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Over ons
Allan Block is toonaangevend op het 
gebied van gepatenteerde 
keerwandsystemen voor zowel tuin, 
landschap, als de grond-, weg- en 
waterbouw.  

Met reeds meer dan 20 jaar ervaring, is 
Allan Block betrokken bij het ontwerp 
en de bouw van keerwand constructies. 
Met miljoenen vierkante meters 
gebouwde Allan Block keerwanden 
over de hele wereld, kunnen wij de 
gevraagde kwaliteit leveren.  Al onze 
producten voldoen aan de gestelde 
eisen en zijn perfect te gebruiken in 
vele toepassingen. Hartelijk dank 
voor het vertrouwen in Allan Block.

Bezoek ons op allanblock.com voor 
de meest actuele informatie over de 
Allan Block producten.

allanblock.comallanblock.com
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Creatieve oplossingen

Door de jarenlange en wereldwijde ervaring van 
Allan Block, kiest u niet alleen voor een optimale 
prijs/kwaliteitverhouding, maar ook voor zekerheid. 
Door de toepassing van Allan Block grondkerende 
constructies, creëren we een esthetische, prijsgunstige 
oplossing en dragen wij bij aan een fraaie, 
kwaliteitsvolle leefomgeving. Daarom zijn 
Allan Block keerwanden nooit standaard en 
altijd dé oplossing op maat voor duurzame, 
onderhoudsvrije en unieke projecten.

Wij verzorgen bij de start van elk project voor een 
training-on-the-job, om ervoor te zorgen dat er 
een keerwand wordt gebouwd die voldoet aan 
alle gestelde eisen.
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Informatie online

• Product informatie

• Technische gegevens

• Constructie details

• Specificatierichtlijnen

• Testrapporten

• CAD Details

• Handleiding wandopbouw

• Ontwerp software

• Berekenings software

• Foto's en video's

• Case studies/ project profielen

• In meerdere talen

• Test informatie

• en nog veel meer!

Dit alles vindt u op
allanblock.com
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Met de Allan Block collectie heeft u de mogelijkheid esthetische en kwalitatief goede keerwanden te bouwen. Zowel
voor ongewapende kleine keerwanden, als voor grote met geogrid gewapende keerwanden, biedt het Allan Block
systeem alle mogelijkheden. Voor nagenoeg alle problemen bieden wij een oplossing, met de toepassing van
drainbeton, grondankers tot een met staal gewapende keerwand.

AB  Collectie - Klassiek gebroken textuur 

Keerwanden gebouwd met de
AB Collectie zijn nooit stan-
daard en altijd dé oplossing op
maat voor duurzame, onder-
houdsvrije en unieke projecten
met het maximale resultaat.

®

Leveringsprogramma

allanblock.com



De Allan Block Collectie biedt verschillende hellingshoeken voor ver-
schillende toepassingen. Deze onderstaande tabel toont de verschil-
lende mogelijkheden. Of bezoek ons op allanblock.com voor meer
informatie. 

Tabel  1.1

AB Classic 84° 15    27 kg 200mm H x 300mm D x 333mm L

AB Vertical 87° 15    27 kg 200mm H x 300mm D x 333mm L

Naam    Hellingshoek    st/m2 Gewicht                ca. MatenDuurzaam en uniek

De actuele afmetingen, gewichten en hellingshoeken kunnen afwijken. Raadpleeg uw leverancier voor de juiste
specificaties en beschikbare kleuren.  Er zijn afdekplaten beschikbaar in diverse kleuren.

allanblock.com

allanblock.com
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Wildverband wanden

Voor speciale toepassingen bestaat er de
mogelijkheid om met verschillende blokken het
AB wildverband te bouwen. Door het
eenvoudig combineren van de verschillende
formaten blokken, zijn vele wildverbanden
mogelijk. Deze blokken zijn niet in ons
standaard leveringsprogramma opgenomen,
maar zijn op verzoek leverbaar in beperkte
kleuren. Neem hiervoor contact op met AB
Europe B.V.

AB wildverband



Mortelvrije constructie
Het mortelvrij bouwen werkt! De los op elkaar gestapelde
Allan Blocks leveren duidelijke voordelen ten opzichte
van starre constructies. De hoge mate van flexibiliteit en
het eenvoudig zonder zware hulpmiddelen stapelen van
de blokken met lage arbeidskosten, zijn enige van de
voordelen van het Allan Block systeem.

Geïntegreerde engineering

Geïntegreerd verband
Door de gepatenteerde opstaande lip, wordt elke Allan
Block stevig op zijn plaats gehouden. Dus geen pinnen,
geen mortel of andere bevestigingsclips.

Geïntegreerde hellingshoek
De opstaande lip zorgt automatisch voor de juiste
hellingshoek. Kies uit 87° of 84° (ca. hellingshoek).

De ingebouwde eigenschappen van de Allan Blocks zorgen ervoor dat men eenvoudig keerwanden kan ontwerpen
en bouwen. Deze eenvoudige ontwerpeigenschappen van de Allan Blocks, maken het mogelijk om met een forse
besparing op de bouwkosten te bouwen.

Het mortelvrij bouwen is reeds eeuwen oud.

Het Allan Block systeem - ontwikkeld om eenvoudig te bouwen

84º�      87º�

9 allanblock.com

Geïntegreerde drainage
De combinatie van het mortelvrij bouwen en de holle
ruimten in en tussen de blokken, zorgen ervoor dat het
water een vrije doorloop heeft. De verticale
drainagekolom direct achter  de wand en in de holle
ruimten van de wand, zorgen voor een afvoer van het
incidenteel en tijdelijk aanwezige water. De los op elkaar
gestapelde blokken en deze verticale drainagekolom
zorgen ervoor dat zich geen hydrostatische druk achter
de wand kan opbouwen, omdat dit tijdelijke water
eenvoudig door de constructie kan stromen. Echter deze
verticale drainagekolom dient niet als primair
drainagesysteem achter de keerwand.

Geïntegreerd verband

Geïntegreerde hellingshoek

Geïntegreerde drainage



Holle blokken systeem

De exclusieve holle Allan Blocks hebben vele voordelen
ten opzichte van massieve blokken.
• Superieure drainage.
• Een snellere droging in een vochtige omgeving.
• Beter bestand tegen vorst.
• Verminderde uitbloeiing.
• Gemakkelijke handling, snellere opbouw, lagere
arbeidskosten.

• De met gebroken steenslag gevulde blokken zorgen
voor een verband tussen de blokken.

• Gunstiger vrachtkosten.

allanblock.com

Tabel 1.2

Standaard productspecificaties
Druksterkte 30 MPA

Waterabsorbtie < 6 Vol.%
Soortelijk gewicht 2002 kg/m3

Afschuifsterkte 9406 N/m
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Tabel 1.3 is gebaseerd op kleigrond met een in-
wendige wrijvingshoek van 27 ° (Ref) of hoger
en een zandgrond met een inwendige wrijving-
shoek van 32 ° (Ref) of hoger en een zand /
grind bodem met een inwendige wrijvingshoek
van 36 ° (Ref) of hoger. Alle wandhoogtes zijn
inclusief de afdekplaat. De wandhoogtes voor
ongewapende keerwanden hierboven zijn niet van toepassing bij een seismische belasting. Neem contact op met
een lokale ingenieur voor advies als je in een seismisch gebied woont. Definitieve ontwerpen voor de bouw van een
keerwand dienen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd ingenieursbureau, rekening houdend met de feit-
elijke omstandigheden van de voorgestelde bouwplaats. * Bij een keerwand met een bovenbelasting dient men uit
te gaan van een harde ondergrond, zoals beton, asfalt of klinkers met een geschikte fundering.
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Het Allan Block systeem kan ook als ongewapende keerwand worden toegepast. Hierbij combineert Allan Block de
basisprincipes van hellingshoek, hefboomwerking en materiaalgewicht om op een eenvoudige wijze veilige
ongewapende keerwanden te bouwen.

Hefboomwerking en specifiek gewicht
Met het toenemen van de terugval bij een ongewapende keerwand, neemt het
hefboomeffect laag voor laag toe.  Dit toenemend hefboomeffect zorgt ervoor
dat men hogere wanden kan bouwen voordat er een wapening nodig is.

De holle Allan Blocks hebben een lager gewicht dan massieve, zware blokken. Na
het vullen van de holle ruimte, hebben de
Allan Blocks een zelfde gewicht als de
massieve blokken. Dit totaalgewicht
gecombineerd met de hellingshoek,
bepalen de maximale hoogte voor
ongewapende keerwanden.
Zie tabel 1.3. Zie referentie 1

Ongewapende keerwand

Hellingshoek en actieve zone
Iedere keerwand wordt door gronddruk belast. Ter
vereenvoudiging wordt deze in bijgaande figuur
aangegeven door de actieve zone. Wanneer de
inwendige wrijvingshoek van de grond achter de
keerwand bekend is, kan het glijvlak worden bepaald.
Door het vergroten van de hellingshoek van de keerwand,
wordt de belasting op de keerwand gereduceerd.
Zie referenties 1, 13

Situatie boven
keerwand

Soort
grond

Wrijvings-
hoek

84°  (Ref)
AB Classic van
de AB Collectie

87°  (Ref)
AB Vertical van
de AB Collectie

Klei 27° 0,4 m 0,3 m

Leemhoudend 32° 0,5 m 0,4 m
zand

Zand/grind 36° 0,9 m 0,5 m

Klei 27° 0,84 m 0,8 m

Leemhoudend  32° 1,1 m 0,9 m
zand

Zand/grind 36° 1,2 m 1,1 m

Klei 27° 0,6 m 0,53 m

Leemhoudend 32° 0,9 m 0,84 m
zand

Zand/grind 36° 1,1 m 0,9 m

Maximale wandhoogte - ongewapende keerwand
Tabel 1.3

Hoogtes ongewapende keerwand
Gebruik onderstaande tabel van de
ongewapende keerwanden om de maximale
hoogte te bepalen voordat een
grondwapening nodig is.
De hoogten die hierboven zijn vermeld, gelden
niet in aardbevingsgebieden. Raadpleeg in-
dien nodig een lokaal ingenieursbureau.

Vlak

Bovenbelasting
4,7 kPa

Talud 3:1

3
1

allanblock.com

Zie referenties 1,7



Weerstand tegen horizontaal glijden

FA = Actieve kracht op wand 
KA = Factor actieve gronddruk

W = Totaalgewicht wand
FV = Verticale kracht op wand van gekeerde grond 
FH = Horizontale kracht op wand van gekeerde grond
FR = Weerstand tegen horizontaal glijden 

[              ]

Definities

� = Wrijvingshoek 
H = Hoogte wand
� = Hellingshoek
b = breedte wand

Weerstand tegen kantelen
MO = Kantelmoment 
MR = Weerstandsmoment kantelen 

=

Berekening van een ongewapende Allan Block keerwand
Voor aanvang van een berekening van een keerwand, dient u over een nauwkeurige tekening te beschikken.
Elke keerwand dient berekend te worden om  zowel de gronddruk als de mogelijke belastingen achter en/of
boven de wand te keren. Een standaard berekening van een ongewapende keerwand controleert het
horizontaal glijden, een mogelijke overschrijding van de draagkracht  van de ondergrond en het kantelen.
Voor keerwanden met taluds of bovenbelastingen is een berekening van de global stability noodzakelijk.

Horizontaal glijden
De weerstand tegen het
horizontaal verschuiven van
de hele constructie.

Kantelen
De weerstand van de
constructie tegen het
kantelen als gevolg van
de gronddruk.

Overschrijding
draagkracht
De draagkracht van de
ondergrond om het
gewicht van de gehele
constructie te dragen.

Diep glijvlak
De mogelijkheid van het
afschuiven langs diepe
glijvlakken.  Raadpleeg
hiervoor een specialist.

Overige te controleren factoren: 
• taluds           • bovenbelastingen           • bermen

Meer informatie in het Allan Block Engineering Manual.

�w = Soortelijk gewicht wand
�S = Soortelijk gewicht grond
�w = Fact. Wrijvingshoek
i = Talud boven

allanblock.com
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Geogrids
Geogrids zijn flexibel en met synthetische garens
geproduceerd, en kennen verschillende rastermaten. Ze
worden speciaal geproduceerd voor de stabilisatie van
taluds en grondwapening. De geogrids zijn leverbaar in
rollen van verschillende afmetingen en sterktes. De
geogrids hebben verschillende gestandaardiseerde
sterktes, de Long-Term Allowable Design Strength(LTADS),
van 7,3 tot 58,4 kN/m.

Zie referentie 1

Concept
Als ongewapende keerwanden om statische redenen
niet meer mogelijk zijn, kan een geogrid worden
toegepast. Zie ook de tabel op pagina 11. Door het
opnemen van lagen geogrid tussen de blokken en in de
goed verdichte aanvulgrond, ontstaat een gewapende
grond constructie. Deze massa gebruikt het eigen
gewicht en inwendige wrijving om het horizontaal glijden
en kantelen van de te keren grond tegen te gaan. De
met een gebroken steenslag gevulde holle ruimten van
de Allan Blocks, garanderen  een optimale verankering
van het geogrid en de Allan Block keerwand. Het
gewapend grondmassief wordt zo de structuur en de
Allan Block wand wordt de facing. Een
ontwerpberekening bepaalt zowel het type geogrid, de
verankeringslengte en de onderlinge afstand van het
geogrid. Deze is mede afhankelijk van de kerende
hoogte, de mogelijke uitwendige belastingen, de
grondeigenschappen van de aanvulgrond en de Long-
Term Allowable Design sterkte van het te gebruiken
geogrid. Raadpleeg  de goedgekeurde tekeningen en
berekeningen of de verantwoordelijk ingenieur voor de
juiste plaats van het geogrid. 

De Chinese muur, reeds meer dan 2200 jaar oud, is
gebouwd als een dubbele keerwand. De grond tussen
beide wanden was een mengsel van klei en grind, en
gewapend met Tamarisk takken. Allan Block keerwanden
zijn gebaseerd op oude technieken met nieuwe materialen.

Keerwanden met gewapende grond

Geïntegreerd verband
De met een gebroken steenslag gevulde holle ruimten
van de Allan Blocks garanderen een optimale "multi
point" verbinding met het geogrid. Met een toename van
de wandhoogte, onze exclusieve "Rock-Lock" verbinding
en gecombineerd met het gewicht van de Allan Blocks,
garandeerd dit de beste verbindingssterkte tussen
blokken en geogrid in vergelijking met ander systemen.
Zie hiervoor de testrapporten voor de verbindingssterkte
of het Seismic Testing Executive Summary voor de
testresultaten van de "Rock-Lock" verbinding. Zie het AB
Spec Book voor de testresultaten of het AB Engineering
Manual.

Zie referentie 1, 2, 3

allanblock.com



Ontwerpfactoren
• Sterkte geogrid Kies de juiste geogridsterkte voor het project. Kies LTADS geogrids tussen de 7,3 kN/m tot 58,4 kN/m
(rekensterkte).

• Verankeringslengte  De geogridlengte dient lang genoeg te zijn om een voldoende gewapende grondmassa te
creëren. Minimaal 70% van de totale wandhoogte.

• Aantal lagen Plaats voldoende lagen geogrid om de inwendige sterkte van het grondmassief te vergroten en
neem alle externe belastingen mee in de berekening.

• Afstand tussen de geogridlagen De tussenafstand van de verschillende lagen geogrid bedraagt 0,4 m en volgt
uit de berekening van de inwendige stabiliteit.

• Verbindingssterkte De blokken en het geogrid moeten samenwerken om de inwendige krachten te weerstaan.

Horizontaal glijden Diep glijvlakKantelen

Breuk wapening Vervorming Inwendige compoundAanhechting
wapening en grond

Veiligheidsanalyse

Breuk treedt op wanneer
de optredende krachten
de uiterste treksterkte van
het geogrid overschrijdt.
Verhoog treksterkte
geogrid of het aantal
geogridlagen

Ontstaat wanneer de
verankeringslengtes van
het geogrid onvoldoende
achter actieve glijvlak
aanwezig zijn.
Verhoog
verankeringslengte

Vervorming treedt op
wanneer de horizontale
krachten tussen de
geogridlagen een rotatie
veroorzaken van de wand.
Verhoog het aantal
geogrid lagen

Inwendige compound instabiliteit
ontstaat wanneer een glijvlak
tussen de gewapende
grondlagen en de facing loopt.
Verhoog lengte, sterkte, of
verklein de tussenafstand van
het geogrid, gebruik
geselecteerd aanvul materiaal.

Zie referentie 1, 12

allanblock.com

Inwendige stabiliteit
Bij de analyse van de inwendige stabiliteit worden naast de
stabiliteit van de blokkenwand tevens de treksterkte van de
wapening en de aanhechting van de wapening beoordeeld.

Inwendige compound stabiliteit
Glijvlak dat door de gewapende-en
gekeerde zone, en de wandfacing
loopt.
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Overschrijding
draagkracht
ondergrond

Uitwendige stabiliteit
Bij de analyse van de uitwendige stabiliteit wordt het gewapend massief, Allan Block
facing en de met geogrid gewapende aanvulgrond, als één geheel beschouwd. De
noodzakelijke berekeningen dienen de volgende 4 zaken te betrachten.
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Mogelijke andere wapening
Als aanvulling op traditioneel gewapende keerwanden,
kan het Allan Block systeem ook gecombineerd worden
met speciale verankeringssystemen als drainbeton,
grondankers en grondvernageling.  

Wapeningsstekken
Allan Block keerwanden kunnen op dezelfde wijze
gewapend worden als traditioneel gemetselde- of
betonkeerwanden. Als een geogrid achter de wand niet
mogelijk is, kunnen stekeinden uit de betonfundering in de
holle ruimtes van de Allan Blocks worden opgenomen. Op
deze wijze wordt een traditioneel met staal gewapende
keerwand gebouwd. Het ontwerp en de berekening is
conform de berekeningsmethodiek voor deze
keerwanden. Ook hier zijn de wandhoogte en de
grondeigenschappen van invloed op de wapening.

Standaarddoorsnede

Drainbeton (DB aanvulling)

Grondankers

Grondvernageling

Andere wapenings mogelijkheden

Voor speciale, ongebruikelijke toepassingen of bijzondere
wapenings methodieken, kunt u voor advisering contact
opnemen met Allan Block Europe B.V.
Het ingenieursbureau van Allan Block biedt wereldwijde
ondersteuning aan ontwerpers en ingenieursbureau's.

allanblock.com
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Plan en design van een Allan Block project.

Ontwerpplan 17
Evaluatie ontwerp 20
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Noteer de bouwplaatsgeometrie boven en onder de voorgestelde plaats van de keerwand.

Geometrie bouwplaats
Bij de karakterisering van het terrein zijn vooral de samenstelling van de ondergrond van belang, zowel horizontaal als
verticaal.  De mogelijke aanwezigheid van watergangen of gedempte watergangen, mogelijke variaties in de ligging
en dikte van de grondlagen, natuurlijke waterstromingen, terreinhoogten, specifieke eisen, restricties, bijzondere
omstandigheden, kabels en leidingen vegetatie, etc.. De situatie boven en achter de keerwand bepalen mede vanaf
welke hoogte een geogridgrondwapening noodzakelijk wordt.

Het is belangrijk om alle kenmerkende zaken van een bouwplaats in kaart te brengen voordat men met het ontwerp,
de berekening of bouw van een project begint. 

Plan

Grondsoorten
• De kwaliteit van de grond onder en achter de
keerwand, heeft direct invloed op de constructie. De
gronddruk achter de wand is sterk afhankelijk van de
grondeigenschappen. In het algemeen is meer
grondwapening nodig indien het aanvulmateriaal een
niet-granulair, cohesief materiaal zoals klei.

• Controleer of de draagkracht van de ondergrond
voldoet aan de gestelde eisen. De keerwand dient op
een goed draagkrachtige ondergrond te worden
gebouwd. Bij aanwezigheid van water in de
ondergrond kunnen aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn.

• Indien de grond in de fundering geroerde grond is,
dient extra aandacht te worden besteed aan de
verdichting hiervan. Slechte grond dient te worden
verwijderd en te worden vervangen door een
daarvoor geschikt materiaal. Door de toepassing van
een grondwapening kunnen we de draagkracht van
de ondergrond sterk verbeteren.

Zie pagina 30 & 31.

Gebruik bovenstaande tabel voor de grondeigenschappen.
Dit zijn gemiddelde waarden. Raadpleeg de geldende
voorschriften en laat een gekwalificeerd ingenieursbureau
de bouwplaats onderzoeken.

Klei 27° 119,700kPa 7,9kN/m3

Gemengde 32° 167,580kPa 5,5kN/m3

grond

Zand/grind 36° 191,520kPa 4,7kN/m3

Grondsoorten  
Grondsoort Wrijvingshoek Draagkracht Equivalent

(Ref) Fluid Pressure

Tabel 2.1

17 allanblock.com



Bovenbelasting

• 4,7 kPa licht voertuig
• 12 kPa wegen

Water management
Drainage speelt een belangrijke rol bij keerwanden. Breng de
waterstromen op de bouwplaats zorgvuldig in kaart. De
mogelijke waterstromingen, zoals kwelwater, achter de wand
dienen te worden onderzocht. Type en soort maaiveld
afwerking zoals bestrating hebben invloed op de
waterhoeveelheden. Water dat door neerslag of stroming van
grondwater in het gewapend grondmassief stroomt, dient snel
en effectief te worden afgevoerd. Zie pagina 32 & 33.

Egaliseren
Tijdens het egaliseren moeten er voorzieningen worden
getroffen om hemelwater snel af te kunnen voeren. Om de
afvoer van neerslag via het oppervlak mogelijk te maken
wordt aanbevolen het aanvulmateriaal onder een geringe
helling aan te leggen. Bij het ontwerpen van keerwanden
dient men ervoor te zorgen dat het water zich niet boven of
onder de wand kan verzamelen.

Drainage
Een juiste planning van de drainage houdt rekening met
een waterafvoer over, onder en achter de keerwand.

• De meeste ongewapende, lage Allan Block keerwandjes
hebben voldoende eigen drainage.

• Bij grotere waterverzamelings oppervlakten achter de
wand, zoals bij parkeerplaatsen, zijn aanvullende
drainage voorzieningen (bv. een goot) noodzakelijk.

• Concentraties van water dienen reeds bij het ontwerp te
worden opgenomen.

• Bij een gewapende keerwand dient een drainagebuis te
worden gelegd bij de teen van de wand en bij de achter-
aanvulling.

• Voor hoge keerwanden, bruggen, landhoofden en
wegconstructies, dient voor de bouw van de
grondkerende constructie een grondige analyse te
worden gemaakt van de hydrogeologische
omstandigheden ter plaatse.

Bovenbelasting
Elke extra belasting boven een keerwand noemen we een
bovenbelasting. Als lichte bovenbelasting houden we 4,7 kPa
aan en voor zwaardere belastingen 12 kPa. Ook ander lijn-
lasten dienen in ogenschouw te worden genomen. Voor alle
bovenbelastingen dient een statische berekening te worden
gemaakt.

Zie referenties 1

allanblock.com
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Global stabillity

Zie referenties 1, 13

Talud 
De helling van een talud wordt weergegeven als de verhoud-
ing hoogte:aanleg.   

Talud boven 
Een talud boven de wand zorgt voor meer druk en heeft 
meer massa nodig om deze druk te weerstaan. Een 
berekening is noodzakelijk. 

Talud onder 
Een talud onder een wand kan voor een onstabiele fun-
dering zorgen. Raadpleeg de voorschriften voor wat mag 
worden afgegraven. Een berekening is noodzakelijk.  

 
 

Terugval 
De "terugval" van een wand is de diepte die een wand naar 
achteren helt. Allan Blocks zijn leverbaar met verschillende 
hellingshoeken. Een grotere "terugval" of hellingshoek van een 
wand betekent een betere opname van de gronddruk en min-
der grondwapening. Bij hogere keerwanden dient men regel-
matig de hellingshoek te controleren. De "terugval" neemt toe 
bij wanden met een bocht. Controleer regelmatig de toler-
anties van de gehele wand. Zie ook AB Spec. Book en con-
troleer de definitieve tekeningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Global stabillity 
De global stability of het afschuiven van diepe glijvlakken, dient 
door een ingenieursbureau te worden berekend. Wanden die 
op of in een helling worden gebouwd kunnen de stabiliteit 
beïnvloeden. 
  
Ontwerpfactoren voor de global stability: 
• Bovenbelastingen/wanden met tussenberm 
• Taluds 
• Grondeigenschappen 
• Water 

Talud onder

Terugval

Talud boven
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Tabel 2.2

Tabel AB terugval 
Terugval                 Wandhoogte

 

1,2 m 1,8 m 2,4 m 3,0 m

125 mm 190 mm 255 mm 320 mm
AB Classic van de  

AB Collectie

65 mm 95 mm 125 mm 160 mmAB Vertical van de 
AB Collectie

allanblock.com
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1. Bepaal de plaats van de keerwand
• Probeer het uitgraven en aanvullen tot een minimum te 
beperken.

• Optimaliseer het egaliseren en de drainage.
• Beschouw de bestaande bouwplaats karakteristieken.

2. Bepaal de wandhoogte en de geometrie
• Bereken wat de wandhoogte is op het hoogste punt.
• Zijn er taluds onder of boven de wand.
• Controleer wat de mogelijke verkeersbelastingen zijn.
• Kies de gewenste hellingshoek van de wand.

3. Evaluatie van wat noodzakelijk is
• Raadpleeg de tabel van de ongewapende keerwanden 
op pagina 11 of een grondwapening noodzakelijk is.

• Indien een geogrid noodzakelijk is, vindt u op pagina 61 
en 62 mogelijke geogridlengtes.

• Voor projecten die buiten het bereik van deze tabel 
vallen, kunt u contact opnemen met een ingenieursbu-
reau en de Allan Block Engineering Manual raadplegen.

4. Bereken de gehele wandconstructie
• Gebruik tabel 2.2 om de totale terugval van de wand te 
berekenen.

• Verhogen met de noodzakelijke geogridlengtes om de 
breedte van het totale wandpakket vast te stellen.

• Vergelijk de benodigde breedte van het totale wand-
pakket met de beschikbare ruimte.

Opmerking: Meer informatie vindt u op pagina 11 en 12 van 
AB Spec Book.

allanblock.com

Design
Een gespecialiseerd ingenieursbureau is verantwoordelijk voor het ont-
werpen en berekenen van een modulaire keerwand. Een geotechnisch
ingenieur dient de overall stabiliteit van de gehele bouwconstructie te
berekenen.  Meer informatie vindt u op pagina 19 van AB Spec Book.

Voor het ontwerpen en berekenen van een keerwand, zijn de volgende
zaken van belang: 

Checklist bouwplaats en materialen vóór aan-
vang van de opbouw 
Voor het bouwen van een gewapende keerwand, dient naast een
goede geotechnische karakterisering van de grond, tevens een
goede voorbereiding op de bouwplaats plaats te vinden.

Controleer de materialen
• Controleer de geleverde materialen op kleur en hellingshoek en of
deze overeenkomen met het bestek en de goedgekeurde pro-
jecttekeningen.

• Controleer het geleverd geogrid op type(sterkte), afmetingen rol,
sterkte richting en leverancier, en of deze overeenkomen met
bestek en goedgekeurde projecttekeningen.

Levering en opslag 
• Zorg voor een opslagplaats voor de blokken, geogrid en drainage
steenslag. Zorg ervoor dat de blokken op pallets staan en dat het
geogrid droog,  afgedekt en schoon wordt opgeslagen.

• Bescherm de materialen tegen beschadiging of het in contact
komen met modder, natte beton of andere schadelijke pro-
ducten. Beschadigde materialen mogen niet verwerkt worden.
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Gebroken steenslag
Het zorgvuldig aanbrengen van de gebroken steenslag heeft di-
verse redenen:
• Verankert het geogrid met de blokken en vormt zo een "rock-lock"
verbinding.

• Verhoogt het totaal gewicht van elke blok en verhoogt de
stabiliteit van de gehele constructie.

• Maakt het verdichten in en rond de blokken eenvoudiger.
• Voorkomt zettingen direct achter de blokken, en zorgt voor
lagere krachten op het geogrid.

Aanvulgrond
• De aanwezige bouwgrond mag uitsluitend voor aanvulling wor-
den gebruikt in de gewapende zone, indien deze voldoet aan
de opgegeven specificaties op de goedgekeurde, definitieve
bouwtekeningen.  

• Zware klei of organische grond mag niet worden gebruikt in de
gewapende zone.

• Indien extra aanvulgrond wordt aangevoerd, dient de aan-
nemer dit vooraf door het ingenieursbureau te laten goed-
keuren.

Voorbereiding fundering
• De fundatie dient conform de projecttekening te worden uitge-
graven en te worden verdicht conform de geldende normen tot
minimaal 95% Proctordichtheid, voordat begonnen kan worden
met het aanbrengen van het funderingsmateriaal.

• De druksterkte van de fundering dient te worden gecontroleerd
door het ingenieursbureau om te bepalen of de vereiste
draagkracht wordt gegarandeerd. Slecht draagkrachtige grond
dient te worden verwijderd en te worden vervangen door
geschikt materiaal.

Lay-out geogrid
• De berekening van het geogrid geeft zowel de diepte als
breedte aan van de gewapende zone en het uit te graven ge-
bied. Voor het bouwen controleert men de bovenkant (BW) en
de onderkant (OW) van de wand. Controleer of er kabels en lei-
dingen en andere mogelijke obstakels in de gewapende zone
aanwezig zijn.

Dwarsdoorsnede wand

• De gebroken steenslag kan zowel als
funderingsmateriaal, als opvulmateriaal in
de holle ruimtes bij de AB blokken, als direct
achter de blokken worden toegepast.

• De gebroken steenslag dient goed
verdichtbaar te zijn met een korrelopbouw
tussen 6  - 38 mm, met maximaal 10%
fijnaandeel en een minimale soortelijk
gewicht van 1923 kg/m3

Hoogte wand - bepaling plaats geogrids

Zie ook het AB Engineering Manual, AB
Spec Book, AB Seismic Executive Summary
en AB Walls 2007 software voor meer infor-
matie. Voor begeleiding van engineering
en ontwerp kunt u contact opnemen met
Allan Block Europe B.V. of ga naar allan-
block.com.

allanblock.com



CONSTRUCTIE

Beschrijving van de opbouw van ongewapende en gewapende 
Allan Block keerwanden.

Ongewapende keerwanden 23
Gewapende keerwand constructie 24
Drainbeton aanvulling 28
Het werken met grond 30
Verdichten 31
Watermanagement 32

C
O
N
S
T
R
U
C
T
IE

allanblock.com 22



23

Het bouwen van ongewapende keermuren

Stap 1: Voorbereiding bouwplaats en uitgraven
• Verwijder de beplanting en organische grond.
• De aannemer ontgraaft uitsluitend de op de constructietekening
aangegeven afmetingen van de fundering, minimaal 600 mm breed
en 300 mm diep.* 

• Verwijder ongeschikte grond en vervang dit door goed verdichtbaar
materiaal.

• De inbeddingsdiepte van de ingegraven blok bedraagt minimaal 150 mm.
Raadpleeg de constructietekeningen voor de juiste inbeddingsdiepte.

• Verdichten en uitvlakken sleuf.

Stap 2: Aanbrengen funderingsmateriaal
• Conform de constructietekeningen wordt de steenslag in de
funderingssleuf aangebracht met een minimale dikte van 150 mm.
Egaliseer deze.*

• Verdichten en uitvlakken funderingsmateriaal.
• De toezichthouder dient te controleren of de fundering correct is
aangebracht.

Stap 3: Plaatsen onderste rij
• Begin op het laagste punt van de wand. Plaats de Allan Blocks op de
fundering en controleer elke blok of deze zowel waterpas, als in één
lijn staat met de andere blokken.

• Drainagebuizen zijn noodzakelijk bij wanden hoger dan 1,2 m of bij
constructies met klei- of leemhoudende grond. Zie ook de definitieve
werktekeningen voor de juiste plaats en specificaties.

Stap 4: Aanbrengen splitmateriaal en aanvulgrond
• Alle holle ruimten in- en rond de blokken en tot minimaal 300 mm
achter de blokken, worden met de gebroken steenslag gevuld.

• Voor het aanvullen achter de gebroken steenslag en voor de
onderste rij, gebruikt men goedgekeurde aanvulgrond.

• Gebruik een trilplaat voor het verdichten achter de blokken.
Verdicht in lagen van maximaal 200 mm.

Stap 5: Plaatsen van de volgende lagen
• Maak de bovenkant van de Allan Blocks schoon. Dit kan men doen door
de volgende rij blokken op zijn plaats te schuiven.

• Let er op dat bij het plaatsen van elke blok, de verticale voeg minimaal
75 mm of 1/4 van de bloklengte verspringt met de onderliggende blok.

• Controleer of elke blok op hoogte (waterpas) en richting staat en
controleer op geregelde tijden of de juiste hellingshoek wordt gebouwd.

• Vul de holle ruimtes in en rond de blokken en direct achter de
blokken met de gebroken steenslag, en breng de goedgekeurde
aanvulgrond aan zoals beschreven bij stap 4.

• Vanaf de 2e rij en hoger gebruikt men voor het verdichten zowel
direct op de blokken, als het gebied achter de blokken, een trilplaat.
Verdicht in lagen van maximaal 200 mm.

• Vervolgens worden alle verdere lagen op identieke wijze opgebouwd
tot de voorgeschreven wandhoogte is bereikt. Op pagina 41 vindt u
meer informatie voor het afwerken van de keerwand.

• Voor de afwerking gebruikt men een ondoordringbare laag van 200 mm.

* Voor keerwanden tot 1,2 m is een funderingssleuf van ca. 450 x 250 mm
met een funderingslaag van 100 mm gebroken steenslag acceptabel.

Ongewapende keerwanden

Doorsnede onderste laag bij een 
ongewapende wand

Plaats de basisrij, controleer op het 
waterpas staan en verdicht.

Waterpas de blokken en corrigeer
waar nodig.

Principe doorsnede ongewapende wand

Verdicht
steenslag in
fundering

Waterpas

Uitzetkoord

Corrigeer
met een
kunststof
hamer
zonder
terugslag

Waterpas

allanblock.com



Gewapende keerwand constructie

Doorsnede fundering met wapening.

Aanbrengen en verdichten van het
funderingsmateriaal

Verdichten
funderings-
materiaal

Waterpas

Stap 1: Voorbereiding bouwplaats en uitgraven
De bodem van de funderingssloof moet voldoende draagkrachtig
zijn. Indien de grond uit zware klei of nat is, of recentelijk is
uitgegraven, dient deze geheel te worden verwijderd en te worden
vervangen door een granulair materiaal in de fundering. Dit dient te
worden verdicht in lagen van maximaal 200 mm.  
• Verwijder alle beplanting en organische grond. Deze materialen
dienen niet als aanvulgrond te worden gebruikt.

• Achter de wand wordt overeenkomstig de geogridlengte
uitgegraven. De juiste lengte vindt u op de definitieve tekeningen.

• Ter plaatse van de keerwand wordt de funderingssloof conform de
definitieve tekeningen uitgegraven. Deze sleuf dient minimaal 600 mm
breed en 150 mm plus de hoogte van de ingegraven blok(-ken) diep
te zijn.

• De inbeddingsdiepte bedraagt 17 mm per 200 mm (hoogte blok)
wandhoogte. Voor de juiste diepte raadpleeg de definitieve
tekeningen.

• Verdicht de sleuf conform de geldende normen tot min. 95%
Proctordichtheid en zorg dat deze waterpas is. 

Stap 2: Aanbrengen funderingsmateriaal
Voor de fundering mag elk goed verdichtbaar granulair materiaal
worden toegepast. Allan Block adviseert een granulair materiaal met
een korrelopbouw van 6 tot 38 mm.
• Leg een drainagebuis achter in de sleuf in de lengterichting van de
wand. De drainagebuis dient op een regelmatige afstand een
uitloop naar buiten te krijgen of te worden aangesloten op een
riolering. Zie de definitieve tekeningen voor de verdere specificaties
en plaats.

• Breng minimaal 150 mm funderingsmateriaal aan in de
funderingssleuf en hark deze vlak.

• Verdichten met een mechanische trilplaat.
• Controleer of de hele lengte waterpas staat en corrigeer indien
nodig.

Principe doorsnede gewapende keerwandGewapende wandstructuur

Overweeg bij het afgraven een taludsnede voor extra stabiliteit.

Gewapende zone
De gewapende zone direct achter de blokken kan men in twee
secties verdelen, nl. de consolidatie zone en de verdichtings
zone. Beide zones moeten in lagen van maximaal 200 mm wor-
den verdicht tot minimaal 95% Proctordichtheid. Raadpleeg
bestek en projecttekeningen voor aanvullende specificaties.

Consolidatie zone
De consolidatie zone loopt van de achterkant van de blokken
tot 1 m in het aan te vullen gebied. In deze consolidatie zone
mag men uitsluitend met licht materieel werken.

Verdichtings zone
De verdichtingszone loopt van de achterkant van de consolidatie
zone tot de achterkant van de uitgraving. In dit gebied is het
toegestaan met zwaarder materieel te werken, echter voorkomen
dient te worden dat men scherp draait of hard afremt. 

allanblock.com
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Stap 3: Plaatsen van de onderste laag
• Begin op het laagste punt van de wand.
• Plaats alle blokken over de gehele lengte met de verhoogde lip naar
boven en naar voren.

• Controleer of alle blokken waterpas en in één lijn staan. Controleer
regelmatig of de blokken in twee richtingen waterpas staan.
Controleer met een uitzetkoord aan de achterzijde van de blokken
of bij de opstaande lip of deze in een rechte lijn staan. 

• Kleine afwijkingen in de blokken kunnen met een zware hamer worden
gecorrigeerd. Men kan ook tot maximaal 13 mm scherp zand onder de
blokken aanbrengen.

• Afwijkingen in de onderste laag versterken zich per volgende laag.
Een goed aangebrachte eerste laag vereenvoudigt het bouwen
van een kwalitatief goede keerwand.

Stap 4: Aanbrengen gebroken steenslag  en aanvulmateriaal 
• Vul alle holle ruimtes van de eerste rij en 300 mm achter de blokken
met een gebroken steenslag. Aanbevolen wordt een gebroken
steenslag van 6 - 38 mm met minder dan 10% fijnaandeel.

• Voor het aanvullen achter de drainagekolom en voor de onderste
blokkenrij, dient goedgekeurde aanvulgrond gebruikt te worden.

Stap 5: Verdichten
Het goed verdichten van het aanvulmateriaal achter de keerwand is
bepalend voor de kwaliteit van de wand.
• Gebruik een trilplaat om eerst het drainagesplit en dan de
aanvulgrond achter de blokken te verdichten. Verdicht in banen
evenwijdig aan de wand. Begin direct achter de wand en verdicht
verder naar de achterzijde van de aan te vullen grond. Op pagina 31
vindt u aanvullende informatie over het verdichten.

• Controleer of de eerste rij waterpas staat en waarnodig corrigeren.
• Alle aanvulmaterialen moeten tot minimaal 95%  Proctordichtheid
worden verdicht. Gebruik het bij de grondsoort passende materieel.

• Verwijder alle overtollige materialen van de bovenkant van de blokken,
om op een schone ondergrond de volgende rij blokken te plaatsen. Men
kan een bezem gebruiken of de te plaatsen blok op zijn plaats schuiven.

• Vanaf de tweede rij begint men met verdichten op de blokken.

Aanbrengen gebroken steenslag.

Verdicht de gebroken steenslag en
het aangebrachte aanvulmateriaal.

Gebroken
steenslag

Aanvul-
grond

Verdicht
evenwijdig
aan de
wand

Opvullen
ruimte
voor de
blokken.

Gewapende keerwand constructie

Getrapte wandfundering
Wanden die in een talud of helling worden gebouwd, krijgen
een getrapte fundering.  
• Bij het uitgraven begint men op het laagste punt. Graaf een
horizontale sleuf in het talud of helling, zodat naast het
funderingsmateriaal ook een hele blok geplaatst kan worden.

• Op dit punt gaat men een blokhoogte omhoog en ga dan
verder met de nieuwe sleuf.

• Ga zo verder tot de bovenkant van het talud.
• Zorg ervoor dat bij iedere sprong minimaal een hele blok
wordt ingegraven.

Plaatsen van de onderste laag.

Uitzetkoord

Corrigeer met
een zware
hamer

Waterpas
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Werken met geogrid
Het geogrid wordt in rollen van verschillende breedtes
en lengtes geleverd. Tevens zijn verschillende raster-
maten en sterktes leverbaar. Hoge keerwanden
hebben vaak een zwaarder type geogrid nodig.

Het is belangrijk dat het juiste type geogrid wordt
toegepast. Raadpleeg de definitieve projecttekenin-
gen voor de juiste specificaties.

De sterkte van het geogrid ligt in de oprol- of produc-
tierichting. Let er daarom op dat bij het leggen van het
geogrid deze met de grootste treksterkte steeds lood-
recht op het vlak van de keerwand wordt uitgerold.
Begin tegen de achterzijde van de opstaande lip en
werk naar de achterzijde van het uitgegraven gebied.  

Op pagina 44-46 vindt u informatie over het gebruik
van geogrids in hoeken en bij bochten.

Gebruik bokken
om de geo-
gridrollen af te
rollen en op de
juiste lengte te
snijden.

Machine of
rolrichting

Machine of
rolrichting

Stap 6: Plaatsen geogrid
Raadpleeg de goedgekeurde projecttekeningen voor de juiste plaats
van het geogrid; dit voorbeeld begint op de eerste rij.
• Snij het geogrid in stukken met de juiste lengte. Controleer of dit
het juiste geogrid is en wat de uitrolrichting is. Raadpleeg de
definitieve tekeningen voor de juiste lengtes en plaats.

• Leg het geogrid met de afgesneden zijde tegen de achterzijde
van de opstaande frontlip en rol de laag geogrid naar achter uit
in het uitgegraven gebied. Het uitgegraven gebied dient volledig
te worden verdicht en geëgaliseerd.

• Plaats de volgende blokkenrij op het geogrid zo, dat de verticale
voeg verspringt. De blokken dienen minimaal 75 mm te verspringen
in de verticale voegen. Plaats de blokken aan de voorkant strak
tegen elkaar. Het is niet noodzakelijk om in een halfsteens verband
te stapelen.

• Controleer af de blokken in een strakke lijn staan. Corrigeer de
blokken om een strakke rechte lijn of een vloeiende bocht te
bouwen.

• Trek het geogrid op spanning(strak trekken, geen plooien). Eerst
het geogrid vastzetten en vervolgens drainage steenslag en
aanvulgrond aanbrengen.

Gewapende keerwand constructie

Plaats het geogrid.

Strak trekken geogrid
en met pinnen 
vastzetten

Plaats de
volgende rij
blokken
bovenop het
geogrid

Leg het geogrid met
de afgesneden zijde
strak tegen de
achterzijde van de
opstaande frontlip.

Voorzijde keerwand

allanblock.com

Leg het geogrid met
de grootste treksterkte
(oprolrichting) vanaf
de blokken naar
achter in de
gewapende zone.
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Stap 7: Aanvullen en verdichten
• Alle holle ruimten in en rond de blokken en minimaal 300 mm achter
de blokken met drainage steenslag vullen. Gebruik uitsluitend
goedgekeurd aanvulmateriaal in de gewapende zone.

• Tot 1 meter achter de blokken moet de steenslag en het
aanvulmateriaal worden verdicht met een lichte trilplaat. Verdicht in
lagen van maximaal 200 mm dikte en begin ditmaal op de blokkenrij.
Werk in banen evenwijdig aan de blokkenwand en werk naar de
achterzijde van de aan te vullen zone. Verdicht tot minimaal 95%
Proctordichtheid.

• Het is niet toegestaan om met verdichtingsapparatuur op het
geogrid te werken.

• Binnen de eerste meter achter de blokken is het niet toegestaan om met
zware machines te werken. In principe is er in het ontwerp van de
keerwand geen rekening gehouden met een belasting van zware
machines. Zelfs een goed gebouwde en verdichte wand zal naar voren
worden gedrukt indien men met zwaar materieel direct achter de wand
gaat werken.

• Controleer tijdens het bouwen of de blokkenrijen waterpas blijven, in
een rechte lijn staan en of de hellingshoek van de wand binnen de
toleranties blijft. Corrigeer per laag blokken. Reepjes geogrid kunnen
hier eventueel voor worden gebruikt. De maximale dikte van
correctiemateriaal mag 3 mm zijn.

• Verwijder alle materialen zoals zand en steenslag van de bovenkant
van de blokken en zorg voor een schoon oppervlak voor de
volgende rij blokken. De trilplaat zal het meeste vuil verwijderen. Bij
het op zijn plaats schuiven van de volgende rij blokken, zal de rest
van het vuil worden verwijderd. 

Stap 8: Plaats aanvullende rijen
• Herhaal de stappen 6 & 7 tot de gewenste wandhoogte is bereikt.
Plaats het geogrid conform de definitieve tekeningen. 

• Gebruik bij de laatste rij blokken een ondoordringbare laag grond om
het maaiveld af te werken.

• Zie pagina 41 voor informatie over de wandafwerkingen.

Zwaar materieel mag niet binnen 1 meter
van de achterzijde worden gebruikt.

Achterrand

Zwaar materieel
mag niet binnen
1 meter van de
achterzijde 
worden gebruikt

Plaats de
blokken stevig
op de daaron-
der gelegen
blokken

Verticale
voeg moet
minmaal 
75 mm 
verspringen

Verdichten in lagen van 200 mm.

Verdichten in lagen
van 200 mm

Plaatsen van de volgende lagen.

Gewapende keerwand constructie

Voor informatie over toleranties die kunnen worden
toegestaan, zie AB Spec Book, pagina 20.

allanblock.com
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Drainbeton
De toepassing van drainbeton als achteraanvulling bij een
Allan Block keerwand, maakt het mogelijk om keerwanden
te bouwen  op plaatsen waar het werken met geogrids niet
mogelijk is, zoals bij perceelsgrenzen en op plaatsen waar
veel kabels en leidingen direct achter de keerwand liggen.
Bij toepassing van Allan Blocks met drainbeton, sluit deze
waterdoorlatende beton direct aan op de achterkant van
de blokken en verhoogt daardoor de wanddikte. Dit maakt
het mogelijk om hogere keerwanden te bouwen met min-
der uitgraving dan met geogrid gewapende keerwanden.
Een typische met geogrids versterkte keerwand, heeft een
uitgravingsdiepte van ten minste 70% van de totale keer-
wandhoogte, terwijl een keerwand met een aanvulling van
drainbeton onder dezelfde omstandigheden, slechts een
uitgravingsdiepte van 30-40% van de totale wandhoogte
benodigd. De aanbevolen totale breedte van de drainbe-
ton kolom, gemeten vanaf de voorkant van de wand naar
de achterkant van de kolom, dient minimaal 60 cm te zijn.
De verminderde uitgravingsdiepte bespaart niet alleen tijd
en geld, maar kan ook het verschil maken of er wel of niet
een keermuur kan worden gebouwd.
Er zijn meer voordelen bij het gebruik van drain-
beton. De gebruiker kan sneller en met minder
personeel bouwen. Het verdichten van de aan-
vulgrond en de controle hierop is overbodig
geworden. Het biedt ook een optimale
drainage. De drainerende gebroken steenslag
in- en direct achter de blokken  is niet nodig.
Deze aanvulling met doorlatende beton heeft
een 'vaste' oplossing die zettingen achter de
muur kan verminderen. 

Technische eigenschappen::

• De aanvulling met drainbeton kan bij alle
blokformaten van de Allan Block Collectie
worden toegepast.

• De drainbeton van de aanvulling is een
waterdoorlatende beton en bestaat uit een mengsel van
cement, water en gebroken steenslag, met een
minimale cement hoeveelheid van 280 kg/m³ en met
een water/cementfactor van ongeveer 0,3 - 0,4.    

• In de drainbeton dient een gebroken steenslag met een
korrelopbouw van 8/22 mm en met een
steenslag/cement verhouding van 6:1 aanwezig te zijn.

• Het soortelijk gewicht van dit product varieert met het
soortelijk gewicht van de gebroken steenslag, maar ligt
tussen 1600 kg/m³ en 2160 kg /m³.

• Een aanvulling met drainbeton oefent een vergelijkbare
druk uit op zowel de grond als de Allan Block keerwand
die vergelijkbaar is met los gestorte steenslag.

• Bij de toepassing van drainbeton als aanvulling, dient
deze ook als de noodzakelijke drainagekolom in de
blokkernen en direct achter de keerwand.

Drainbeton (DB aanvulling)
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Drainbeton aanvulling
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Beschrijving aanbrengen drainbeton
Voor het bouwen van de keerwand en aanbrengen van
het funderingsmateriaal en het plaatsen van de onderste rij
blokken, verwijzen wij u naar pagina 24. Na het plaatsen
van de eerste rij blokken en de controle of deze waterpas
staan, kan volgens de volgende beschrijving de drainbeton
worden aangebracht. 
• Per stort mag er maximaal 40 cm of 2 rijen blokken

worden aangebracht. Daarom dienen keerwanden met
drainbeton aanvulling per maximaal 2 blokrijen te
worden gebouwd.

• Het wordt aanbevolen om bij rechte keerwanden een
achtervleugel van de Allan Blocks te verwijderen, zodat
de blokken een stevige verbinding krijgen met de
achteraanvulling van drainbeton.  

• Vul alle holle ruimten in en tussen de blokken met
drainbeton. Zorg ervoor dat alle ruimtes compleet
worden gevuld.

• Aanvullen met drainbeton tot de vereiste diepte achter
de wand en per keer maximaal 2 blokrijen. Uiteraard zijn
er meerdere manieren om de beton aan te vullen. Elke
bouwplaats is anders.

• Het is niet noodzakelijk om de aangebrachte drainbeton
tussen de verschillende storten te laten uitharden. De
uitharding zal na het aanbrengen snel beginnen en men
kan doorgaan met aanvullen tot maximaal 2 rijen per
keer zijn aangebracht. Vervolgens kunnen de volgende
blokrijen worden geplaatst.

• Nadat er maximaal 1,2 m hoogte is geïnstalleerd, wordt
het aanbevolen om een uithardingstijd van 2-3 uur aan
te houden.

Opbouw extra blokrijen
• Veeg de bovenkant van de blokken schoon om

overtollig materiaal te verwijderen. Dit moet worden
gedaan vóór het uitharden van de beton. Plaats de
volgende rij/laag blokken en controleer of ze waterpas
staan. Vervolgens weer aanvullen met drainbeton zoals
beschreven in de vorige stap.

• Herhaal deze stappen totdat de muur de
voorgeschreven wandhoogte van het ontwerp heeft
bereikt.

• Beton dat op het zichtvlak van de blokken komt dient
direct te worden verwijderd. Gebruik hiervoor een
borstel en schoon water om het schoon te maken.

Afwerkmogelijkheden
• Tenslotte wordt een 20 -30 cm dikke ondoordringbare

laag aangebracht.
• Voordat de weinig doorlatende afwerklaag wordt

aangebracht, dient er een horizontaal filterweefsel op
de bovenkant van de drainbeton te worden
aangebracht.

• Zie pagina 41 voor meer informatie over het afwerken
van de keerwand.



Het werken met grond

Inwendige wrijvingshoek en eigengewicht van
de grond verdicht tot 95% Proctordichtheid

Grondsoort Inwendige wrijvings-
hoek grondsoort

Volumiek
gewicht

Gebroken steenslag 34° + 110 - 135
Schoon zand 32 - 34° 100 - 130
Slibhoudend zand 28 - 30° 110 - 125
Zanderige klei 26 - 28° 100 - 120
Andere grondsoorten Vastgesteld door testen

allanblock.com
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De grondsoorten direct onder en achter de keerwand, zijn
een kritisch deel van de gehele constructie.  
Een gewapende keerwand bestaat uit 3 basis bouw-
materialen - de blok facing, het geogrid als wapening en het
aanvulmateriaal tussen de geogridlagen.

Grondsoorten
De kennis van de eigenschappen en karakteristieken van
grond is elementair voor het bouwen van kwalitatief goede
keerwanden. De kwaliteit van de verschillende grondsoorten
bepaald de tijd die nodig is voor het verdichten, de noodza-
kelijke hoeveelheid grondwapening en uiteindelijk de kosten
van de wand.
Controleer voor aanvang van de werkzaamheden grondig
de kwaliteit van de aanwezige grond en leg dit schriftelijk vast.
Een grondonderzoek zoals grondboringen en sonderingen zijn
noodzakelijk voordat men een ontwerp en/of berekeningen
kan maken. Tabel 3.1 toont de verschillende classificaties van
grondsoorten.

Keuze grond
Als de gevonden kwaliteit op de bouwplaats van een slechte
of onvoldoende kwaliteit is, dient deze te worden uitgegraven
en te worden vervangen door een geschikte grondsoort. Deze
grondverbetering zal deels gecompenseerd worden door
minder grondwapening, een snellere verdichting en verbe-
terde overall kwaliteit voor de langere termijn.
De grondsoort die wordt toegepast in de gewapende zone,
zal mede de hoeveelheid geogrid bepalen. Zware klei en 
organische grondsoorten zijn niet geschikt om te worden ver-
werkt in de gewapende zone. In het algemeen dient alle
grond met een inwendige wrijvingshoek kleiner dan 27° (Ref)
te worden verwijderd en vervangen. Grond met een in-
wendige wrijvingshoek tussen 27° (Ref) en 31° (Ref) vraagt
om extra aandacht tijdens de aanvulling en verdichting.
Ook zijn er extra controles nodig van de bouwleiding.
U dient de in het bestek voorgeschreven grondsoort voor het
aanvullen te gebruiken. Laat de grond testen vóór het aan-
vullen en verdichten.

Alle genoemde waarden voor wrijvingshoek en
volumiek gewicht van de grond dienen als refer-
entie en zijn onderhevig aan wijzigingen op basis
van geografische gebied en de omstandigheden
ter plaatse van de bouwplaats.
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Een zorgvuldige aanvulling en verdichting van het aanvulmateriaal
is zeer belangrijk. De verdichtingsgraad wordt vaak gemeten als
een percentage van de optimale consolidatie. Zowel de fundering
als de aanvulgrond dienen tot minimaal 95% Proctordichtheid te
worden verdicht. Op regelmatige tijden dienen er proeven te wor-
den uitgevoerd om de verdichting te testen. Dit dient te worden
vastgelegd in het bestek.  Het aanvulmateriaal mag niet worden
verwerkt wanneer het watergehalte groter is dan met de optimale
Proctordichtheid overeenkomt. Een te groot watergehalte kan lei-
den tot een slechte verdichting en daardoor tot een te lage wrijv-
ingsweerstand tussen wapening en aanvulmateriaal. Als tijdens het
verdichten te grote waterspanningen ontstaan kan verlies van ko-
rrelspanning in de grond optreden; de grond gaat vloeien. Te natte
of te droge grond zal de 95% Proctordichtheid niet bereiken.
De belangrijkste stap om een goede verdichting te krijgen, is het
aanbrengen van de grond in lagen. Het verdichten van lagen van
maximaal 200 mm vereenvoudigd het goed verdichten. De
verdichtingsapparatuur dient te zijn aangepast aan de verwerkte
grondsoort. Het verdichten van lagen dikker als 200 mm, zal
slechtere resultaten opleveren. Na het plaatsen van elke rij
blokken, dient er aangevuld en verdicht te worden. 
De consolidatie zone loopt van de achterzijde van de blokken tot
1 m in het aan te vullen gebied. In de consolidatie zone is het uit-
sluitend toegestaan met hand gestuurde, lichte verdichtingsma-
chines te werken. Tevens dient men deze zone minimaal 2 maal te
verdichten. Begin boven op de blokken en verdicht in banen even-
wijdig aan de blokkenwand tot de achterkant van de consoli-
datiezone. Verdicht zolang tot de noodzakelijke verdichtsgraad is
bereikt. 
Sommige toepassingen vragen een hogere verdichtingsgraad van
de consolidatie zone. Voorbeelden zijn als er meerdere wanden
of bovenbelastingen binnen 1 m direct achter de keerwand
komen.
Een hogere verdichtingsgraad krijgt men door in lagen van 100 mm
aan te vullen en te verdichten. Het verdichten van dunnere lagen
zorgt voor een betere verdichting en vermijdt laterale krachten op
de wand. Er zullen meerdere arbeidsgangen noodzakelijk zijn. Een
hogere verdichtingsgraad zorgt voor een vermindering van de
verwachte zettingen in de toekomst.

Het juiste verdichtingsproces

Verdichten

allanblock.com



Bij het ontwerp van de meeste keerwanden gaat men
uit van een relatief droge gewapende zone. Om er
verzekerd van te zijn dat de wandconstructie blijft vol-
doen, dient men er vanuit te gaan dat er een minimale
grondvochtigheid aanwezig zal zijn. Een te groot wa-
tergehalte kan leiden tot een slechte verdichting en
daardoor tot een te lage wrijvingsweerstand tussen het
geogrid en de aanvulgrond.
Het ingenieursbureau dient alert te zijn op de aan-
wezigheid of stromingen van water op de bouwplaats
en hoe dit op te lossen. Gedurende het ontwerppro-
ces dient men hier rekening mee te houden.
Aannemers dienen de projecttekeningen goed te
raadplegen om te beoordelen of er aanvullende
voorzieningen getroffen dienen te worden tijdens de
bouw, die ervoor zorgen dat er geen water in de 
aanvulzone kan komen.
Omdat  drainage een belangrijke rol speelt bij
gewapende grond, dienen Allan Block keerwanden te
worden ontworpen met een reeks van details die ervoor
moeten zorgen dat de gewapende zone gevrijwaard bli-
jft van extreme vochtigheid. Standaard dient er een
drainage bij de voet van de wand te worden aangelegd
bij zowel ongewapende als gewapende keerwanden die
hoger zijn als 1,2 m of waar taluds of andere belastingen
zich boven de wand bevinden. Verder 
dienen alle wanden te zijn voorzien van een gebroken
drainage steenslag in en rond de blokken en minimaal
tot 300 mm achter de blokken. Deze
drainagevoorzieningen zijn uitsluitend voor incidenteel
toetredend water. Zie de AB brochure voor verdere infor-
matie en raadpleeg de definitieve projecttekeningen.

Watermanagement

Principe doorsnede drainage

De drainage buizen dienen een uitlaat naar buiten te krijgen of
te worden aangesloten op een riolering 

De drainagebuizen dienen conform de geldende voorschriften in
een grindkoffer of drainzandaanvulling te worden aangebracht.
Raadpleeg de projecttekeningen voor constructie details.

Zie pagina 53 voor een doorsnede van een drainage

allanblock.com
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Egaliseren
Het is belangrijk om tijdens het uitzetten van de keerwand te be-
kijken of er water naar de keerwand kan stromen. Men dient erop
toe te zien dat zowel tijdens de bouw, als in het definitieve stadium,
er geen water naar de keerwand kan stromen. Tijdens de aanvul-
werkzaamheden dient men voorzieningen te treffen om hemel-
water snel af te kunnen voeren. Raadpleeg het ingenieursbureau
om mogelijke problemen te voorkomen. Om de afvoer van neer-
slag via het oppervlak mogelijk te maken wordt aanbevolen het
aanvulmateriaal onder een geringe helling aan te leggen.

Grondwater
Grondwater is al het water dat zich in ondergrond en bodem
bevindt. Dit is inclusief het infiltratie water, grondwaterpeil wisselin-
gen en water uit doordringbare grondlagen. Het dient voorkomen
te worden dat grondwaterstromingen in contact komen met de
gewapende grondconstructie.
Op de projecttekeningen dienen constructiedetails opgenomen
te zijn die voorkomen dat er grond- of regenwater in het
gewapend grondmassief komt. Hiervoor kan een drainagesysteem
tussen de twee grondmassieven worden aangebracht zoals een
grindmuur of horizontale drainagelaag. Let erop dat dit in de on-
twerpfase is voorzien en raadpleeg het ingenieursbureau.
Om te voorkomen dat grond- of regenwater vanuit het
achterliggende land in het gewapende grondmassief terecht
komt, kan een drainagesysteem tussen de twee grondmassieven
worden aangebracht. In de beheerfase moet een dergelijke sys-
teem worden onderhouden.
Gebruik bij voorkeur geperforeerde ribbeldrain, klasse A voor zowel
de drainage aan de teen als achterzijde. De drain dient in een
grindkoffer of drainzandaanvulling te worden aangebracht en er
dient een verhang te zijn van naar het lozingspunt van minimaal
0,1 m per 100 m. Lozingspunten op minimaal elke 15 m. Raadpleeg
de definitieve projecttekeningen.
Bij een aansluiting op een riolering dienen er terugslagkleppen te
worden aangebracht om terugstroming van water in de drainage-
buizen te voorkomen. De lozingspunten dienen zo te worden in-
gericht dat geen schade aan de ontvangende watergang kan
optreden(eventueel taludgoot toepassen). Alle putten en leidingen
behorende bij het drainagesysteem dienen te worden ingemeten
en aangegeven op een tekening opdat deze later kunnen worden
teruggevonden.

Concentratie van waterkwellen
Voordat men met het bouwen begint, dient men mogelijke 
waterbronnen of water verzamelpunten in kaart te brengen.
Voorbeelden van waar men rekening mee moet houden zijn:
• ondergrondse waterafvoeren
• waterniveau's, nutsvoorzieningen of brandslangen
• egaliseren van de bouwplaats
• parkeerplaatsen
• waterbekken bij riolering
• hemelwaterafvoeren van daken
• taluds boven de wand

Voorbeeld uitloop drainagebuis

Horizontale drainagelaag

Grindmuur

allanblock.com



CONSTRUCTIE 
WILDVERBAND KEERWANDEN

Opbouw details voor het bouwen van wildverband keerwanden.
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ca. 3 m

ca. 
40 cm

ca. 
60 cm

3-rijen patroon

Standaard wildverband - Gebruikt alle blokken uit de collectie

Lite wildverband: gebruik uitsluitend de kleinere blokken uit de collectie

2-rijen patroon

ca. 
40 cm

ca. 
60 cm

3-rijen patroon

2-rijen patroon

Alle blokken van de Allan Block collectie kunnen worden gebruikt
om een   wildverband keerwand te bouwen. Een vooraf bepaald
wildverband patroon wordt om de twee of drie blokrijen herhaald.
Een blokrij bestaat uit een full size blok, ca. 200 mm hoog.
Willekeurige wildverband patronen in een met geogrid
gewapende keerwand, hebben elke 2 of 3 blokrijen een vlakke
bovenkant nodig voor het correct aanbrengen van het geogrid.
Raadpleeg de goedgekeurde tekeningen op welke blokrijen een
geogrid wapening nodig is.  
Opmerking:  
• Wildverband keerwanden hebben altijd een hellingshoek

van 84 graden.
• Bouw bij keerwanden met bochten altijd het 2 lagen wildver-

band om het zagen en op maat maken te minimaliseren.
• De onderste laag dient altijd met standaard blokken te

worden gebouwd.
• Voor 3 m wandlengte zijn er 9 standaard blokken nodig.

Opmerking: De maximaal aanbevolen wandhoogte voor een ongewapende wildverband keerwand is 0,9 m.

ca. 3 m

ca. 3 m

5 AB Classic 
9 AB Junior
10 AB Lite Stone
6 AB Junior Lite*

11 AB Classic 
10 AB Junior
14 AB Lite Stone
10 AB Junior Lite*

15 AB Junior
12 AB Lite Stone
6 AB Junior Lite*

21 AB Junior
18 AB Lite Stone
12 AB Junior Lite*

AB Collectie 
Benodigde blokken

AB Collectie  
Benodigde blokken

AB Collectie  
Benodigde blokken

AB Collectie  
Benodigde blokken

Wildverband keerwanden

allanblock.com
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Het bouwen van wildverband keerwanden
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Plaatsen en verdichten van de onderste rij.

Plaatsen geogrid.

Plaats de eerste rij van de wildverband sectie
en vul de blokkernen met gebroken
steenslag.Het verdichten van wildverband keerwanden

Bij wildverband keerwanden
dienen de blokkernen regelmatig
te worden verdicht. Met behulp
van de onderkant van de steel
van een schep kan de gebroken
steenslag worden verdicht.
Aanvullen met extra steenslag
indien nodig.
Elke 200 mm de blokkernen met de onderkant van een
schepsteel verdichten. Het gebied direct achter de blokken met
een trilplaat volgens de in deze brochure beschreven
procedure.   
De bovenkant van elke wildverband sectie dient waterpas te
zijn. Verdicht de gebroken steenslag met een trilplaat op de
bovenkant van de blokken. Plaats indien nodig het geogrid en
start met een nieuwe wildverband sectie.

Eerste rij van het
wildverband

Plaatsen
geogrid

Plaats de onderste
laag met grote
blokken en dan
verdichten

Strak trekken geogrid en
met pinnen vastzetten

Stap 1: Uitgraven en plaatsen van de eerste rij
Kijk op pagina 23 voor een gedetailleerde beschrijving hoe de eerste rij te
plaatsen. Deze basis stappen houden in: 1) voorbereiding op bouwplaats
en het uitgraven, 2) het aanbrengen van funderingsmateriaal, 3) de
eerste rij plaatsen, 4) aanbrengen steenslag en aanvulgrond, en 5) het
verdichten.
Opmerking: Voor de eerste rij blokken gebruikt u altijd de grote, stan-
daard Allan Blocks. Dit maakt het makkelijker om de eerste rij te plaatsen. 

Stap 2: aanbrengen geogrid
Raadpleeg de tekeningen voor de juiste plaatsing van het geogrid; dit
voorbeeld vereist een geogrid bovenop de eerste rij. 
• Verwijder al het overtollige materiaal van het bovenoppervlak van de
onderste rij. Dit zorgt voor een glad oppervlak voor de plaatsing van het
geogrid en de volgende rij blokken. Dit kan door de blokken bij de
volgende rij op zijn plaats te schuiven.  

• Snijd gedeelten van het geogrid op de berekende lengten.
Controleer de geogrid specificaties van de fabrikant op de juiste
treksterkte en de machine of rolrichting. Verwijs naar de
goedgekeurde tekeningen voor de exacte lengte en plaats.

• Installeer de laag geogrid door de afgesneden rand tegen de
achterkant van de opstaande lip te leggen, en rol de laag uit naar de
achterkant van het uitgegraven gebied, met een lengte zoals vermeld
op de goedgekeurde tekeningen

Stap 3: Aanbrengen wildverband blokken
Op het getoonde voorbeeld ziet u een 2-rijen wildverband. Kijk op pagina 35
voor meer informatie over de wildverband patronen. 
• Plaats de eerste rij van het wildverband op het geogrid en de eerste
laag.

• Controleer of de blokken waterpas staan en corrigeer daar waar
nodig. Trek aan het geogrid om kreukels en vouwen glad te trekken.
Eventueel met piketten vastzetten.

• Vul de holle ruimtes in de blokken en tot 300 mm achter de blokken
met gebroken steenslag. De gebroken steenslag in de blokken
verdichten met een handstamper. Controleer of de blokken waterpas
staan. Zie hieronder voor meer informatie over het verdichten in de
holle ruimtes van de blokken.

Principe gewapende wildverband keerwand
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• Direct achter de gebroken steenslag in de gewapende zone, dient
goedgekeurde aanvulgrond te worden verwerkt. Voor het verdichten
mag er maximaal 20 cm gebroken steenslag en aanvulgrond worden
aangebracht. De bovenkant van de blokken zal niet op alle blokrijen
even hoog zijn als de aanvulling. Controleer of de blokken waterpas
staan.

• Met een trilplaat verdicht u de gebroken steenslag en de aanvulgrond in
lagen van maximaal 200 mm. Begin met het verdichten direct achter de
blokken en evenwijdig met de wand en verdicht in de richting van het
talud wat is afgegraven. Minimaal in twee arbeidsgangen verdichten.
Verdicht tot minmaal 95% Proctordichtheid.   

• Controleer of de blokken waterpas staan en plaats dan de rest van
blokken van het 2-rijen verband. Vul de holle ruimtes in de blokken en
achter de blokken met gebroken steenslag, net zoals daarvoor. Achter
de steenslag aanvullen met goedgekeurde aanvulgrond. Controleer
weer of de blokken waterpas staan en de juiste hellingshoek hebben.

• Wanneer het eerste deel van het wildverband patroon gereed is,
verdicht u direct op de blokken en achter de blokken, de gebroken
steenslag . De eerste gang met de trilplaat is direct op de blokkenwand.     

• Na het verdichten bovenop de blokkenrij en de gebroken steenslag
direct daar achter, wordt onmiddellijk de aanvulgrond daarachter
verdicht. Verdicht in banen evenwijdig aan de blokkenwand en werk
naar de achterzijde van de aan te vullen zone. Verdicht tot minimaal 95%
Proctordichtheid. Controleer of de blokken waterpas staan en de juiste
hellingshoek hebben.

• Controleer tijdens het bouwen of de blokkenrijen waterpas blijven, in
een rechte lijn staan en of de hellingshoek van de wand binnen de
toleranties blijft. Corrigeer per blokrij. De maximale dikte van
correctiemateriaal mag 3 mm zijn. Gebruik hiervoor bijv. stukjes geogrid.

Stap 4: Opbouwen 2e deel wildverband keerwand 
Raadpleeg de definitieve en goedgekeurde tekeningen of er een geogrid
wapening op de volgende rij van het wildverband nodig is.

• Herhaal stap 2 voor het plaatsen van het geogrid tussen de
wildverband secties, als de definitieve en goedgekeurde tekeningen
dit aangeven.

• Herhaal stap 3 voor het plaatsen van de verschillende wildverband
secties. Elke wildverband sectie dient te verspringen ten opzichte van
de onderliggende sectie om een repeterend aanzicht te voorkomen.  

Opmerking: Zwaar materieel mag niet binnen 1 meter van de achterzijde
van de keerwand komen.

Stap 5: Het beëindigen en afwerken van wanden
De afwerking van een wildverband keerwand is hetzelfde als bij een
standaard keerwand. Zie pagina 41 voor de mogelijkheden voor het
afwerken van een wand. Uiteraard dient de bovenste rij van de keerwand in
wildverband volledig horizontaal te zijn.
• Gebruik voor de laatste 200 mm een ondoordringbare grond.

Verdichten wand en achter wand.

Voltooi het verband en verdichten.

Plaats het geogrid en de rest van het
wildverband.

Verdicht zowel ge-
broken steenslag als
aanvul materiaal
evenwijdig aan de
wand

Verdicht eerst op
de blokken en als
het wildverband
gereed is, de ge-
broken steenslag
en aanvulgrond

Het bouwen van wildverband keerwanden

Wildverband sectie

Verspringen
verband
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Variatie met wildverband
Om voor een gemakkelijke opbouw te zorgen, wordt de
Allan Block wildverband collectie in modulaire maten
gemaakt. Ook een bepaald deel van een standaard
keerwand kan een wildverband sectie bevatten. Door
het modulaire ontwerp kunnen de blokken zeer een-
voudig worden geïnstalleerd. 

Constructie gewapende keerwand 
• Voor keerwanden waar een geogrid wapening noodzakelijk is,
wordt het toe te passen wildverband patroon bepaald door de
tussenafstand van het geogrid op de goedgekeurde tekeningen.
Als een geogrid elke 2 blokrijen noodzakelijk is, bouw dan het 2-rijen
wildverband; Bij een toepassing elke 3 blokrijen, bouw dan een 3-
rijen wildverband patroon. 

• Bij het bouwen van een willekeurig wildverband, dient ter hoogte
van het plaatsen van het geogrid, de bovenkant vlak en waterpas
te zijn.

Muursprong omlaag
Een wand met het wildverband patroon kan men beëindigen met een
muursprong of indraaiing in het talud. Eventueel dient u enige blokken
op maat te maken om het door u gewenste patroon te maken. Zie
pagina 41 voor meer informatie over het beëindigen en afwerken van
wanden. 

Bochten
Voor het maken van bochten is het gemakkelijker met het 2-rijen wild-
verband patroon te werken dan met het 3-rijen wildverband patroon.
Bij dit wildverband zijn meer pasblokken nodig, dus meer zaagwerk.  
Binnenbochten kunnen eenvoudig worden gebouwd door de blokken
aan de voorzijde strak tegen elkaar te plaatsen. Voor een zeer kleine
straal kan men aan de onderzijde van de blok een deel van de spon-
ning verwijderen en vervolgens de blokken strakker tegen elkaar plaat-
sen. Zie ook pagina 44.
Buitenbochten Bij het opbouwen van de keerwand ontstaat een conisch
effect. Er zijn 3 manieren om het conische effect te beperken: 
• Plaats de eerste rij blokken van het wildverband met een kleine
opening tussen de blokken, zodat er de bij de bovensterij blokken
minimaal gezaagd hoeft te worden.

• Kort de lengte van de blokken in met behulp van een
diamantzaag. 

• Verwijder een deel bij de sponning aan de onderkant van blokken,
zodat de blokken strakker tegen elkaar geplaatst kunnen worden.
Zie ook pagina 42.

Het beste antwoord is om bij bochten altijd het 2-rijen wildverband
patroon toe te passen. 

Tips voor het bouwen van wildverband
keerwanden

Het afwerken van wanden met
wildverband
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Hoeken
Buitenhoeken worden gezaagd uit de standaard blokken en
vervolgens gelijmd.
• Begin bij  het bouwen van de wand altijd in de hoek en
werk dan naar beide richtingen. 

• Voor het   beëindigen van een wildverband keerwand met
een hoek, gebruikt men een willekeurige selectie van
blokken voor de overgang van het wildverband patroon
naar de hoekblokken.

Opmerking: Begin de opbouw van de onderste blokkenrij altijd
op het laagste punt en vervolgens de volgende rijen vanuit de
hoek. Dit zal het op maat zagen van blokken minimaliseren.

De binnenhoeken worden op dezelfde wijze gebouwd als
standaard keerwanden.  
• Verwijder de opstaande lip.

Trappen
Voor het bouwen van tredes of trappen in een wildverband keerwand,
gebruikt men de standaard grote blok.  Zie pagina 47 voor het bouwen
van trappen. 

Muursprong
Bij het bouwen van een keerwand begint men altijd op het laagtse
punt met de onderste rij blokken.   Zie ook pagina 23 voor meer infor-
matie over de constructie.

Aanvullende constructie tips
• Verplaats elke nieuw patroon met het onderstaande
wildverbandpatroon om het "random" uiterlijk te behouden. 

• Voor keerwanden met talrijke binnen- en buitenbochten gebruikt
men het 2-rijen wildverband. Dit vereenvoudigd de opbouw.

Tips voor het bouwen van wildverband keerwanden

Wildverband keerwanden met hoeken

Wildverband keerwanden
met trappen

AB Hoekblokken
Random verbanden

Maaiveld

Onder maaiveldhoogte

2-rijen wildverband

2-rijen wildverband
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Het beëindigen en afwerken van wanden

41

Voor een verspringing die als border dienst doet,
laat men de wand 2 of 3 blokken voorbij de hoek,
het talud indraaien.

Het beëindigen en afwerken van wanden
Allan Block heeft een grote variëteit aan afwerkingsmogelijkheden van de
wand.
Mulch: De gepatenteerde opstaande lip van de Allan Blocks voorziet in
een ingebouwde opstaande keerrand voor splitmateriaal, mulch, gras of
grond.
AB afdekplaten: AB afdekplaten kunnen worden gebruikt om de
bovenkant van de wand af te werken. Gebruik een vorstvrije betonlijm om
deze op zijn plaats te houden.  
Kijk op www.allanblock.com voor informatie over het zagen van de AB
afdekplaten bij bochten en hoeken.

Voor een geleidelijke muursprong adviseren wij de toepassing van een AB Lite Stone.

Bouwen van indraaiingen
Voor een sierlijke, vloeiende beëindiging van de wand, kan de keerwand
met plantenborders tussen de verschillende rijen, het talud indraaien en zo
een vriendelijker aanzicht geven. 

Wanneer de wand in het talud eindigt, dient deze op dezelfde wijze te wor-
den gebouwd als ander wanden, dus met fundering en verdichten van het
aanvulmateriaal. 

Het is belangrijk om voor een goede aanvulling en verdichting te zorgen als
de wand het talud indraait. Om ongelijkmatige zettingen met de rest van de
wand te voorkomen, dient men de grond onder deze indraaiingen zeer
zorgvuldig te verdichten.

Voor een sierlijke vormgeving in het landschap,
laat men de wand in het talud draaien.

Mulch

AB afdekplaten

AB afdekplaten met verspringing

Het bouwen van muursprongen
Wanden met muursprongen kunnen gemakkelijk worden gebouwd door
het extra bijplaatsen van een afdekplaat of halve blok zoals de AB Lite
Stone, of door de wand te laten doorlopen in het talud.

Uitgraven, aanvullen
en verdichten voor de
indraaiing

Plaats de
blokken en
verdicht de
indraaiingen

Bouwen van indraaiingen

Vloeiende indraaiingen
van de wand

allanblock.com
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Het is eenvoudig om gebogen of serpentine keerwan-
den te bouwen. De gepatenteerde Allan Blocks maken
het mogelijk eenvoudig om zowel binnen- als buiten
bochten te bouwen.  De meeste bochten kunnen
gebouwd worden zonder dat er gezaagd moet worden.
• Probeer tijdens het stapelen te voorkomen dat de
verticale voegen boven elkaar komen. Laat de
blokken minimaal 1/4 blok verspringen en gebruik
indien nodig een halve blok om dit realiseren.

• Voor u start met bouwen controleert u de
projecttekening. Vervolgens zet u plaats en vorm van
de keerwand uit. Zorg daarbij voor vloeiende, niet te
kleine bochten. Dit zorgt voor een esthetisch
verantwoorde keerwand.  Zie pagina 43 voor de
tabel met radius.

• Gebruik indien mogelijk blokken met een grotere
hellingshoek of halve blokken voor een mooiere
aansluiting. 

Binnenbochten
• Om een vloeiende binnenbocht te bouwen,
worden de blokken aan de voorzijde volgens de
straal strak tegen elkaar geplaatst en tegelijkertijd
zorgt men ervoor dat de achterkant van de blokken
met een vaste tussenruimte uit elkaar worden
geplaatst.  

Buitenbochten
• Om een vloeiende buitenbocht te bouwen worden
een of beide zijvleugels verwijderd. Plaats vervolgens
de voorkant van de blokken strak tegen elkaar en
volg de straal van de bocht. Door met een hamer op
de zijvleugels te slaan, zullen deze afbreken.

Kleinere bochten
• Bij de toepassing van de blokken bij een kleine straal,
ontstaat er een opening aan de voorzijde tussen de
rijen. Indien nodig kan men aan de onderzijde van
de blok een deel van de sponning verwijderen en
vervolgens de blokken strakker tegen elkaar
plaatsen.  

Inzagen sponning onderzijde blok
voor strakke buitenbochten

Te verwijderen deel
sponning onderzijde
blok

Te verwijderen
deel sponning
onderzijde blok

Inzagen sponning onderzijde blok
voor strakke binnenbochten

Constructie details - Bochten

Binnen-
bochten

Buitenbochten

Gelijkmatige
afstand

Verwijderen zijvleugels
voor buitenbochten

Plaats de
voorzijde van
de blokken
strak tegen
elkaar
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Het werken met stralen
• Om te bepalen of met de Allan Block de gewenste straal
gebouwd kan worden, verwijzen wij u naar tabel 5.1.

• De kleinste straal aan de bovenkant van alle AB keerwanden
die gebouwd worden met de standaard blok, bedraagt 1,2
m. De definitieve wandhoogte bepaald wat de minimale
straal aan de voet van de wand moet zijn. Bij het stapelen
van de keerwand ontstaat een conisch effect, waardoor de
straal aan de voet groter dient te zijn dan aan de bovenkant
van de wand. Raadpleeg de tabel om de straal aan de voet
van de keerwand te bepalen, zodat de straal aan de
bovenkant van de wand minimaal 1,2 m bedraagt.

Het beginnen van een straal
Vanaf het punt waar de straal begint trekt men een rechte
lijn met de lengte van de straal (zie tabel voor straal) en leg
het middelpunt vast. Bevestig een touw aan het middelpunt
en trek een lijn voor het bepalen van de juiste straal en de
plaats van de eerste rij blokken. Plaats de blokken met de
voorzijde tegen de lijn.  

• Voor de overgang van een gebogen wand naar een
rechte wand, plaatst men de blokken in de bocht en het
eerste deel van de volgende sectie. Dit vergemakkelijkt het
bouwen van een vloeiende overgang.

Straal voor een buitenbocht bij een wand van
1,20 hoogte en een hellingshoek van 84° 

Radius eerste rij
1,6 m

Buitenstraal bovenste
laag 1,2 m

Middelpunt

Voor het bouwen van vloeiende bochten kan men ook halve
blokken gebruiken.

Gebruik deze tabel om de aanbevolen
minimale straal aan de voet van de wand
te bepalen.

1,0 m 1,5 m 2,0 m     3,0 m

87° (Ref)

84° (Ref)

AB tabel voor straal 
onderste laag

Hellingshoek          Wandhoogte

1,45 m 1,50 m 1,6 m 1,75 m

1,5 m 1,6 m 1,7 m 1,9 m

1,55 m 1,65 m 1,8 m 2,0 m78° (Ref)

Tabel 5.1

allanblock.com



Buitenbochten
• Snij het geogrid op de berekende en aangegeven lengte.
• Leg het geogrid in de buitenbocht.  
• De elkaar overlappende delen geogrid worden opgevuld met
een 75 mm dikke laag goedgekeurd aanvulmateriaal.

• Verdicht nooit direct op het geogrid.

Bovenaanzicht

Snij het 
geogrid
weg voor
het volgen
van de
bocht

Stroken geogrid dienen door een laag
aanvulgrond van 75 mm te worden
gescheiden. Til de lagen op en dan 
aanvullen.

Breng een
laag grond
aan tussen
de lagen

Binnenbochten

Bij binnenbochten dient het geogrid volledig de straal te volgen. Het kan
daarom noodzakelijk zijn om onder of boven de rij blokken waarop het
geogrid gelegd dient te worden, extra lagen geogrid in te bouwen om
de tussenruimtes op te vullen.
• Snij het geogrid op de berekende en aangegeven lengte.
• Leg de eerste geogridstroken op de vereiste plaats rond de bocht,
met de voorkant tegen elkaar. Let erop dat de juiste sterkterichting
loodrecht op de voorzijde van de keerwand ligt. Merk de blokken of
de stroken waar er open ruimtes tussen het geogrid aanwezig is.

• Plaats de extra lagen geogrid op de volgende rij (of de daaronder
liggende rij) om de ontbrekende tussenruimtes  op te vullen.

Extra laag geogrid bij volgende
blokkenrij om open ruimtes bij
onderliggende rij op te vullen

De eerste laag
Passend
snijden 
geogrid in
bochten

Merken
van
blokkenBovenaanzicht

Constructie details - Bochten met geogrid

allanblock.com
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Binnenhoeken
De Allan Blocks kunnen op een eenvoudige wijze worden
aangepast voor het bouwen van inwendige hoeken. Men ver-
wijdert een deel van de opstaande lip van een blok en herhaald
dit voor elke rij.

• Gebruik een betonzaag of beitel om de opstaande lip te
verwijderen. De volgende blok kan dan eenvoudig op een
vlakke ondergrond worden geplaatst. (stap 1)

• Plaats de aangepaste blok loodrecht op een andere Allan
Block. (stap 1) 

• Voor de volgende rij verwijdert men het tegenovergestelde
deel van de opstaande lip van een Allan Block en plaatst men
deze op de juiste plaats. (stap 2)

• Plaats de aangepaste blokken om en om, om zo in verband te
bouwen.

Buitenhoeken

• Uitwendige hoeken kunnen gemakkelijk geconstrueerd worden
door het zagen van de Allan Block. Hierbij zijn een betonzaag,
geogrid en betonlijm nodig.

• Om een uitwendige hoek te bouwen, dienen de Allan Block in
drie verschillende modellen te worden gezaagd om deze
afwisselend in de opvolgende rijen te kunnen stapelen.

• Begin bij het opbouwen van de wand altijd bij de uitwendige
hoek.

Eerste rij

Stap 1
• Zaag drie AB-blokken zoals aangeven in figuur A en B. Let op: Vijf
AB-blokken zijn nodig voor 2 volledige hoeken. 

• Plaats de gezaagde blokken op de fundering (Stap 1).
• Zorg dat de blokken in beide richtingen waterpas staan.
Stap 2
• Neem een deel C van de hoek weg en strijk deze in met
betonlijm.

• Plaats de blok terug en maak een vaste en rechte hoek.
Stap 3
• Alle holle ruimten in en rond de blokken voorzichtig met
gebroken steenslag (6-38mm) vullen om de blokken op zijn
plaats te houden. 

Meer informatie in het Tech Sheet #598.

Constructie details - Hoeken

Verwijder deel lip om
een hoek te bouwen

Controleer of de fundering in
twee richtingen waterpas is.

Stap 1

Stap 2

Blokken met
gedeeltelijk
verwijderde lip

Lengte van
verwijderde
opstaande
lip

Verwijder een deel
van de opstaande
lip om de vol-
gende rij goed te
kunnen plaatsen

Stap 1 Stap 2

45 allanblock.com
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Het plaatsen van geogrid bij 90° binnenhoeken
Bij binnenhoeken dient het geogrid in de binnenhoek door te
lopen met een lengte die gelijk is aan 25% van de wand-
hoogte (H/4).

• Snij het geogrid op de berekende lengtes. Als algemene
regel geldt dat de lengte van het geogrid met 25% van
de wandhoogte wordt verlengd en doorloopt in de
inwendige hoek.

• Plaats het geogrid zodanig dat deze doorloopt in de
inwendige hoek.

• De volgende laag geogrid wordt eveneens verlengd in
de binnenhoek, maar dan in de andere richting.

Voorbeeld: 
Totale wandhoogte 3,6 m, gedeeld door 4 is 0,9 m. Het
geogrid moet 0,9 m in de binnenhoek doorlopen.

Het plaatsen van geogrid bij 90° buitenhoeken
Het geogrid moet altijd worden geplaatst met de grootste
trekkracht  loodrecht op de voorzijde van de wand. Werk
met 90 ° buitenhoeken:

• Snij het geogrid op de berekende lengtes.
• Plaats het geogrid in de buitenhoek met de rolrichting
loodrecht op de wand naar achter.

• Bij de volgende blokkenrij wordt het geogrid loodrecht
op de vorige laag gelegd.

Plaats van de
eerste berekende
laag geogrid 

Prod
ucti

e of

opro
l rich

ting

Plaats van de
tweede berekende
laag geogrid

De lengte van het 
geogrid die in de 
binnenhoek doorloopt,
bedraagt 25% van de
wandhoogte ( H/4)

Productie of

oprol richting

Productie of

oprol richting

Prod
ucti

e of

opro
l rich

ting

Plaats van de eerste
berekende laag geogrid 

Plaats van de tweede
berekende laag geogrid

Geogrid bij buitenhoeken van 90°

Geogrid bij binnenhoeken van 90°

Constructie details - Hoeken met geogrid
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Constructie standaard trap

Vóór het bouwen van een trap, altijd de locale bouwvoorschriften
raadplegen. Door het opvolgen van onderstaande richtlijnen, kan
men probleemloos een trap in een keerwand integreren.
• Vóór het uitgraven bepaald men de juiste afmetingen voor de
op- en aantrede van de trap. Let daarbij op de geldende
voorschriften. Als inspiratie kunnen de getoonde voorbeelden di-
enen.    

Het hier getoonde voorbeeld heeft een funderingsdikte van 150 mm
met een afwerking van de traptreden met een AB afdekplaat en
bestrating.
• Graaf elke traptrede zorgvuldig uit en verdicht de ondergrond
tot minimaal 95% Proctordichtheid.

• Controleer of alles waterpas staat.
• Voor de eerste trede maakt men een fundering van 150 mm dik
met steenslag en egaliseert deze.  

• Vervolgens verdichten en controleren of deze waterpas is. Extra
aandacht voor de verdichting onder de traptreden om latere
zettingen te minimaliseren. Een betere verdich-
ting krijgt men door aan te vullen en te verdichten in lagen van
maximaal 100 mm dikte.

• Plaats de blokken op de fundering en zorg ervoor dat er mini-
maal 150 mm gebroken steenslag achter de blokken wordt
aangebracht.

• Controleer of alle blokken in een lijn en waterpas staan.
• Vul de holle ruimten in de blokken en de ruimte direct voor en
achter de blokken aan met een gebroken steenslag. Vul verder
aan wat eerder was uitgegraven. Deze aanvulling is tevens de
fundering voor de volgende traptrede en dient daarom goed te
worden verdicht. Wij adviseren om dit in lagen van maximaal 100
mm aan te vullen en te verdichten.

• Egaliseer de gebroken steenslag. Begin met verdichten 
op de blokken en werk in banen evenwijdig aan de blokken
naar achter. Verdichten tot minimaal 95% 
Proctordichtheid. 

• Herhaal deze stappen voor elke traptrede.

Constructie details - Trappen

AB afdekplaten AB afdekplaten
en bestrating

Bestrating Betonplaten

Afwerkingsmogelijkheden trap

Uitgraven traptreden
en verdichten.

Plaats de blokken op de fundering en
zorg ervoor dat deze waterpas staan.

Vul de holle ruimtes van de
blokken en direct achter de
blokken met gebroken
steenslag. Dan verdichten.

Plaats de volgende
traptrede laag. 

Herhaal dit voor elke
traptrede.

allanblock.com



Trappen kunnen zowel met vloeiende bochten als met rechte lij-
nen worden ontworpen. Gebogen trappen hebben een vrien-
delijker, meer natuurlijke uitstraling. Een rechte trapopgang heeft
een strakke, meer traditionele uitstraling. Ze hebben echter ook
hoekblokken nodig en zijn arbeidsintensiever om te bouwen. 

De gepatenteerde opstaande lip bij de Allan Blocks, is tevens
een ingebouwde opstaande afsluitrand voor de afwerking van
een trede, zoals Allan Block afdekplaten, straatstenen, beton of
grind. Uit veiligheidsoverwegingen dienen de traptreden met de
afwerking stevig te worden vastgezet, bijvoorbeeld lijmen.

Aanvullende trapontwerpen en technische informatie, vindt u op
onze website www.allanblock.com of bij uw leverancier.

Voordat u gaat bouwen, dient u na te gaan of er een bouwver-
gunning nodig is.

Hoeveel traptreden?
Om het juiste aantal traptreden te bepalen, meet u
de totale hoogte en deelt dit door 200 mm, de
hoogte van een trede.

Hoogte - 1200 mm

1200 : 200 = 6 treden

allanblock.com

C
O
N
S
T
R
U
C
T
IE
 D
E
TA
ILS

allanblock.com 48



49

Tussenbermen 
Esthetisch is het fraaier om een grote wand te vervangen door 2 
kleinere wanden met een plantenborder er tussen. Een tweede 
wand kan als bovenbelasting voor de onderste wand gelden, 
waardoor aanvullende grondwapening noodzakelijk kan zijn. 
Raadpleeg hiervoor altijd een ingenieursbureau.  
De wanden presteren onafhankelijk van elkaar en hebben geen 
engineering nodig als de afstand tussen de ongewapende keer-
wanden minimaal twee maal de hoogte van de onderste keer-
wand bedraagt en de hoogte van de bovenste wand kleiner of 
gelijk is dan de hoogte van de onderste wand.  Gebruik de tabel 
van ongewapende keerwanden om te bepalen of er geogrid is 
vereist of raadpleeg een lokaal ingenieursbureau. 
Engineering van keerwanden is altijd noodzakelijk bij wanden waar 
een geogrid toegepast moet worden, keerwanden die dichter bij 
elkaar staan als tweemaal de hoogte van de onderste wand, keer-
wanden met meer dan twee plantenborders en keerwanden met 
bovenbelastingen. 
Keerwanden met een plantenborder die niet onafhankelijk van 
elkaar presteren dienen ook te worden berekend voor de global 
stability, en de onderste keerwand dient te worden berekend met 
een bovenbelasting van de bovenste wand(en).

H

H

<2H

H

Grondwapening 
nodig

Onafhankelijke 
constructies

Gebruik deze eenvoudige 
vergelijking om te bepalen 
of engineering vereist is.

H  <  H   en  B  >  2H2 1 1

B
Tussenbermen

Constructie details
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Toepassingen in water 
Bij keerwanden die in water worden gebouwd dient men 
te letten op mogelijke verschillende waterstanden, golfslag 
of waterstromingen.   
Bij een toepassing in water dient men elke afzonderlijke sit-
uatie te beoordelen en te berekenen. Raadpleeg hiervoor 
een ingenieursbureau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hekwerken/veiligheidsrailing 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een hekwerk of rail-
ing op een Allan Block wand te bevestigen. Het soort hek- 
werk en mogelijke windbelasting hierop bepalen de manier 
van bevestigen en of er eventueel aanvullende wapening 
nodig is. Raadpleeg de definitieve projecttekeningen en 
het bestek. 
 
 
 
 
 
 
Verlichting 
De holle ruimte in de Allan Block maken het gemakkelijk om 
verlichting in te bouwen. Boor een gat op de plaats van de 
verlichting en instaleer de bedrading en de lamp. Volg de 
gebruiksaanwijzingen van de leverancier van de verlicht-
ing op en houdt u aan de geldende voorschriften.  Con-
troleer altijd de lokale bouwvoorschriften voor de gestelde 
eisen voor  elektrische installaties.

Toepassingen in water

allanblock.com
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Ontwerp details
Alle volgende details zijn ter algemene informatie, en dienen vóór toepassing te worden goedgekeurd door het inge-
nieursbureau. Raadpleeg de goedgekeurde tekeningen of het verantwoordelijk ingenieursbureau voor de exacte de-
tails. De details zijn te downloaden in zowel .dwg als .pdf via onze website allanblock.com, en kunnen voor elk project
door het ingenieursbureau worden aangepast.

Principe doorsnede gewapende keerwand

Principe doorsnede ongewapende keerwand
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Principe doorsnede toepassing in water bij hogere keerwand

Afwateringsgoot Met Bestrating En Grond

allanblock.com
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Ontwerp details
Alle volgende details zijn ter algemene informatie, en dienen vóór toepassing te worden goedgekeurd door het inge-
nieursbureau. Raadpleeg de goedgekeurde tekeningen of het verantwoordelijk ingenieursbureau voor de exacte de-
tails. De details zijn te downloaden in zowel .dwg als .pdf via onze website allanblock.com, en kunnen voor elk project 
door het ingenieursbureau worden aangepast.

Verticale grindmuur

Doorsnede alternatieve drainage
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Hek of balustrade zonder windbelasting

Hek of balustrade met windbelasting,
variant 1

allanblock.com
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Ontwerp details
Alle volgende details zijn ter algemene informatie, en dienen vóór toepassing te worden goedgekeurd door het inge-
nieursbureau. Raadpleeg de goedgekeurde tekeningen of het verantwoordelijk ingenieursbureau voor de exacte de-
tails. De details zijn te downloaden in zowel .dwg als .pdf via onze website allanblock.com, en kunnen voor elk project
door het ingenieursbureau worden aangepast.

Hek of balustrade met windbelasting,
variant 2

Dubbelwandige borstwering
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Vangrail met stootbelasting

Vangrail zonder stootbelasting
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Checklist voor constructie en inspectie
Om er zeker van te zijn dat alle noodzakelijke zaken voor het
bouwen van een keerwand zijn voorbereid, kan deze check-
list worden gebruikt. Deze lijst met aandachtspunten kan men
ook gebruiken voor aanbestedingen om er voor te zorgen
dat er niets wordt vergeten. Raadpleeg ook de lokale
bouwvoorschriften, eventuele wijzigingen op de project-
tekeningen en mogelijke speciale drainage voorzieningen.

Controleer de keerwandtekeningen op:

A.  Definitieve bouwtekeningen

• Is de actuele situatie op de bouwplaats overeenkomstig 
de bouwtekeningen?

• Zijn alle taluds onder en boven de keerwand in het ontwerp opgenomen?

• Corresponderen de doorsneden met de topografie op de bouwplaats? 

• Heeft men rekening gehouden met de nutsvoorzieningen op de bouwplaats?

• Zijn er aanpassingen of veranderingen noodzakelijk voor het bouwen van de keerwand?

B.  Controleer met het verantwoordelijk ingenieursbureau de opgegeven grondkarakteristieken

• Komen de in de berekening gebruikte grondkarakteristieken overeen met de op de bouwplaats aanwezige 
grondsoorten?

• Geven de op de bouwplaats aanwezige grondsoorten aanleiding tot verdere controle en/of is deze 
opgenomen in de berekening?

• Zijn er aanwijzingen op de aanwezigheid van een vuilnisstortplaats?

• Heeft de opdrachtgever conform de daarvoor geldende ontwerpvoorschriften zoals inwendige - en 
uitwendige stabiliteit, en global stability, een statische berekening door een ingenieursbureau laten maken?  

C.  Controleer met het verantwoordelijk ingenieursbureau de waterhuishouding boven de keerwand

• Heeft men op de projecttekeningen gerekend met een onder afschot aanleggen van het terrein?

• Wordt de bouwplaats geïrrigeerd?

• Zijn er mogelijkheden om tijdelijk overvloedig water op te vangen?

• Zijn er problemen te verwachten met de drainage tijdens de opbouwfase?
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D.  Controleer met de hoofdaannemer en het verantwoordelijk ingenieursbureau
het drainageverloop op de bouwplaats.

• Hoe en op welke plaats worden de drainagebuizen gelegd?

• Kunnen de drainagebuizen op een lozingspunt worden aangesloten?

• Bestaat de mogelijkheid het drainagesysteem op een riolering aan te sluiten?

• Zijn de lozingspunten duidelijk waarneembaar en zijn deze beschermd tegen schade?

E.  Bovenbelastingen

• Is er rekening gehouden met alle bovenbelastingen?

• Dient men tijdens de bouw rekening te houden met tijdelijke belastingen?

Bekijk de constructie details en procedures opnieuw:   

A. Markeer de voet en de bovenkant van de wand en de veranderingen in richting.
B. Controleer mogelijk verschillende types, lengtes en plaats van het geogrid.
C. Bepaal de juiste plaats en afmetingen van de fundering.
D. Controleer of het juiste type en de juiste kleur van de blokken is geleverd.
E. Controleer of de grond voor de fundering en voor de aanvulling de juiste karakteristieken hebben.
F. Controleer of de aanvulgrond voldoet aan de ontwerp karakteristieken.
G. Controleer of en door wie de verdichting wordt getest. Wie is verantwoordelijk en met welke inter-

vallen en op welke locaties wordt gecontroleerd.
H. Raadpleeg het bestek of er bijzondere zaken worden vereist met betrekking tot het testen van de 

verschillende bouwmaterialen en bouwmethoden. 
I. De aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en -bewaking bij de bouw van de keer-

wand. De opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de engineering en
kwaliteitsborging van het project.

Aanvullende notities:

allanblock.com
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Het bestellen van de materialen

Blokken: het bestellen van de blokken is gemakkelijk. Volg deze stappen:

Fundering en consolidatiezone: Allan Block adviseert om zowel voor de fundering als voor het vullen van de
blokken en de drainagekolom achter de blokken, hetzelfde materiaal te gebruiken. Wij adviseren een gebroken gran-
ulair materiaal met een korrelopbouw van 6-38 mm en niet meer dan 10% fijnaandeel. Raadpleeg uw lokale lever-
ancier naar de mogelijkheden.  

Deze raming geeft de minimale hoeveelheid materialen aan die benodigd zijn om een wand te bouwen. Kijk op de
definitieve projecttekeningen voor de juiste hoeveelheid.

Notities:
* De wandhoogte is inclusief de ingegraven blokken. De blokken dienen minimaal 150
mm of 17 mm per 200 mm ( een blokrij) van de keerwandhoogte te worden inge-
graven. Raadpleeg de definitieve projecttekeningen voor de totale keerwandhoogte
inclusief de ingegraven blokken.

**Houdt er rekening mee dat er extra blokken nodig zijn bij wandverspringingen en trappen. Bestel altijd ca. 5% extra
blokken voor onvoorziene omstandigheden tijdens de bouw.

• Raadpleeg uw Allan Block leverancier voor de juiste blokafmetingen die u in uw calculatie moet meenemen.

Calculatieblad materialen

Totale lengte van de
wand(en)

Lengte van de blok Aantal blokken per laagGedeeld door
(÷)

Is gelijk aan
(=)

Totale hoogte van de
wand(en)

Hoogte blok WandrijenGedeeld door
(÷)

Is gelijk aan
(=)

Vermenigvuldig (x)

Is gelijk aan (=)

Benodigde blokken**

m m

m m

Totaal gebroken steenslag
C). Totaal van A en B

A). De minimale afmetingen voor de funderings van een gewapende keerwand bedraagt 0,6 m breed en 0,15 m diep.
Bereken: 
    0,6 m     x              0,15 m      x                                      m =                           m3

Breedte fundering               Hoogte fundering                                 Lengte wand                                     Gebroken steenslag

Reken m3 om naar tonnen door:

                            m x            1923 kg/m3 ÷           1000 kg/ton  =                                                  
Gebroken steenslag Soortelijk gewicht steenslag Gebroken steenslag in tonnen

B). Holle ruimtes blokken en consolidatie zone: dit is inclusief het materiaal in en rond de blokken en 300 mm 
drainagekolom direct achter de blokken.

Bereken:
                           m x                                         m x                 0,43 m      =                                       m3

Hoogte wand                                      Lengte wand                                    Gebroken steenslag

Reken m3 om naar tonnen door:
                                 m3 x           1923 kg/m3 ÷               1000 kg/ton    =                                           
Gebroken steenslag Soortelijk gewicht steenslag Gebroken steenslag in tonnen
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Aanvulgrond
Raadpleeg de goedgekeurde projecttekeningen, trek 0,6 m van de geogridlengte af. Deze maat bepaald de
strook aanvulgrond. (0,3 m voor de blokken en 0,3 m voor de drainagekolom achter de blokken)

                                           m x   
Diepte van de gewapende zone

                  m x                          m x         1923 kg/m3 ÷  1000 kg/ton =              kg/ton
Wandhoogte                 Lengte wand                     Soortelijk gewicht        aanvulgrond

AB afdekplaten
                          m ÷                             m         =                                              
Lengte wand Breedte afdekplaat                         AB afdekplaten nodig

Geogrid
Gebruik de goedgekeurde projecttekeningen. Voor verdere geogrid specificaties kunt u contact opnemen met
de geogrid leverancier of vertegenwoordiger van Allan Block.

Betonlijm voor de afdekplaten
De hoeveelheid betonlijm is afhankelijk van o.a. de lengte van de keerwand.

Drainagebuizen
De lengte van de drainagebuizen zal meestal hetzelfde zijn als de lengte van de keerwand. Raadpleeg de
goedgekeurde tekeningen voor de juiste specificaties en plaats van de drainagebuis.

Funderingsmateriaal - Een laag van goed drainerend materiaal,
verdicht en uitgevlakt om de eerste AB laag te plaatsen.

Gewapende zone - Gebied direct achter de blokken dat door-
loopt tot het einde van de met een geogrid gewapende
zone.

Consolidatie zone - de strook van 1 m direct achter de
achterkant van de blokken en verlengd tot de achterkant
van het uitgegraven gebied. 

Verdichtings zone - het gebied direct achter de consolidatie
zone dat doorloopt tot het einde van het uitgegraven ge-
bied.

Geogrid - een hoge sterkte geokunststof wapeningsgrid, dat in
rollen van verschillende afmetingen wordt geleverd.

Aanvulgrond - de grond die gebruikt wordt direct achter de
drainagekolom en in de gewapende zone. Deze grond
dient voor gebruik te worden gecontroleerd en
goedgekeurd door het verantwoordelijk ingenieursbureau.
Het beste om te gebruiken is een granulair materiaal.

Drainagebuis - wordt gebruikt om mogelijk water dat achter de
gewapende zone toestroomt af te voeren en dient op regel-
matige afstanden een uitloop naar buiten te krijgen of te
worden aangesloten op een riolering.

Gebroken steenslag - goed verdichtbaar mengsel van gebro-
ken granulair materiaal (6/36 mm) en niet meer dan 10% 
fijnaandeel. Wordt gebruikt als funderingsmateriaal, in de
blokkernen en achter de blokken.

Terminologie

allanblock.com
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Geogrid en drainbeton tabellen
Deze tabellen geven een indicatie van de benodigde geogridlengtes. Voor het gebruik van 
deze tabellen, volgt u de volgende stappen: 
1) Controleer of omstandigheden op de bouwplaats overeenkomen met die in de tabel. 
2) Controleer of de grondkarakteristieken op de bouwplaats overeenkomen met die in  

de tabel.   
3) Kies de benodigde keerwandhoogte en rechts daarvan vindt u de het aantal geogrid-

lagen en de geogridlengte. 
4)) Verzeker u ervan dat er geen overvloedige waterstromingen en een hoge grondwater-

stand aanwezig is.

Ontwerp parameters 

Veiligheidsfactoren                Aangenomen soortelijke gewichten 
Horizontaal glijden =  1,5 Aanvulgrond =  19 kN/m3 
Kantelen =  2,0 Gewicht gevulde AB =  20,5 kN/m3     
Aanhechting geogrid en grond =  1,5 Allan Block =  21,1 kN/m3 
Breuk wapening =  1,5 

Algemeen Aangenomen draagkrachten grond  
Voldoende drainage gewaarborgd. Cohesie =  0 
Geogrid voldoet aan normen. Draagkracht 36° (Ref) A 191,520kPa 

Draagkracht 32° (Ref) A 167,580kPa  
Draagkracht 27° (Ref) A 119,700kPa 

Geogrid 
Long Term Allowable Design Strength (LTADS) A  10,200 N/m 

Deze tabellen zijn uitsluitend ter indicatie van de juiste lengtes van het geogrid voor projecten die voldoen aan de ver-
melde beschrijvingen zoals de grondkarakteristieken en de specifieke project toepassing, en uitsluitend voor het gebruik 
van geogrids met een hogere treksterkte als 10,2 kN/m. Hierbij is geen rekening gehouden met een analyse/berekening 
van de global stability en mogelijke seismische activiteiten.

Situatie A

Situatie B

Situatie C

1
3
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Tabel drainbeton

Grondsoorten: matig  
tot grof zand, schoon zand 

of grind zonder  
fijnaandelen 

φ = 36°

Grondsoorten: matig 
schoon zand, zwak siltig 

zand -  
φ = 32° 

Grondsoorten: zwak  
zandig leem, sterk 

 zandig klei -  
φ = 27° 

Breedte drainbeton inclusief blok

Situatie boven 
wand

Wandhoogte 
 

m

Ingegraven 
blok 
cm

6° of 3°  (Ref) 
 AB Collectie

6° of 3°  (Ref) 
 AB Collectie

6° of 3°  (Ref) 
 AB Collectie

Situatie A  
Horizontaal 

maaiveld boven 
wand

m cm m m m
0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

- 
- 

0,7 
0,8 
0,8 
1 

1,1 
1,3

- 
- 

0,7 
0,8 
0,8 
1,1 
1,1 
1,3

- 
0,7 
0,8 
0,8 
1 

1,1 
1,3 
1,4

Situatie B          
Bovenbelasting  

4,7 kPa 
 

De bovenste laag  
geogrid wordt  

verlengd met 0,9 m

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1 
1 

1,1 
1,3

0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1 

1,1 
1,3 
1,3

0,8 
1 

1,1 
1,1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,6

Situatie C  
Talud 3:1 boven  

de wand

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

- 
0,7 
0,7 
0,8 
1 
1 

1,1 
1,3

- 
0,7 
0,8 
1 
1 

1,1 
1,3 
1,4

0,8 
1 

1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,5

Tabela 6.1



Opmerking: Voor alle keerwanden waar een geogrid nodig is, geldt dat de onderste rij blokken minimaal 150 mm dient te 
worden ingegraven.    Tabel 6.1 en 6.2 is gebaseerd op kleigrond met een inwendige wrijvingshoek van 27 ° (Ref) of hoger en 
een zandgrond met een inwendige wrijvingshoek van 32 ° (Ref) of hoger en een zand / grind bodem met een inwendige  
wrijvingshoek van 36 ° (Ref) of hoger. Alle hellingshoeken en afmetingen zijn bij benadering. De wandhoogtes hierboven zijn 
niet van toepassing bij een seismische belasting. Neem contact op met een lokale ingenieur voor advies als je in een seismisch 
gebied woont. Definitieve ontwerpen voor de bouw van een keerwand dienen te worden uitgevoerd door een gekwali-
ficeerd ingenieursbureau, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden van de voorgestelde bouwplaats. 
 
   * Bij een keerwand met een bovenbelasting dient men uit te gaan van een harde ondergrond, zoals beton,  

asfalt of klinkers met een geschikte fundering.                                                             
 ** Voor de eerste 3 lagen geogrid geldt een tussenafstand van 1 bloklaag              
*** Voor de eerste 4 lagen geogrid geldt een tussenafstand van 1 bloklaag

Deze onderstaande tabellen gaan uit van een eerste laag geogrid op de eerste rij blokken en 
dan verder op elke 2e rij blokken. Verder zijn de onderstaande tabellen uitsluitend bestemd voor 
een indicatie van de hoeveelheid geogrid. De werkelijke hoeveelheid geogrid dient door een  
ingenieursbureau te worden berekend.
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Geogrid tabel voor  
AB Classic 84° en  

AB Vertical 87°

Grondsoorten: matig  
tot grof zand, schoon 
zand of grind zonder  

fijnaandelen 
φ = 36°

Grondsoorten: matig 
schoon zand, zwak siltig 

zand -  
φ = 32° 

Grondsoorten: zwak  
zandig leem, sterk 

 zandig klei -  
φ = 27° 

Situatie boven wand
Wand-
hoogte 

         m

Ingegraven 
blok 

       cm

Aantal 
 geogrid lagen

Geogrid- 
lengte 

 m

Aantal 
 geogrid lagen

Geogrid- 
lengte 

 m

Aantal 
 geogrid lagen

Geogrid- 
lengte 

 m

Situatie A  
Horizontaal maaiveld 

boven wand

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

Situatie B          
Bovenbelasting  

4,7 kPa 
 

De bovenste laag  
geogrid wordt  

verlengd met 0,9 m

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 
7 
7 

   9**

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

Situatie C  
Talud 3:1 boven  

de wand

0,9 
1,2 
1,5 
1,8 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0

15 
15 
15 
15 
18 
20 
23 
25

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 
8

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

0 
3 
4 
5 
6 
7 
7 

  9**

- 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,2 
2,3

2 
3 
4 
5 
6 

   8** 
   8** 

   10***

1 
1,1 
1,3 
1,6 
1,7 
2 

2,3 
2,6



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  
Geogrid wapening voor keerwanden (zie sectie 2) 

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. NEN 6700  Algemene basiseisen 
D. NEN 6740  Geotechniek TGB 1990 Basiseisen en belastingen 
E. ASTM C140  Sample and Testing Concrete Masonry Units 

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, cemen-

thoudende 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. 
1.5 Vereisten aannemer 

De aannemers zijn opgeleid en gecertificeerd door de plaatselijke producent of een gelijkwaardig erkende organisatie. 
A. Allan Block heeft een geaccrediteerd certificeringsprogramma. Beoordeel op basis van de complexiteit en het 

kritieke karakter van het project, of een hoger niveau van certificering noodzakelijk is. 
B. Aannemers dienen een lijst met uitgevoerde projecten in te leveren. 

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 para-
graaf 3.4). Afhankelijk van de verdichting kan het soortelijkgewicht van de gebroken steenslag in de kernen min-
der dan 100% bedragen. 

E. Het zichtvlak van de blokken kent een "gebroken" textuur. Kleur conform opgave opdrachtgever.   
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 aan-
raking 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 

hogere vorst-dooi duurzaamheid en de hier voor geldende test criteria. 
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% fijnaandeel.   

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 bouw-
project, mits goedgekeurd door de opdrachtgever en het ingenieurs-
bureau 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 Ñ<31° 
als aanvulgrond wordt toegepast, dient men niet alleen extra aandacht 
te besteden aan de aanvulling en het verdichten van de grond, maar 
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Zeefgrootte Percentage door zeef
25 mm 100 - 75
No. 4 100 - 20

No. 40 0 - 60
No. 200 0 - 35
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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 aange-
houden 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. 

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. 

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 vervan-
gen 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 materi-
aal 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 keerwan-
den minimaal 150 mm.  

F. Om erosie te voorkomen dient het funderingsmateriaal zo worden aangebracht dat ten minste één inge-
graven 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 speci-

fieke 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 aanvulma-
teriaal 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 
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de diepte van de gebroken steenslag achter de blokken worden vergroot.  Zie het document Best Practices for 
SRW Design voor meer informatie.  

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 sta-
biliteit 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 aan-
nemer 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 uit-
gevoerd. Ervaring met het bouwen van modulaire keerwanden heeft geleerd dat de volgende minimale toleranties
technisch kunnen worden gerealiseerd.

Verticale controle - ± 32 mm  max. 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 noodzake-
lijk 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 aanvul-
gronden 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 ge-
otextiel dient UV bestendig te zijn en dient te voldoen aan de geldende eisen. (meer informatie is te vinden in AB
Spec Book).

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.  Zonder melding vooraf 
kun-nen de hier beschreven specificatierichtlijnen veranderen. 



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 (zie sectie 1) 

1.3 Referentie normen 
Zie de specificatiebladen van de geogrid leverancier. 

Aanvullende normen: 
A. EN 13251 - Geotextiel en aan geotextiel verwante producten - Vereiste eigenschappen voor toepassing in 

grondwerken, funderingen en keermuren 
B. EN 14475 - Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk - Gewapende grond constructies 
C. EN ISO 12957 en EN ISO 12957-2 - Geokunststoffen - Bepaling van de wrijvingseigenschappen 
D. ASTM D6638  Grid Connection Strength (SRW-U1) 
E. ASTM D6916  SRW Block Shear Strength (SRW-U2) 
F. GRI-GG4 - Grid Long Term Allowable Design Strength (LTADS) 
G. ASTM D6706 - Test Method for Geogrid Pullout 

1.4  Levering, opslag en behandeling 
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 constructie tekeningen. 
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. 

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 ingenieursbureau te wor-
den ontgraven.   

B. De fundatielaag dient door het ingenieursbureau te worden gecontroleerd om te bepalen of de vereiste druk-
sterkte 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 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 aange-

bracht, zowel de gebroken steenslag als de aan te vullen grond aanbrengen en verdichten in lagen van max-
imaal 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 aange-
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bracht, 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. Voor bochten 
en hoeken verwijzen wij u naar pagina 44 en 46.    

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. 
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 verdicht-

ingsapparaten toegestaan. Begin boven op de blokken en vervolgens vanaf de voorkant van de wand verdichten 
in banen evenwijdig aan de blokkenwand tot aan de achterkant van de consolidatiezone in minimaal 2 arbeids-
gangen. Verdicht in lagen van maximaal 200 mm en zolang tot de noodzakelijke verdichtsgraad is bereikt.  

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

E. 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 ver-
meden om beschadiging van het geogrid en verplaatsing van de aangevulde grond te voorkomen. 

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

frequentie van verdichtingsproeven wordt vastgelegd in het bestek of bepaald door het verantwoordelijk inge-
nieursbureau. De aannemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste verdichtingsapparatuur. Het verant-
woordelijk ingenieursbureau kan de aannemer opdracht geven om grond te verwijderen die niet aan de gestelde 
eisen voldoet. 

H. De opdrachtgever dient een onafhankelijk bureau te laten testen. 
I. Het onafhankelijk bureau dient op vooraf afgesproken tijden schriftelijk te rapporteren aan de opdrachtgever. 
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, be-
ginnend 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. 
Speciale beschouwingen 

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

B. Fence post or railings should be positioned 3 ft. (0.9 m) behind the top course to allow proper overturning design.  
Fence posts within 3 ft. (0.9 m) need to consider the local overturning forces applied to the wall facing.   

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 • Dubbele Allan Block wand • Drainbeton 
• Grondankers • Grondvernageling • Vergroot de hellingshoek 

Zie pagina 17 en 18 in het AB Spec book   
D. Allan Block walls will accept vertical and horizontal reinforcing with rebar and grout. A grouted connection could 

be used with geogrid reinforcement if needed. 
E.  For masonry reinforced walls, block modification may be necessary to allow for rebar placement.  Masonry wall 

and parapet design and construction requires site specific analysis for every wall case.  
F. Allan Block wanden hebben veel toepassingsmogelijkheden in water. Zie ook het AB Spec Book, sectie 1, deel 1.8.  

Allan Block begeleidt engineering, ontwerptekeningen en uitvoering. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Allan Block Europe, Tel. 0031 403683700.  De inhoud van deze brochure kan zonder aankondiging vooraf wijzigen. 
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Technische ondersteuning  
Wij begeleiden u met de engineering en uitvoering van projecten. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Allan Block Europe B.V., Tel. 0031 403683700 of fax 0031 403683701. 

Referentielijst 
1) R0904-0518 Allan Block Engineering Manual, May 2018 
2) R0901-0219 Allan Block Spec Book, July 2019 
3) R0903-1107 Allan Block Seismic Testing Executive Summary, November 2007 
4) R0615-0518 Best Practices for SRW Design, May 2018 
5) ICC-ES ESR-4206 Allan Block Evaluation Report, Published November 2018 
6) ASTM C90 Load Bearing Concrete Masonry Units 
7) ASTM C140 Sampling and Testing, Concrete Masonry Units 
8) UBC 21 Hollow and Solid Load Bearing Concrete Masonry Units 
9) ASTM C1372 Standard Specification for Segmental Retaining Wall Units 

10) ASTM C1262 Evaluating Freeze Thaw Durability 
11) ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete 
12) ASTM D6916 Standard Test Method for Determining the Shear Strength between Segmental Concrete Units 
13) ASTM D6638 Standard Test Method for Determining Connection Strength between Geosynthetic  

Reinforcement and Segmental Concrete Units 
14) FHWA-NHI-02-011 Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes 
15) Jones, Colin JFP, Earth Reinforcement and Soil Structures, Butterworths, London, England (1985) 
16 Mitchell, J K, et. al. Reinforcement of Earth Slopes and Embankments, NCHRP Report 290, Transportation Research Board,  
         Washington, DC (1987) 
17) Task Force 27, In-Situ Soil Improvement Techniques, “Design Guidelines for Use of Extensible Reinforcements for Mechanically  

Stabilized Earth Walls in Permanent Applications,”  Joint Committee of AASHTO-AGC-ARTBA, AASHTO, Washington, DC (1990) 
18) Terzaghi, K, and Peck, R B, Soil Mechanics in Engineering Practice,  John Wiley and Sons, Inc., New York, NY (1967) 
19) GRI Standard Practice, GG4 : Determination of Long-Term Design Strength of Geogrids, Geosynthetic Research Institute,  

Drexel University, Philadelphia, PA (1991) 
20) Hoe I. Ling, et. al. Large-Scale Shaking Table Tests on Modular-Block Reinforced Soil Retaining Walls, Tsukuba, Japan (2005)



allanblock.com69



allanblock.com 70

Betrouwbare samenwerking

Allan Block heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Alleen in 
een goed partnerschap kunnen wij vraagstukken pragmatisch en 
kosteneffectief oplossen. Als specialist op het gebied van grondkerende 
constructies met inmiddels meer dan twintig jaar ervaring, zijn wij 
betrokken bij talloze projecten over de hele wereld onder de meest 
uiteenlopende klimaat en bodem omstandigheden.

Wanneer bewezen prestaties voor u belangrijk zijn, kiest u voor Allan Block.
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Allan Block toepassingen

De toepassingen voor het Allan Block systeem zijn 
dankzij de bijzondere eigenschappen nagenoeg 
onbeperkt. Voor keerwanden, landhoofden, 
geluidswallen, steile oevers langs waterwegen en 
vijvers. Omdat Allan Block keerwanden op locatie 
worden gebouwd, kunnen zij moeiteloos 
harmonieus worden ingepast in het landschap.  
Allan Block keerwanden voldoen aan alle gestelde 
eisen en kunnen moeiteloos in elk ontwerp 
worden geïntegreerd.

Als enige modulair keerwand systeem heeft 
Allan Block alle seismische testen uitgevoerd. 
De flexibiliteit en prestatie van het systeem heeft 
alle experts verbaasd. U kunt er daarom zeker van 
zijn dat een oplossing met het Allan Block systeem 
alle eisen in de tijd doorstaan.
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Over ons
Allan Block is toonaangevend op het 
gebied van gepatenteerde 
keerwandsystemen voor zowel tuin, 
landschap, als de grond-, weg- en 
waterbouw.  

Met reeds meer dan 20 jaar ervaring, is 
Allan Block betrokken bij het ontwerp 
en de bouw van keerwand constructies. 
Met miljoenen vierkante meters 
gebouwde Allan Block keerwanden 
over de hele wereld, kunnen wij de 
gevraagde kwaliteit leveren.  Al onze 
producten voldoen aan de gestelde 
eisen en zijn perfect te gebruiken in 
vele toepassingen. Hartelijk dank 
voor het vertrouwen in Allan Block.

Bezoek ons op allanblock.com voor 
de meest actuele informatie over de 
Allan Block producten.

allanblock.comallanblock.com
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Installatiehandleiding voor keerwanden
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Allan Block® modulaire keerwanden

''Best Practices' voor  
modulaire keerwanden   
Door bij het ontwerpen  
van modulaire keerwanden  
gebruik te maken van de  
'Best Practices' van Allan Block, 
zorgt u ervoor dat de keerwand 
niet bezwijkt.

AB Walls 3D   
Gebruik onze uitgebreide 
rekensoftware voor  
complete ontwerp- en  
constructietekeningen, 
 evenals 3D-BIM-exporteer-
bare bestanden. Gebruik 
ook de beste software voor 
het ontwerpen van  
modulaire keerwanden.

Bekijk de beste  
producten en  

hulpmiddelen voor 
 het ontwerpen en  

bouwen van modulaire 
keerwanden.




