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Alternatieve 
oplossing voor 
waterdichte 
kelderwanden

Bij het ontwerpen van kelders onder de 

grondwaterspiegel is het altijd de 

vraag hoe moet worden omgegaan 

met waterdichtheid. Deze waterdicht-

heid kan door het ontstaan van water-

voerende scheuren sterk worden 

ondermijnd. Voor het ontstaan van die 

scheuren zijn verschillende oorzaken. 

Ook de oplossingen zijn niet altijd 

eenduidig. Moeten we bijvoorbeeld 

wapenen, injecteren of dilateren? Een 

alternatief voor deze oplossingen is 

het aanbrengen van schijnvoegen.  

15 jaar na de bouw is deze oplossing, 

zoals toegepast bij het World Port 

Center in Rotterdam, geëvalueerd.
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Aanbrengen van schijnvoegen onder meer 
toegepast in World Port Center in Rotterdam
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Of een kelder waterdicht is, is afhankelijk van de mate van 
scheurvorming die in de omhullende constructie optreedt. De 
hoeveelheid vocht die door deze scheuren de kelder binnen-
dringt, wordt bepaald door de grootte van de scheurwijdte, de 
aanwezige waterdruk en de dikte van de betonwanden. Hoeveel 
vocht de kelder mag binnendringen, is afhankelijk van de functie 
van de kelder: voor een parkeerkelder gelden minder strenge 
criteria dan voor een waardevol archief dat ondergronds wordt 
bewaard. Dit vertaalt zich in de eisen aan de maximale scheur-
wijdte waarop de constructie moet worden ontworpen [1].

Oorzaken scheurvorming
Dat scheurvorming in betonconstructies optreedt, is voor 
constructeurs een gegeven. Belangrijkste oorzaak van scheur-
vorming is de primaire krachtswerking in een constructie, 
ofwel de spanningen in het beton die ontstaan door belastingen 
van buitenaf. Deze scheuren zijn goed te beheersen en zullen 
niet vaak watervoerend zijn.
Een belangrijke oorzaak van scheuren die wel watervoerend 
zijn in vooral kelderwanden, is verhinderde vervorming door 
de krimp van het beton. Er zijn ook andere oorzaken die een 
risico op scheurvorming introduceren, zoals zettingsverschillen 
door verschillen in de belasting uit de bovenbouw. Een voor-
beeld daarvan is een hoogbouw die slechts op een deel van de 
kelder aanwezig is. Onder de hoogbouw treden zettingen op, 
terwijl het gedeelte zonder bovenbouw door aanwezige water-
druk juist omhoog wil verplaatsen. Als de zones met verschil in 

zettingsgedrag worden gekoppeld door stijve constructieve 
elementen, kan dit ook een oorzaak zijn van scheurvorming.

Voorspellen scheurvorming
Scheurvorming van kelderconstructies door primaire krachts-
werking is op basis van de rekenregels in de Eurocode goed te 
voorspellen. Het voorspellen van scheurvorming in kelderwanden 
door verhinderde vervorming is veel lastiger, omdat daarbij een 
groot aantal factoren een rol speelt.
– De kelderwanden worden gestort op een vloer die al enkele 

weken oud is. De vloer heeft daardoor al een deel van de 
krimp ondergaan die de wand nog moet ondergaan.

– De vrijkomende hydratatiewarmte zorgt ervoor dat de wand 
– na al een zekere sterkte en stijfheid te hebben bereikt – 
afkoelt, wat leidt tot spanningen in het wandvlak.

– De krimpvervorming van de keldervloer wordt verhinderd 
door wrijving met de ondergelegen grond, door extra weer-
stand vanwege de poeren die onder de vloer uitsteken en de 
funderingspalen.

– De vloeren die op reeds verharde wanden worden gestort, 
zorgen voor een zekere ‘voorspanning’, waardoor de scheur-
vorming in de wanden wordt beperkt.

Er ontstaat een zeer complex samenspel van rek- en vervormings-
gedrag waarvan de consequenties niet met zekerheid zijn te 
voorspellen.

ir. Paul Lagendijk RO

Aronsohn Constructies  

raad gevende ingenieurs bv

1 World Port Center in Rotterdam

foto: Rick Ligthelm

2 Ondergrondse archiefruimten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
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Dilateren
Het volledig dilateren van kelderwanden om scheurvorming 
door verhinderde vervormingen te voorkomen zonder extra 
wapening toe te passen, is slechts een theoretische oplossing: de 
dilataties zouden op heel kleine onderlinge afstanden moeten 
worden aangebracht (hart-op-hartafstand tussen dilataties 
maximaal gelijk aan de wandhoogte). Bovendien zijn de toe te 
passen dilatatieprofielen duur en is het eindresultaat zeer 
uitvoeringsgevoelig. Het resultaat in de praktijk is dat, mede 
door de afwijkende detaillering van de wapening, er rondom 
dilatatieprofielen regelmatig lekkages optreden.

Schijnvoegen of verticale scheurinleiders
Er is ook een tussenvorm denkbaar tussen deze basisbenaderin-
gen: de constructie niet wapenen op verhinderde vervormingen 
én niet dilateren, maar verticale scheurinleiders op regelmatige 
afstand in de kelderwanden toepassen en deze aan de buitenzijde 
van de wand afplakken. Het idee achter deze oplossing is dat 
scheurvorming in de kelderwanden zich concentreert in de 
verzwakte wanddoorsnede, waar de voorzieningen aan de buiten-
zijde van de kelderwand toch de waterdichtheid waarborgen.

Deze oplossing is bij een aantal projecten toegepast, voor het 
eerst bij de bouw van de ondergrondse archiefruimten van de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag (foto 2) [4]. In eerste 

Oplossingen
Er zijn verschillende oplossingen om het hoofd te bieden aan 
verhinderde vervormingen.

Wapenen
Een gebruikelijke strategie is het wapenen van de constructie 
op de verhinderde vervormingen [2, 3]. De wapening moet 
minimaal in staat zijn de scheurtrekkracht van de betondoor-
snede op te nemen. Dit leidt tot het toepassen van relatief hoge 
wapeningspercentages in de constructie (met de bijbehorende 
financiële consequenties). De praktijk leert bovendien dat dit 
nog geen garantie is voor een waterdichte constructie.

Injecteren
Een alternatief is om juist niet te wapenen op verhinderde 
vervorming. Daarmee is het zeer waarschijnlijk dat scheur-
vorming zal optreden. Waar en in welke vorm de scheuren 
zullen optreden is niet te voorspellen. De wijdte van deze 
scheuren is meestal zodanig dat ze watervoerend zijn. Deze 
scheuren moeten dan dus worden geïnjecteerd. Bij deze strategie 
hoort een afweging van kosten: de besparing op de wapening 
versus de meerkosten voor injectiewerkzaamheden (niet alleen 
directe kosten, maar ook kosten door beperkingen in gebruik). 
Helaas zijn we (nog?) niet in staat te voorspellen of dit per 
saldo zal leiden tot een kostenbesparing.
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3 Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum

4 Kelderplattegrond World Port Center

5 De schijnvoeg ziet er 15 jaar na de bouw nog altijd goed uit

instantie was daar het idee rondom dubbele kelderwanden toe 
te passen om het risico op vochttoetreding te minimaliseren. De 
extra ruimte die deze dubbele constructie vraagt, was echter niet 
beschikbaar. In plaats daarvan zijn op een onderlinge afstand 
van circa 3,80 m deze zogenoemde schijnvoegen toegepast.
Zeker bij functies die absoluut geen watertoetreding verdragen, 
is het gebruik van dubbele kelderwandconstructies overigens 
nog altijd een reële optie: bij de realisatie van het Nederlands 
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum (foto 3) is hier dan 
ook voor gekozen [5].
De oplossing van schijnvoegen is ook toegepast bij de parkeer-
garage onder het World Port Center in Rotterdam. Dit project 
wordt in het navolgende nader uitgewerkt.

Projectvoorbeeld: World Port Center, Rotterdam
Het World Port Center (foto 1) (hierna ‘WPC’) dat in 2001 is 
geopend, is een kantoorgebouw van 33 verdiepingen boven 
maaiveld met een hoogte van 124 m [6]. Het gebouw heeft een 
footprint van circa 55 × 31 m2 (fig. 4). De prognose voor de 
maximale zetting bedroeg circa 100 tot 150 mm. Deze zettingen 
treden niet alleen onder de hoogbouw op maar ‘stralen uit’ 
naar de omgeving.
De kelder onder het WPC is een tweelaagse ondergrondse 
parkeergarage van circa 150 m lengte en 52 m breedte. De 
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kelder is gefundeerd op geprefabriceerde betonpalen. De 
onderste keldervloer (300 mm dik) en de kelderwanden  
(300 mm dik) zijn volledig in het werk gestort. Zowel de vloer 
van niveau -1 als het kelderdek is uitgevoerd als strokenvloer 
ondersteund door schijfvormige betonkolommen. In de kelder-
wanden zijn alleen twee constructieve dilataties aangebracht 
aan de kopse zijde van de parkeergarage om te grote opgelegde 
vervormingen door zettingsverschillen, veroorzaakt door de 
hoogbouw die aan het oostelijke uiteinde van de parkeergarage 
staat, te minimaliseren. In de keldervloeren is rondom de 
hoogbouw een dilatatie aangebracht om de krachtsverdeling 
door opgelegde zettingsverschillen te beperken. 

Schijnvoegen kelderwanden
De kelderwanden zijn niet gewapend op de verhinderde 
vervormingen. In de kelderwanden zijn op regelmatige afstanden 
(7500 mm) schijnvoegen gecreëerd: de wanden lopen wel door 
maar er is een doorgaande, verticale verzwakking in de wanden 
aangebracht (foto 5). Deze verzwakking bestaat enerzijds uit 
een insnoering in de wanddoorsnede waardoor zeer lokaal de 
wanddikte wordt gereduceerd van 300 tot 167 mm en anderzijds 
uit een halvering van de hoeveelheid horizontale wandwapening 
ter plaatse van deze insnoering (fig. 6).
De schijnvoegen zijn aan de buitenzijde voorzien van waterkerende 
voorzieningen. Aan drie zijden van de kelder is dit uitgevoerd 
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6 Detail schijnvoeg

7 Horizontaal detail waterkerende voor

ziening bij drie van de vier wanden

Communicatie
De conclusie is dat het toepassen van scheurinleiders in combi-
natie met waterkerende voorzieningen aan de buitenzijde van 
deze scheurinleiders een goed alternatief kan zijn voor het op 
verhinderde vervormingen wapenen van een waterdichte 
kelderconstructie.
Hierbij is een open communicatie over de te kiezen ontwerp-
strategie met de opdrachtgever en de andere betrokken partijen 
erg belangrijk. Niet alle opdrachtgevers realiseren zich dat 
betonconstructies scheuren. Zij realiseren zich evenmin welke 
ontwerpbeslissingen moeten worden genomen en welke mate 
van onzekerheid aanwezig is. Het is de verantwoordelijkheid 
van de ontwerper om de opdrachtgever ‘medeplichtig’ te 
maken in de te volgen strategie. ☒
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conform figuur 7 en 8. Aan de buitenzijde van de kelderwand 
is een verkenning gemaakt om een deel van de waterkerende 
voorzieningen in aan te brengen. Alleen de buitenste laag, het 
asfaltbitumen, steekt aan de buitenzijde van de wand uit waar-
door de kwetsbaarheid voor beschadiging beperkt is. Aan de 
vierde zijde van de kelder, de zijde die grenst aan de kadecon-
structie, is een blijvende damwand aanwezig waardoor daar een 
alternatief detail moest worden toegepast (fig. 9). Hier zijn de 
waterkerende voorzieningen vervangen door een dilatatieprofiel.

Schijnvoegen 15 jaar later
In het kader van dit artikel is de kelder geïnspecteerd. Hieruit 
blijkt dat:
– in de wandvlakken tussen de schijnvoegen geen of nauwelijks 

waarneembare scheuren zijn te zien;
– slechts een beperkt deel van de schijnvoegen (ca. 10-15%) 

waarneembare scheurvorming vertoont;
– op twee plaatsen, symmetrisch in de kelderplattegrond, 

sprake is van aanzienlijke scheurvorming (enkele millimeters 
wijd); op deze plaatsen eindigt de dilatatie die rondom de 
hoogbouw is aangebracht en loopt slechts een beperkt deel 
van de kelderconstructie ongedilateerd door; deze doorsnede-
verzwakking lijkt een logische verklaring voor de positie van 
de optredende scheurvorming;

– geen lekkages in de kelderwanden waarneembaar zijn.
Opgemerkt moet worden dat de kelderwanden zijn gesaust, 
waardoor mogelijk diverse, kleinere scheuren niet waarneem-
baar waren.
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