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Rik Steensels is sinds 2012 werkzaam in de CERG 

onderzoeksgroep aan de universiteit van Hasselt, 

CERG staat voor Construction Engineering Research 

Group.  Dit komt ook overeen met zijn werkzaamheden 

voor zijn doctoraatsthesis over de wapening van de 

verankeringszones van voorgespannen betonnen 

elementen. De laatste 2 jaar was hij ook nog betrokken 

in een onderzoeksproject over houtskeletbouw, 

waarbij de nadruk lag op het numeriek modelleren 

van de structuur. Op 7 september rondde hij zijn 

doctoraatsstudie af.

Voor de berekening van zijn voorgespannen elementen 

zweert Ergon sinds jaar en dag trouw aan de eigen 

ontwikkelde rekensoftware. Een belangrijk onderdeel 

in deze software is de berekening van de frettage 

beugels. Onvoldoende frettage beugels kunnen leiden 

tot schadefenomenen door horizontale scheuren die zich 

meestal op halve hoogte op de koppen van het element 

vormen.

 

Een tiental jaren geleden ontwikkelden Pieter Van der 

Zee en David Dupont een rekenmodel dat niet alleen de 

voorspankracht, maar ook de positie van de strengen en de 

afmetingen van het element in rekening bracht. Aangezien 

er echter weinig theoretische achtergrond voor dit model 

bestond, niet in de normen en ook niet in bestaande 

cursussen, werden de universiteiten aangeschreven met 

de vraag hiernaar een doorgedreven onderzoek te doen. 

In 2012 startte Rik Steensels over deze boeiende materie 

een doctoraatsonderzoek. Dit onderzoek werd voor CRH 

opgevolgd door David Dupont die deel uitmaakte van het 

advisory committee. In september 2018 resulteerde dit 

onderzoek in een waardevol wetenschappelijk werk.

Doctoraatsthesis Rik Steensels 
bevestigt de robuustheid van de frettage 
berekening bij Ergon en d-Concrete!



Hoe is de doctoraatstudie  

tot stand gekomen ?

Oorspronkelijk is het onderzoek 

gegroeid uit mijn masterthesis, 

deze masterthesis legde ik af bij 

Stef Maas, huidige directeur van 

FEBE, maar toen nog werkzaam 

bij ECHO. Dit onderzoek ging 

specifiek over spallingscheuren 

in de verankeringszone van holle 

vloerelementen. Toen heb ik daar 

ook numerieke modellen voor 

gemaakt en dat lag me wel. Na 

een gesprek met mijn promotor 

stelde deze me dan voor om 

hierover iets uit te schrijven, zo is 

er dan een onderzoeksonderwerp 

uitgeschreven rond de 

dimensionering van wapening in 

de verankeringszone in alle types 

van voorgespannen betonnen 

elementen. 

Hoe ben je dan concreet  

aan de slag gegaan ?

Tijdens de opstart was de capaciteit 

van onze onderzoeksgroep 

experimenteel gezien vrij 

beperkt, d.w.z. dat we heel vaak 

op numerieke of wiskundige 

modellen moeten inzetten via 

de eindige elementen methode, 

en zo is het ook gegaan. Ik heb 

eigenlijk heel gedetailleerde eindige 

elementen modellen opgesteld 

en zelf een materiaalmodel 

geschreven om de hechting 

tussen de voorspanstrengen en 

het beton te modelleren. Dit om 

dan de overdrachtslengte uit 

te zetten omdat die bepalend 

is voor de trekkrachten in de 

verankeringszone. Vanuit dit 

gedetailleerd numeriek model 

heb ik dan heel veel verschillende 

simulaties laten lopen om de 

invloeden op de trekspanningen 

te identificeren. Daaruit heb ik 

vervolgens een vereenvoudigd 

model opgesteld dat gebruikt kan 

worden als een ontwerpmiddel 

om de wapening te berekenen. 

Aan dit onderzoeksproject ben ik 

vier jaar voltijds bezig geweest. 

Nadien heb ik nog 2 jaar gedurende 

ongeveer 1 dag per week mijn thesis 

uitgeschreven.

Was het niet mogelijk om 

eindblokwapening gewoon te 

berekenen met de Eurocode of 

met andere normen ?

De Eurocode is daar 

eigenlijk vrij beperkt in. Er 

wordt voorgeschreven om 

eindblokwapeningen te berekenen 

met behulp van een vakwerk of 

staafwerkmodel, zo wordt het 

hier ook al toegepast maar er zijn 

eigenlijk totaal geen richtlijnen 

van hoe dat staafwerkmodel 

moet opgesteld worden. Wat 

betekent dat de ontwerper daar 

heel wat vrijheid in heeft. Op basis 

van hoe het staafwerkmodel 

wordt opgesteld wordt er dan 

meer of minder wapening 

voorzien en werkt de wapening 

ook meer of minder efficiënt. De 

identificatie van op welke manier 

er een efficiënt en economisch 

vakwerkmodel kan worden 

opgesteld was tevens één van de 

hoofddoelen van mijn onderzoek. 

Verder zijn er bv in de Model 

Code nog een aantal formules 

of fysische modellen die ook 

gebruikt kunnen worden om de 

“spalling spanning” of “bursting 

spanning” in de verankeringszone 

apart te berekenen en daar op te 

gaan wapenen maar in de praktijk 

zien we dat die modellen eigenlijk 

toepasbaar zijn voor een beperkte 

reeks elementen, zoals holle vloer 

elementen tot een hoogte van 

400 mm. Voor die elementen is 

het resultaat  redelijk realistisch, 

maar voor hogere elementen 

of IV-liggers zijn die resultaten 

minder betrouwbaar.
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Stond je er dan alleen voor in dit 

onderzoek ?

Ik heb het onderzoek zelfstandig 

uitgevoerd maar ik heb wel 

heel wat begeleiding gekregen 

van CRH Structural Concrete 

Belgium, voornamelijk van David 

Dupont, Engineering Manager bij 

d-Concrete! 

De samenwerking was enorm 

positief, de inbreng die je krijgt 

is onbetaalbaar zeker omdat ik 

de praktische insteek nog niet 

had.  Ik heb mij ook gebaseerd 

Mijn doctoraats-
commissie gaf 
me enorm veel 
constructieve 
feedback
vooral over het 
staafwerkmodel
dat ik ontwikkelde.

“
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op de geometrieën die bij Ergon 

worden toegepast. Dus om 

mijn theoretisch fundamenteel 

onderzoek veel sneller naar de 

praktijk te brengen had ik echt wel 

die hulp van CRH nodig, en dat was 

tevens de meerwaarde voor mijn 

onderzoek.

Hoe ziet de toekomst er voor jou 

en je onderzoek dan uit ?

Mijn doctoraatscommissie gaf 

me enorm veel constructieve 

feedback vooral over het 

staafwerkmodel dat ik 

ontwikkelde. Ze hadden ook 

enkele zeer terechte opmerkingen 

over de constructie van het 

vakwerkmodel. Vermits er nog 

niets is over gepubliceerd, ga ik 

eerst dit model verder uitwerken, 

meer bijzonder op het gebied van 

geometrische optimalisatie.  Op 

lange termijn kan dit onderzoek  

uitmonden in een nieuwe bepaling 

in de norm.

Zelf blijf ik werkzaam binnen de 

onderzoeksgroep, concreet zal het 

een halftijdse job als onderzoeker 

en halftijds als IOF-manager 

(=Industrieel OnderzoeksFonds) 

zijn.  We bouwen op dit moment 

in Hasselt een nieuw labo, naar 

een initiatief van FEBE, dat 

de naam ‘Applicatie Centrum 

Beton en Bouw (ACB2) draagt. 

In dit labo willen we structuur 

mechanische proeven doen 

op 1:1 schaal op proefstukken 

tot twee bouwlagen groot. Dit 

labo beoogt het uitvoeren van 

fundamenteel onderzoek maar 

zeker ook het ondersteunen van 

de bouwindustrie door middel van 

dienstverlening.


