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De V-vormige stalen poten sluiten
op maaiveldniveau aan op stalen
rollen, die in een kom in zware
stalen voetplaten zijn gelegen
(fig. 1, doorsnede). De onderlinge
afstand van deze pootopleggin-
gen in de lengterichting van het
gebouw bedraagt 14,4m. Alle ver-
ticale en horizontale belastingen
uit de bovenbouw worden via de
stalen poten naar de fundering
afgevoerd. De fundering wordt
gevormd door een kelderdoos half
onder maaiveld, waarin de par-
keergarage is ondergebracht.
Onder de pootopleggingen bevin-
den zich zware, 1,2 m dikke
wanden. Deze wanden vormen
tezamen met een balk op kelder-
dek- en keldervloerniveau op elke
as een portaal. De keldervloerbalk
meet 1 x 1 m2 in het veld en
1,8 x 1m2 ter plaatse van de zware
wanden. De balk op kelderdekni-
veau (= begane grond) heeft een
doorsnede van 1,2 x 1,05m2.

K r a c h t e n s p e l

Door de schuine stand van de
poten ontstaat er een horizontaal
gerichte spatkracht, omdat er
alleen verticale elementen zijn
om de belasting op te nemen.
Deze elementen zijn de palen
onder het gebouw. In het con-
structieve schema van de beton-
portalen snijdt de druklijn van de
poten de aslijn van de paalgroep
onder de zware wand ter hoogte
van de keldervloer. Deze schuin-
gerichte kracht wordt in het hart
van de keldervloerbalk ontbonden
in een verticale en horizontale
reactiekracht (fig. 2). De verticale
reactie wordt hierbij geleverd
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Eerste Nederlandse toepassing SUSPA-systeem bij fundering 
hoofdkantoor ING-Groep

Ten zuiden van de Amsterdamse ringweg A10 verrijst momenteel het futuris-
tisch ogende, nieuwe hoofdkantoor van de ING-Groep. Het ontwerp kenmerkt
zich als een transparant gebouw, boven het maaiveld verheven, op schuin-
staande stalen poten. De krachtsafdracht door deze poten noopte ertoe de
fundering voor te spannen. Daartoe is gebruikgemaakt van een voor
Nederland nieuw voorspansysteem.

14
40

0

7
2

0
0

670048006700 7400

7
2

0
0

7
2

0
0

7
2

0
0

25600

3700 300

1 | Plattegrond (gedeelte)

van de kelder, met door-

snede van de kelderdoos



C o n s t r u c t i e  &  u i t v o e r i n g

W a t e r b o u w k u n d e

cement 2001 3 49

door de palen en de horizontale
reactie door een trekband in de
kelderbalk.
Bij het doorrekenen van het
portaal blijkt dat ook de begane-
grondbalk als trekband gaat fun-
geren. Circa 80% van de totale
horizontale reactie gaat naar de
keldervloerbalk, de overige 20%
naar de begane-grondbalk.

T r e k b a n d

Als trekband is gekozen voor een
voorspansysteem met aanhech-
ting (VMA). Hierbij wordt de
ruimte tussen de strengen en de
kabelomhulling na het voorspan-
nen geïnjecteerd. De keuze voor
een VMA-systeem is voorname-
lijk bepaald door het feit dat de
onderkant van de kelder in het
grondwater ligt, waardoor er
mogelijk water in de kabels kan
komen, met als gevolg corrosie
van de strengen.
Door het voorspannen moeten de
optredende trekkrachten in zowel
de begane-grond- als de kelder-
vloerbalk worden opgeheven.
Door de totale horizontale reactie
als voorspanbelasting op de kel-
dervloerbalk aan te brengen, wordt
het totale betonportaal excentrisch
voorgespannen. De stijfheidsver-
deling van de balk- en wandele-
menten in het portaal maakt dit
mogelijk, waardoor de voorspan-
ning van de kelderbalk een gunstig
effect op de bovenregel heeft.

S y s t e e m k e u z e

Gekozen is voor het systeem van
het Duitse Suspa Spannbeton
GmbH. Dit systeem is in 1998
in Nederland geïntroduceerd 
met twee certificaten: K 2010511
Voorspansysteem met en zonder
aanhechting (VZAVMA), en 
K 2010611 Voorspansysteem 
zonder aanhechting (VZA). Twee
aanvoermethoden zijn mogelijk:
• geprefabriceerde kabels.

Hierbij worden de strengen
compleet met omhullingsbui-
zen, voorzien van een even-
tueel vastanker op trommels
aangevoerd. Voordeel is dat er
een zeer korte montagetijd

benodigd is. De trommels zijn
bovendien tijdens transport en
opslag op de bouwplaats
geseald met folie, waardoor de
strengen beschermd zijn
tegen invloeden van buitenaf;

• losse onderdelen. Hierbij
worden tegelijk met het vlecht-
werk, de ankers en de omhul-
lingsbuizen in het vlecht-
proces meegenomen.
De strengen worden na het
gereedkomen van het vlecht-
werk met een push-machine
de omhullingsbuizen inge-
schoten.

Bij dit project heeft de aannemer
gekozen voor de eerste methode.
Ten eerste paste deze methode
met de daarbij behorende monta-
getijd beter in de planning en ten
tweede was het, gezien de plaats
van de damwand kort achter de
ankers, onmogelijk om de stren-
gen in een later stadium de
omhullingsbuizen in te schieten.
Bij de gekozen werkwijze is het
evenwel van groot belang dat er
reeds in een vroeg stadium
overleg is tussen de hoofdcon-
structeur, het vlechtbedrijf en de
leverancier, omdat het vlechtwerk
uitgevoerd moet worden met
‘open beugels’ teneinde de kabels
van bovenaf te kunnen plaatsen
(foto’s 3 en 4).

U i t v o e r i n g

Per keldervloerbalk zijn vier
kabels ingestort. Deze kabels
liggen centrisch in de balkdoor-
snede; de strengenbundels zijn
reeds voor het storten door de
omhullingen gevoerd. In het
midden van de balkoverspanning
liggen de kabels naast elkaar. Naar
het uiteinde van de balk verlopen
de kabels zowel zijwaarts als in
hoogte, zodat ze twee aan twee
boven elkaar komen te liggen; dit
vanwege de benodigde ruimte
voor de verankering (fig. 5 en 6).
De voorspanning wordt aan de
ene zijde van de balk aangebracht,
aan de andere zijde is 
een blinde verankering aanwezig. 
Elke kabel bevat negentien stuks

zevendraads-voorspanstrengen Ø
15,7 mm (Ap = 19 x 150 = 2850
mm2, staalkwaliteit FeP 1860). De
breukkracht per kabel bedraagt
19 x 150 x 1860 x 10-3 = 5301 kN.
De werkvoorspankracht bedraagt
ongeveer 65% van de breukkracht
= 0,65 x 5301 = 3446 kN. 
De totale werkvoorspankracht per
balk bedraagt derhalve 4 x 3446 = 
13783 kN.
De optredende trekkrachten zijn
per portaal verschillend vanwege
verschillen in de bovenbouw.
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Elk portaal is met een verschil-
lende kracht voorgespannen, de
maximale werkvoorspankracht is
circa 10 000 kN.

C o r r o s i e

De voorspanning kon pas worden
aangebracht zodra de totale kel-
derbak voldoende verhard zou
zijn. Dat had als consequentie dat
de kabels vijftien tot twintig

weken ongeïnjecteerd, dus onbe-
schermd tegen corrosie, in de om-
hullingsbuizen moesten zitten.
Daarbij bevond de gehele kabel-
plaatsing zich onder waterniveau;
extra risico hierbij was dat bij een
elektrische calamiteit de bema-
ling niet meer aanwezig zou zijn
en het geheel onder water zou
komen te staan. In overleg met de
bouwdirectie is daarom besloten,
als overbrugging van de tijd die
tussen aanbrengen strengen en
injecteren van de omhullingsbui-
zen zit, de ankers af te sluiten met
waterdichte stalen potten. Deze
werden over de uitstekende stren-
gen geschoven en met bouten op
de ankerplaten bevestigd. Om de
luchtvochtigheid in de kanalen
gedurende deze periode laag te
houden (< 60%), teneinde de
strengen te beschermen tegen
elektrochemische aantasting in
de vorm van corrosie en putcor-
rosie, is in de kanalen een anti-
corrosiemiddel aangebracht.
Behalve door het opbrengen van
een afdeklaag op de strengen, is
bescherming tegen corrosie ook
mogelijk door beheersing of beïn-
vloeding van de atmosfeer in de
spankanalen. De eerste methode
kon hier niet worden toegepast
vanwege aanhechtingsproblemen
tussen de strengen en de cement-
grout ten gevolge van verontrei-
nigingen ontstaan door de afdek-
laag op de strengen. Bij de tweede
methode wordt de dampfase ver-
laagd door een poeder in te

brengen; daardoor ontstaat er een
atmosfeer in de kanalen met een
luchtvochtigheid kleiner dan
60%. Zo wordt een situatie
gecreëerd waarbij de strengen vol-
doende beschermd zijn tegen
elektrochemische aantasting.

Nadat de totale kelderbak vol-
doende verhard was, is volgens
het spanprotocol het geheel afge-
spannen en geïnjecteerd met een
cementgrout.

T e n  s l o t t e

Het voorspannen van de funde-
ring van het nieuwe hoofdkantoor
van de ING-Groep was de eerste
toepassing van het Suspa-systeem
in Nederland. Dankzij een
gedegen werkvoorbereiding en
een goed overleg tussen alle
betrokkenen (aannemer, vlechter,
constructeur en leverancier) zijn
de werkzaamheden zonder noe-
menswaardige problemen ver-
lopen. Juist bij gedrongen con-
structies, waar de ruimte voor het
plaatsen van spanankers en com-
plexe wapening beperkt is, is
overleg tussen alle disciplines
belangrijk en vooral noodzakelijk.
Inmiddels is het Suspa-systeem al
op verscheidene plaatsen in
Nederland ingezet, onder meer
bij enkele trogbruggen voor NS,
bruggen en brugdekken voor
verschillende gemeenten en via-
ducten voor Rijkswaterstaat. De
samenwerking met Suspa Spann-
beton GmbH is verder uitgebreid
met een systeem voor damwand-
verankering. ■

Projec tg egevens

aannemer:
Bouwcombinatie De SamenwerkING
constructeur:
Aronsohn
leverancier voorspansysteem:
Voorbij Spantechniek
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