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Algemene Vergadering 
Online via Zoom, 29 juni 2021



1. Verzoek tot goedkeuring van het verslag (inclusief de rekeningen) 
over de activiteiten van de vereniging in 2020

2. Verzoek tot goedkeuring van het actieplan en de begroting voor de 
in 2021 geplande activiteiten

3. Samenstelling Raad van Bestuur

Algemene Vergadering



1. Verzoek tot goedkeuring van het verslag (inclusief de 
rekeningen) van de Raad van Bestuur over de 
activiteiten van de vereniging in 2020



Boekjaar 2020

Financieel Reeel Budget Reeel Budget

Inkomsten Uitgaven

Lidgelden 2 090,00 € 3.500,00 Secretariaat 1 936,00 € 750,00

Activiteiten 0,00 € Lidgeld 604,97 € 600,00

Ads/sponsoring 0,00 € Mat.kost 735,56 € 600,00

Catering 0,00 €

Fin.inkomsten 0,00 € Fin.kosten 30,68 € 45,00

Totaal 2 090,00 € 3.500,00 Totaal 3 307,21 € 1995,00

Resultaat -1 217,21 € 1.505,00

Stand zichtrekening op 31/12/2020: 5.759,93

2017 2018 2019 2020

uitgaven in EUR 3.937,53 3.725,00 3.273,01 3.307,21

Inkomsten in EUR 2.590,00 4.590,00 3.590,00 2.090,00

Resultaat  1.347,53 653,4 316,99 1.217,21



Activiteiten 2020

*Heractiveren van de WG Gewapende 
Grondconstructies (i.k.v. Prenormatieve studie 
rond Gewapende Grondconstructies) 

* Barcelona activiteit januari + paper

*Geen events in 2020 omwille van COVID-19
→ TA i.s.m. BGGG ten vroegste 2e helft 2021



2. Verzoek tot goedkeuring van het actieplan en 
de begroting voor de in 2021 geplande 
activiteiten



Budget 2021

Inkomsten 3.000,00

Lidmaatschappen 3.000,00

Kosten 2.745,00

secretariaat/communicatie 1.500,00

Mat.kost / externe kosten 600,00

Lidgeld 600,00

Fin.kosten 45,00

Resultaat 255,00



Activiteiten 2021

Studiedag Drainage in november (zie slide 45)
Bescherming van ondergrondse konstructies
tegen water
Materialen, innovaties, ontwerp geotextiel
en uitvoering

*In 2022: Studiedag rond thema gewapende 
grondophogingen (infrastructuurwerken te 
Linkeroever)



3. Samenstelling Raad van Bestuur

Kwijting te geven aan alle bestuurders voor de uitvoering van hun 
mandaat in 2020

Huidige bestuurders: Noel Huybrechts, Jan Maertens, Nicolas Denies 
en Gemmina Di Emidio 



WTCB pre normatieve FOD-NBN project gewapende 
grondophogingen door Nicolas Denies

• Stand van zaken
• Infrastructuur werken te Linkeroever 

(Lantis, Stadsbader, WTCB, VO-MOW)
• Normalisatie – revisie van Eurocode 7
• ISSMGE TC218 Reinforced fills
• IGS tools



FOD/NBN-onderzoeksproject SOLRENF

Gewapende grondophogingen (met geokunststoffen)

▪ Sinds 1960’s

▪ Klassieke vulmaterialen (zand en grind)

▪ Wapeningen

▪ Stalen stangen, netten, ladders…

▪ Geokunststoffen (geogrids, geweven geotextielen
en polyesterbanden)

▪ Uiteenlopende bekledingen (polymeer, houten, beton, 
schansschorven…) 
→ Steenbouwkundige / esthetische eisen

▪ Europese uitvoeringsnorm – NBN EN 14475

▪ Nog geen Europese ontwerpnorm conform Eurocode 7 

▪ Nieuwe materialen, monitoringtechnieken, 3D 
geadvanceerde numerieke modellen, proefprocedures…

▪ Gebruik van alternatieve vulmaterialen: bv. 
gestabiliseerde slib/cohesieve gronden – circulaire 
economie



FOD/NBN-onderzoeksproject SOLRENF

Gewapende grondophogingen (met geokunststoffen)



FOD/NBN-onderzoeksproject SOLRENF

Gewapende grondophogingen (met geokunststoffen)

Numerieke 
simulaties

Uitvoerings-
technieken

op de 
BE-markt

Portfolio van
GEO-producten
cf. EN 14755?
cf. COPRO-regels?

Ontwerp-
methoden, 

methodologie
en factoren

NF P 94 270
CUR-CROW 198
EBGEO… 

FEM (Plaxis), 
FDM (FLAC),
LE (Geoslope),
LS (LimiteStateGeo)…

Case studie
Linkeroever

infrastructuur-
werken

Monitoring
+ QA/QC 
proeven

Back-
analysis

Gewapende 
grondophogingen

BE nationale
benadering

Normalisatie
prEN-1997-3

Clause 9 
Reinforced fills

in review

In situ: Optische vezel-, 
topo-en laser-metingen, 
correlaties: stat en dyn 
plaatproeven, sonderingen…

Laboproeven

Ontwerp

Materialen

Uitvoering

Controle

Monitoring

IGS + ISSMGE TC218



Stadsbader, Mobilis TBI, CIT Blaton, Artes Group en Boskalis











156 m

17m





MEI 2017 - Ontwerpprincipes



Juni 2021 – Goedgekeurd voor uitvoering



Juni 2021 – Goedgekeurd voor uitvoering

PARALINK 300

PARAGRID HF 200

PARAGRID HF 200

17m





PET + PE COATING geogrids





Bypass Mechelen







c = 0 kPa, f = 32.5°
Zone - controle verdichting



Correlatie statische en dynamische plaatproeven + (PANDA) en CPT-sonderingen?



Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures



Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures

Belangrijk alle breukmechanismes te controleren

− rupture of the reinforcing element;
− rupture of any connection between a reinforcing element and the 
facing of the structure or
between the reinforcing elements themselves;
− failure along slip surfaces that pass wholly or partially through the 
reinforced block;
− failure at the interface between the ground and the reinforcing 
element beyond the assumed slip
surface (pullout);
− failure by sliding between the ground and reinforcing element;
− failure by sliding between the reinforced block and its foundation;
− structural failure of any facing element;
− potential brittle failure in the reinforcing elements;
− failure of the connection between any facing elements;
bearing failure of the foundation;
− squeezing of any weak foundation soils;
− excessive deformation in the reinforcement elements over the 
design life of the structure.

+ OVERAL and LOCAL STABILITY
Cf. 4.6 of EC7-3: ULS of SLOPES, 
CUTTINGS and Embankments



Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures

Belangrijk alle breukmechanismes te controleren

Afschuiving op 
één laag van 
slappe grond

Globale afschuiving
Lokale breuk - landhoofd

Breukmechanisme met 1 blok
Gemengde breuk

Breukmechanisme met 3 blokkenBreukmechanisme met 2 blokken

Breuk
wapening

Pull-
out



Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures

Belangrijk alle breukmechanismes te controleren

of glijding…

Breuk bekledingselement Breuk verbinding wapening bekleding

Glijding van de grondkering
op de funderingslaag

Omkantelen Onvoldoende draagvermogen
« Squeezing »

Breuk door te grote
vervormingen



Trend op de markt → te complexe berekening

Vaak met alleen één (geadvanceerde) methode

Verlies van perspectieven – ver van de realiteit

Gebrek aan « step back »

Vergelijking met analytische berekeningen

In situ proeven en monitoring

Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures

Betekenis van de 
waarden?

Onzekerheid van de 
data?

Invloed water?
Kruip?



Ontwerp - studie van alle breukpatronen? BELANG VAN DE NORMALISATIE

Huidige revisie van de CLAUSE 9 – Reinforced fill structures

30 à 50% van besparing? in termen van 

uitvoering en materialen, misschien… maar er is een
verplaatsing van kosten naar het ontwerp!



IGS and ISSMGE TC218 initiatieven

Regular meetings
+ new subgroups
« Bridge abutments » 
and « Marginal fills »

16.02.2021 IGS and ERAC 
meetings





IGS and ISSMGE TC218 initiatieven

IGS ebook



IGS and ISSMGE TC218 initiatieven

IGS ebook



NORMALISATIE – andere toepassingsgebied - CEN TC 189 Geokunststoffen

CENTEXBEL



CERTIFICATIE

CORPO

Adviesraad geotextiel

+ Systeem van newsletters

PTV 829 nieuwe versie van 23.10.2020

PTV 824 nieuwe versie van 13.10.2020



ORGANISATIE 
STUDIEDAG DRAINAGE?

• November 2021

• Bescherming van ondergrondse konstructies tegen water

• Materialen, innovaties, ontwerp geotextiel en uitvoering



Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid! 


