldaan, dient de frequentie van deze verdichtingsproeven op de juiste wijze te worden vastgelegd. Als 
er niet na elke verdichtingslaag van 20 cm een volledig test- en controleprogramma is voorzien, dient de 
volgende testfrequentie te worden gevolgd: 

a. Een test voor elke verticale laag van 20 cm aanvulling en verdichting, voor elke 8 m keerwand 
lengte, beginnend op de eerste laag blokken. 

b. In het gehele gebied van de gewapende zone op willekeurige plaatsen testen. Inclusief het gebied 
dat verdicht is met een handbediend verdichtingsapparaat. 

c. Zodra het protocol aanvaardbaar wordt geacht, kan het testen willekeurig worden uitgevoerd op 
de locaties en met frequenties die worden bepaald door het verantwoordelijk ingenieursbureau. 

K. Taluds boven de keerwand dienen op dezelfde wijze te worden verdicht en getest. 
 
3.5 Speciale beschouwingen 

A. Het geogrid kan plaatselijk worden geperforeerd door een kolom, mast of funderingsconstructie. 
Raadpleeg een ingenieursbureau over mogelijke aanpassingen. 

B. Hekwerk of leuningen moeten 1 m achter de bovenste rij worden geplaatst om een goede 
kantelberekening mogelijk te maken.  Bij afrasteringspalen binnen 1 m moet rekening worden 
gehouden met de kantelkrachten die op de wand worden uitgeoefend. 

C. Indien de plaatselijke omstandigheden het niet toelaten om met een geogrid achter de keerwand te 
werken, zijn de volgende alternatieven te overwegen: 

• Traditioneel gewapende wanden  • Grondvernageling 
• Vergroot de hellingshoek   • Grondankers 
• Dubbele Allan Block wand   • Drainbeton  
Zie de ontwerpdetails in het AB Spec Book 
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D. Allan Block wanden kunnen zowel horizontaal als verticaal met staal en beton worden gebouwd. Indien 
nodig kan er een morteltverbinding worden gebruikt met een geogridwapening. 

E. Voor met wapeningsstekken te bouwen keerwanden kan het nodig zijn om blokken te bewerken om de 
wapening te kunnen plaatsen. De berekening en de bouw van met wapeningsstekken uitgevoerde 
wanden en borstweringen, vereissen een specifieke analyse voor ieder wandvlak. 

F. Allan Block kan worden gebruikt in een grote verscheidenheid aan watertoepassingen zoals aangegeven 
in Watermanagement, deel 7.8. 

 
Allan Block begeleidt engineering, ontwerptekeningen en uitvoering. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met Allan Block Europe, Tel. 0031 403683700.  
   
 
    
 
 



 

Allan Block Corporation 7424 West 78th Street, Bloomington, MN 55439 
Phone: (952) 835-5309     Fax: (952) 835-0013 

allanblock.nl 

 
 

Specificatierichtlijnen: watermanagement 
 
 
 
 

De volgende specificaties zijn typische vereisten en aanbevelingen van Allan Block Corporation. Het 
verantwoordelijk ingenieurbureau kan naar eigeninzicht deze specificaties aanpassen om tegemoet te komen aan 
project specifieke eisen. 
 
SECTIE 3 
Deel 1: Algemeen drainage 
 
1.1  Oppervlakte drainage 

Neerslag of andere waterbronnen zoals irrigatie activiteiten die zorgen voor een verzadigde grond boven 
de keerwand, kunnen we definieren als oppervlaktewater. Bij het ontwerp van de keerwand zal rekening 
worden gehouden met het beheer van dit water. 
 

A. Aan het einde van elke dag dat er aan de keerwand wordt gewerkt en wanneer de keerwand gereed is, 
dient men het aanvulmateriaal te egaliseren of onder een lichte helling af te werken om te voorkomen 
dat het water zich achter de keerwand of in de gewapende zone kan verzamelen 

B. Het dient voorkomen te worden dat oppervlakte water zich verzameld of wordt ingesloten in het gebied 
boven of aan de voet van de keerwand. 

C. Bestaande taluds naast de keerwand of taluds die gemaakt worden tijdens het afwerken van het 
maaiveld, dienen afdoende drainerend te zijn. Het dient voorkomen te worden dat oppervlakte water 
over de keerwand stroomt. Het kan noodzakelijk zijn aanvullende drainage voorzieningen of greppels aan 
te leggen. 

D. Irrigatie activiteiten op de bouwplaats dienen op een zorgvuldige en gecontroleerde wijze te worden 
uitgevoerd. 

E. Oppervlakte water dat niet van de wand kan worden afgeleid, dient te worden verzameld in 
afwateringsgoten om zijdelings van de wand te worden afgevoerd. Een afwateringsgoot dient conform 
ontwerp detail 5: Afwateringsgoot in het AB spec Book te worden aangelegd. 
 

1.2  Egaliseren 
Onder egaliseren verstaan we het vlak maken of gereed maken van de grond voor verdere ontwikkeling. 
Bij het egaliseren dient rekening te worden gehouden met het afvoeren en omleiden van het water bij de 
keerwanden. 
 

A. Bij de definitieve egalisatie wordt de grond onder een geringe helling van de wand af afgewerkt. 
Concentraties van oppervlakte water dienen te worden afgevoerd via de daarvoor geeigende oplossingen 
zoals verharde greppels, afwateringsgoten, verzamelbassin, etc. 

B. In het ontwerp zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen, dient men reeds rekening te houden met de 
afvoerrichting van het oppervlakte water. De afwateringsrichting dient van de wand af te zijn. 
 

1.3  Drainagesysteem 
De interne drainagesystemen van de keerwandconstructie kunnen worden omschreven als hulpmiddel om 
het incidentele water dat toch in het grondlichaam achter de keerwand doordringt, af te voeren. Het 
drainagesysteem dient projectmatig en in funktie van de watercondities in het betreffende project te worden 
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aangelegd. Het is noodzakelijk voor ieder project een adequaat drainagesysteem bij de keerwandconstructie 
aan te leggen. 
 

A. Alle keerwanden dienen te worden opgebouwd met een drainagekolom van gebroken steenslag direct 
achter de wand van minimaal 300 mm breed. Dit materiaal dient te voldoen aan de specificaties zoals 
vermeld in Sectie 1, 2.2 Gebroken steenslag, pagina 3. 

B. Gebruik voor de drainagebuizen geperforeerde ribbeldrains, Klasse A voorzien van een duurzame 
omhulling van polypropeen met een diameter van 100 mm en die zijn goedgekeurd door het 
verantwoordelijk ingenieursbureau. 

C. Alle keerwanden dienen te worden opgebouwd met een drainagebuis met een diameter van 100 mm, die 
op het laagste punt in de minimaal 300 mm brede drainagekolom achter de keerwand wordt gelegd. Deze 
drainagebuis wordt als voetdrainage omschreven in Sectie 3, 1.4 Teendrainage, pagina 7. 

D. Bij keerwanden met een geogrid grondwapening, dient er tevens een drainagebuis met een diameter van 
100 mm te worden gelegd op het laagste punt achterin de gewapende grondmassa. Deze drainagebuis 
staat omschreven in Sectie 3, 1.5 Voetdrainage, pagina 8. 
 

1.4  Voetdrainage 
Een voetdrainagebuis wordt aan de achterzijde van de keerwand gelegd op het laagst mogelijke punt in de 
drainagekolom, zodat een verhang naar een lozingspunt mogelijk blijft. Deze voetdrainage wordt niet als 
hoofddrainage aangelegd, maar uitsluitend om incidenteel water dat toch het gewapend massief 
binnendringt af te voeren. 
 

A. De drainagebuis wordt in een grindkoffer of drainzandaanvulling aangelegd. Het wordt aanbevolen een 
minimaal verhang van een procent aan te houden naar een lozingspunt. De lozingspunten mogen 
maximaal h.o.h 15 m liggen of op 30 m indien een gegarandeerd afschot naar een lozingspunt in de 
lengterichting en naar twee zijden van de wand kan plaatsvinden. Dit  betekent dat de drainagebuizen 
niet meer dan 150 mm boven de bodem van de funderingssleuf mogen liggen. 

B. Ten alle tijden dienen de gaten in de drainagebuizen aan de onderzijde open te blijven. Bij het bouwen 
van een Allan Block wand is het voor de drainagebuis die in de gebroken steenslag bij de voet van de 
wand wordt gelegd, niet noodzakelijk deze buis te ommantelen. 

C. Bij een aansluiting op een riolering dienen er terugslagkleppen te worden aangebracht om terugstroming 
van water in de drainagebuizen te voorkomen. De lozingspunten dienen zo te worden ingericht dat geen 
schade aan de ontvangende watergang kan optreden. 

D. Op bouwplaatsen waar het minimale verhang van een procent niet gehaald kan worden, dienen er extra 
lozingspunten te worden aangebracht. In het drainagesysteem dienen tevens inspectie- en 
doorspuitputjes te worden aangebracht. 

E. Wanneer een natuurlijke lozing niet mogelijk is, moet de drainagebuis omhoog worden gebracht om 
lozingspunten door de wand mogelijk te maken. 
 

1.5  Achterdrainage 
Om te voorkomen dat incidenteel grond- of regenwater vanuit het achterliggende land in het gewapend 
grondmassief komt, wordt een achterdrainage aangelegd tussen de twee grondmasieven. 
 

A. De drainagebuis achter het gewapend grondmassief dient een verhang naar een lozingspunt van minimaal 
een promille te krijgen. Deze buis mag niet worden aangesloten op de voetdrainage. In de beheerfase 
dient deze buis te worden onderhouden. 

B. Gebruik voor de drainagebuizen geperforeerde ribbeldrains, Klasse A voorzien van een duurzame 
omhulling van polypropeen die zijn goedgekeurd door het verantwoordelijk ingenieursbureau. De drain 
dient in een grindkoffer of drainzandaanvulling te worden aangebracht, waarbij de geldende normen en 
voorschriften van toepasing zijn.. 
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1.6  Grondwater 

Grondwater kan worden gedefinieerd als al het water in het grondmassief. Het kan aanwezig zijn door 
oppervlakte infiltratie of schommelingen van het grondwaterpeil. Wisselingen van het grondwaterpeil 
mogen niet in contact komen met de keerwand.. 
 

A. Als water wordt aangetroffen tijdens het uitgraven of bouwen van de keerwand, dient er een 
drainagesysteem (verticale granulaire drainagekolom of kunststof drainagematten) te worden 
aangebracht conform opgave van het ingenieursbureau. 

B. De standaard berekeningen voor een keerwand houden geen rekening met hydrostatische krachten door 
de aanwezigheid van grondwater. Wanneer niet in een adequaat drainagesysteem is voorzien, dient er in 
de berekening te worden gerekend met de aanwezigheid van water. 

C. Wanneer er te cohesieve grond (grond met een wrijvingshoek kleiner als 30 graden) wordt gebruikt in het 
gewapend grondmassief, dient er een drainagesysteem tussen de twee grondmassieven te worden 
aangebracht zoals een grindmuur of drainagemat. Zie hiervoor het bijbehorende detail , Verticale 
grindmuur en drainagemat, in het AB Spec Book. 

a. Drainage materiaal dient consistent te zijn met de gebroken steenslag in de wand. Voor meer 
informatie over de gebroken steenslag zie paragraaf 1, 2.2 Modulaire blokken. 

b. De geïnstalleerde grindmuren en drainagematten dienen voor gebruik door het verantwoordelijk 
ingenieursbureau te worden goedgekeurd. 
 
 

 
1.7  Concentratie van waterkwellen 

Water verzamelplaatsen zoals waterbassins, watergoten, plasbermen of waterbergingen zijn 
geconcentreerde waterbronnen. Bij de aanleg hiervan dient men ervoor te zorgen dat de afvoer hiervan 
buiten het gebied rond de keerwand plaatsvindt. 
 

A. Hemelwaterafvoeren van dakconstructies in de buurt van de gewapend grond constructie, dienen 
voldoende afvoermogelijkheden van de keerwand weg te krijgen. De afvoer dient op de riolering te 
worden aangesloten om het water niet in het gewapend grondmassief te laten stromen. 

B. Alle putten en leidingen behorende bij het drainagesysteem dienen te worden ingemeten en aangegeven 
op een tekening opdat deze later kunnen worden teruggevonden in het terrein. Het drainagesysteem 
dient ten alle tijden het water van de keerwandconstructie weg te voeren. 

C. De aanleg van    en verzamelbassins dienen niet in de buurt van de keerwand constructie te geschieden. 
Tevens dienen ze dusdanig te worden aangelegd dat er geen incidenteel water in het gewapend 
grondmassief kan stromen. 

A.  Bij het inrichten van de 
bouwplaats dient men reeds 
rekening te houden met het 
afvoeren van 
waterstromingen weg van  
de keerwand constructie. 
 

1.8  Toepassingen in water 
Alle keerwanden waarbij de 
voorkant van de wand in contact 
komt met stilstaand of stromend water, worden beschouwd als een toepassing in water. Deze keerwanden 
vragen extra aandacht bij zowel de berekening als het bouwen. Zie ook de ontwerp details: Toepassing in 
water van het AB Spec Book. 

Mechanische eigenschappen 
Verificatietesten 

  Treksterkte = 170 kg  
ASTM D-4595 

  Tensile strength in kN/m = 4228 N  
ASTM D-6241 

  Percentage open gebied = 4% (Opening size in um) 
COE-02215 

  Doordringbaarheid = 0,01 cm/sec (in 10^-3 m/s)
  

ASTM D-4491 

Tabel 1:  Specificaties geotextiel 
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A. De gebroken steenslag dient te worden aangebracht tot het einde van de geogrid lengtes en tot een 
hoogte van minimaal 30 cm boven het hoogwaterniveau. Als het hoogwaterniveau niet bekend is, dient 
het gehele aanvulgebied met een gebroken steenslag te worden uitgevoerd.Bij keerwanden in water met 
snel wisselende waterstanden en golfslagen, dient er als aanvulmateriaal achter de keerwand een goed 
drainerend aanvulmateriaal te worden gebruikt. 

B. De drainagebuis dient boven het laagwaterniveau te worden gelegd om bij schommelingen in het 
waterniveau te helpen bij het afvoeren van water uit de gewapende zone. 

C. Er dient een geotextieldoek te worden aangebracht onder en achter de aanvulgrond tot een hoogte van 
30 cm boven het vastgestelde hoogwaterniveau. 

a. Een geotextieldoek wordt gebruikt om de steenslag en funderingsgrond te stabiliseren in water 
toepassingen en aanvul- materialen te scheiden van de te keren grond. Het geotextieldoek dient 
een permanente doorstroom van water te garanderen, waarbij de mazen niet kunnen 
dichtslippen door fijnmateriaal. Het geotextiel dient een hoge sterkte polypropyleen 
monofilament materiaal te zijn om minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde NEN-EN 
normen; voldoende weerstand tegen ultraviolette (UV) degradatie en minimaal voldoet aan de 
waarden in tabel 1. 

D. Voor wanden met stromend water of golfslag, wordt aanbevolen om een natuurlijke of prefab steenslag 
ter plaatse van de voet van de wand aan te brengen. Dit ter bescherming van erosie. 
 

 
Allan Block begeleidt engineering, ontwerptekeningen en uitvoering. Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met Allan Block Europe, Tel. 0031 403683700. 
 
 


