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Voorwoord 

Het voorliggende rapport gaat in op de kosten van de toepas
sing van verschillende funderingstechnieken. 
Tot dit onderzoek is besloten na het verschijnen van de circu
laire bouwlawaai in maart 1981. 
In deze circulaire zijn toetsingsnormen opgenomen die aangeven 
welke geluidsniveaus ten gevolge van bouwactiviteiten niet 
zouden moeten worden overschreden opdat een bouwproject geen 
geluidsoverlast veroorzaakt in de omgeving. 
Aan deze normen zal, gezien de vaak korte afstanden tot de om
ringende woningen niet altijd direct kunnen worden voldaan 
zonder dat tevoren met het geluidsaspect rekening wordt gehou
den in het bouwplan of bij de keuze van de toe te passen bouw
technieken. In de kostenaspecten daarvan bestond nog weinig 
inzicht. 
Vanwege het ontbreken van gegevens over de kosten die voor een 
goede afweging bij het opstellen van het bouwplan, de keuze 
van de bouwtechnieken en het door de vergunningverlener opleg
gen van voorwaarden van belang zijn, kon het voorkomen dat 
ongenuanceerde eisen werden gesteld ter voorkoming van geluid
hinder. 
In dit rapport worden alternatieve funderingstechnieken en de 
kosten ervan beschreven met het oog op de toetsingsnormen in 
de circulaire bouwlawaai. 
De waarde van dit rapport is dat aIle betrokken partijen nu 
vooraf kunnen beoordelen welke consequenties kunnen ontstaan 
bij gestelde geluidseisen. 
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SUMMARY 

This report exist out of a survey of the pile-driving methods most 
currently used in the Netherlands and of the soudlevels these methods 
cause in the neighbourhood. A guide is given under which condidions the 
quitermethods can be applied and which will be the financial consequences. 
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1. Algemeen 

1.1. Inleiding 

1.1.1.0~~racht en doelstelling 

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

beheer, Directoraat Generaal voor de Milieuhygiene, Directie Geluid, 

heeft in haar brief kenmerk DGMH/G 1593018 d.d. 7 december 1983 Ad

viesbureau D3BN civiel ingenieurs opdracht gegeven een onderzoek te 

verrichten naar de kostenconsequenties van de maatregelen ter beper

king van het geluidniveau bij heiwerkzaamheden tot een niveau, dat 

voldoet aan de aanbevelingen, welke zijn vastgelegd in de circulaire 

"Bouwlawaai" . 

De circulaire "Bouwlawaai", die in 1981 door het Ministerie van 

Volksgezondheid en Milieuhygiene is uitgegeven, beoogt mogelijkheden 

aan te geven en hulpmidde1en aan te dragen, speciaal voor de lagere 

overheden, om bouw- en slooplawaai te voorlwmen of te beperken. 

De circulaire "Bouwlawaai" is uitgebracht vooruitlopend op het gelei

delijk in werking treden van de Wet Geluidshinder. 

In deze circulaire worden emissienormen voor de bouwmachines en immis

sienormen voor woonbebouwing in de omgeving van bouw- en sloopwerlt

zaambeden gegeven. 

Aan de in de Hinderwet en de Gemeentewet gehanteerde begrippen als 

hinder en overlast door geluid wordt met de gegeven normen nader in

houd gegeven. 

In rapport Co-257860/9: "Mogelijkheden voor en consequenties van be

perking van het geluidniveau bij heiwerkzaamheden" opgesteld door 

Laboratorium voor Grondmechanica in opdracht van het Ministerie van 

Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening, directie Bouwnijverheid, af

deling Onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de mogelijl,heden, 

die ter beschikking Staan om het geluidniveau bij heiwerken te ver

lagen en van de praktische bouwtechnische consequenties daarvan. 

Tevens zijn indicaties gegeven van de kostenconsequenties, die deze 

maatregelen met zich meebrengen. 

In di t door adviesbureau D3BN c.1. opgeste1de rapport zijn de lwsten

consequenties van de maatregelen ter beperking van het geluidniveau 

bij heiwerken onderzocht aan de hand van een aantal uitgevoerde pro

jecten. 

1-1 
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Het kostenvergelijkend onderzoek is uitgesplitst in: 

a) de kostenconsequenties, welke het gevolg zijn van te treffen 

geluidsmaatregelen bij gelijkblijvende gekozen heitechniek. 

b) de kostenconsequenties, welke het gevolg zijn van de toepassing 

van een heitechniek welke "geluidsarm" is in vergelijking met 

een, welke niet "geluidsarm" is. 

l.l.2.Begrenzingen kostenvergelijkend onderzoek 

Het kostenvergelijkend onderzoek heeft zich beperkt tot het verge

lijk van de kosten,- welke voortvloeien uit de maatregelen, welke 

noodzakelijk zijn ter beperking van het geluidniveau bij heiwerken 

tot een niveau, dat voldoet aan de aanbevelingen, welke zijn vastge

steld in de circulaire "Bouwlawaai". 

De kosten, welke voortvloeien uit de te treffen maatregelen om hin

derlijke heitrillingen te voorkomen zijn bij dit onderzoek uitge

sloten. 

Deze uitsluiting is gebaseerd op de overweging, dat de mate van 

tri lling bij het heien sterk afhankelijk is van de bodemopbouw. 

Heitrillingen kunnen problemen opleveren bij het doorheien van 

tussenzandlagen, waarop omringende bebouwing is gefundeerd. 

Over het algemeen zal uitsluitend bij zwaar heiwerk van palen met 

grote dwarsafmetingen een kritische situatie kunnen ontstaan, waar

bij dikwijls bIijkt, dat niet in de aangrenzende bebouwing, doch 

meer bij de bebouwing op enige afstand hinder wordt ondervonden. 

In voorkomende gevallen behoort het reeds tot de taak van de ont

werper een vooronderzoek in te stellen naar de te verwachten tril

Iingsaspecten, aan de hand waarvan een zodanig paalinbrengsysteem 

gekozen dient te worden, dat schade aan gebouwen in de omgeving 

door hinderlijke heitrillingen voorkomen wordt. 



1.2. Ge1uidsbelasting 

1.2.1.Geluidsbegrippen 

Geluid noemen we de door ons gehoororgaan opgenomen luchttrillingen, 

die in de hersenen worden omgezet in een gewaarwording. 

Het aantal trillingen, dat per seconde wordt uitgevoerd bepaalt de 

toonhoogte van het geluid. 

Men noemt het trillingsgetal of aantal trillingen per seconde de 

frequentie; de eenheid is herz. (Hz.). 

De mens kent geluid met een frequentie van + 20-18000 Hz. 

De sterkte van geluiddruk wordt uitgedrukt in pascal (Pa.). 

Het zwakste geluid, dat de mens gemidde1d nog juist kan horen heeft 
-5 

een geluiddruk van 2.10 Pa van een zuivere toon van 1000 Hz. 

Het sterktste geluid, dat men niet of nauwelijks meer kan verdragen, 

heeft een geluiddruk van 200 Pa van een zuivere t~~n van 1000 Hz. 

Ui t proeven blijkt, dat onze geluidsindrul;: evenredig is met de loga

ritme van de sterkte van de geluiddruk. 

De eenheid, waarin de sterkte van het geluid, het geluiddrukniveau 

(Lp), wordt uitgedrukt, is de logaritmische eenheid: de deciBell (dB). 

De geluidsgewaarwording hangt af van de sterkte van de geluiddruk en 

de frequentie. Ons oor is minder gevoelig voor de lagere frequenties. 

Wanneer men een toon van 100 Hz even sterk wil horen als een van 3000 

Hz, dan moet de energie van de toon van 100 Hz veel groter zijn dan 

die van 3000 Hz. 

In ons gehoororgaan zit als het ware een filter, dat bepaalde frequen

ties afzwakt. 

1-3 

Om met deze eigenschap van het oor rekening te houden, worden de geluid

drukmeters voorzien van een genormaliseerd A-filter. Dit filter zwakt de 

geluiddruk bij lagere frequenties, die als minder hinderlijk worden er

varen, meer af dan de geluiddruk bij hogere frequenties. 

Het aldus gemeten geluiddrukniveau (L
pA

) wordt uitgedruk in dB(A). 

Het geluiddrukniveau, die geluidsimmissie, wordt internationaal gede

finieerd als 

L 
pA 

10 log (1) 

waarin p = de A gewogen geluiddruk in Pa 

2 X 10-5pa (d Po= e referentiedruk; gelijk aan de 

gehoordrempel) . 
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Het geluidsvermogensniveau (L WA)' de geluidsemissie, wordt 

internationaal gedefinieerd als: 

L = 10 log 
WA 

W 
W 

o 
~B (A~ 

waarin Whet A gewogen geluidsvermogen in Watts 

W = het referentiegeluidsvermogen van 10-
12 

Watt. 
o 

Het verband tussen het door de bran uitgestraalde vermogensniveau 

en het geluiddrukniveau op een afstand x van de bron wordt gegeven 

door de formule: 

L pA = L WA - 20 log 
x 
X 

o 
- c [ dB (A)] 

waarin: X de afstand van de bron tot het meetpunt. 

X = een referentieafstand van 1 meter 
o 

C = een van de omgeving afhankelijke constante. 

Uitgaande van de voorwaarde dat een bron op een reflecterende opper

vlak in aIle richtingen even sterk straalt, geldt C = 8 dB(A). 

Voor een geluidsbron op een niet-reflecterend oppervlak (dus ool~ in 

de vrije ruimte) geldt C = 11 dB(A). 

Het geluidsvermogensniveau van een bron is niet altijd constant in de 

tijd. Vele geluidsbronnen produceren fluctuerende geluiddrukniveaus. In 

dat geval bepaalt men statistisch een equivalent geluiddrukniveau. Het 

discontinue geluid wordt dan omgerekend tot een continu geluid met de-

zelfde energie volgens: 

log I-t
1 I, 2 

dt ] L = 10 2 (t) 
eq - t 2 

z 1 Po 

De kern van het probleem, om een juist equivalent geluiddrukniveau uit 

een fluctuerend geluiddrukniveau af te leiden, is het bepalen van de 

tijd waarover geintegreerd moet worden. 

Wanneer deze tijd (T) vastgelegd is en het fluctuerende geluiddrukni

veau ontbonden kan worqen in een aantal constante geluiddrukken, die 

gedurende een bepaalde tijdsduur (t) aanwezig zijn, kan het equivalente 

geluiddrukniveau bepaald worden met de formule: 

(2) 

(3) 

(4) 



L 
eq 

10 

L1 
10 

+ 
t 

z 
T 

10 

Lz 
10 t 

n 
""" "T 

Ln J 10 
10 

Wordt slechts een niveau LpA gedurende een deeltijd gehandhaafd, 

dan kan formule (5) worden vereenvoudigd tot: 

L 
eq LpA - 10 log 

T 
t 
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1.2.2.Geluidsbronnen bij heiwerkzaamheden 

In Nederland is het op diepte brengen van de palen voor een fundering . 
d. m. v. heien een algemeen bekend gegeven. De hei werl;:zaamheden worden 

per definitie als zeer luwaaiig beschouwd. Dit lawaai wordt veroorzaakt 

door verscheidene geluidsbronnen. 

De geluidsbronnen bij heiwerkzaamheden bestaan uit: 

1) De aandrijving van de heimachine. 

2) Het rammelen van de paal in de stelling en het slaan van de 

kabels. 

3) De geluidsuitstraling van de paal (vooral bij stalen palen 

of stalen damwandplanken). 

4) De slag van het blok op de paal. 

5) De explosie (blok) en het geluid van uitstromende 

stoom c.q. verbrandingsgassen. 

Van deze verschillende geluidsbronnen overheerst de explosie (5). 

Andere belangrijke geluidsbronnen zijn de slag van het blok op de 

paal (4), en de geluidsuitstraling van de paal (3). 

In navolgende schema is weergegeven, welke geluidsbronnen bij ver

schillende heimethodes in acht genomen dienen te worden. 

aQYldryv<~ 
Va" dE' 

h.e:ifYlC>t ch / nre: 

E>;I'/o;.;e 

.f ",;/JIrO;yj~tZ 
t..;/' 1c:tat!;Qs!;~" 



Geluidsbronnen 

1 2 3 4 5 

Valblolc x x x x -
Stoomblok of persluchtblok x x x x x 

Dieselblok x x x x x 

Snelslaghamer x x x x x 

Hydraulische blokken x x x x -
Trilblok x x x - -
Persapparatuur x - - - -

De geluidsemissie van heimachines hangt eveneens af van: 

1) de ouderdom van de stelling en de staat van 

onderhoud. 

2} het type paal. 

3) de lengte van de paal boven de grond. 

4) de bodemopbouw, waarin geheid moet worden. 

Indien tussen het heiblok en het waarnemingspunt obstakels aanwezig zijn, 

dan zal er een geluidsvermindering in de waarneming optreden. 

Hen spreekt dan van geluidsschaduw, well~ begrip vergelijkbaar is 

met lichtschaduw. 

Dit verschijnsel kan b.v. optreden bij het heien in een diepe bouw

put. Het geluidsniveau rondom de bouwput wordt dan gereduceerd, juist 

bij het relatief zwaar heien op stuit. 

Een belangrijk punt blijft echter de juiste keuze en de zwaarte van 

het heiblok, waardoor de heitijd d.w.z. de periode waarin het lawaai 

wordt veroorzaakt, in veel gevallen tot een minimum wordt beperkt. 

Uitgaande van een normale heiproduktie per dag betekent dit, dat als 

gevolg van de vereiste tijd voor het verplaatsen, onder de stelling 

brengen van een paal en het bijregelen, slechts gedurende 30 tot 40 % 

van de arbeidstijd met korte tussenpozen lawaai wordt veroorzaakt. 

1-7 



1-8 

Tabel 1 Geluidsemissie bij verschillende bloktypen. 

Heimethode 

Dieselblok 

Dieselblok met mantel 

StoomjPersluchtblok 

Stoom/Persluchtblok met mantel 

Valblok 

Hydraulische blok 

Hydraulische blok + balg 

Trillen (b.v. damwand) 

Drukken (Pilemaster e.d.) 

Boor/druksysteem 

Trilblok + fluidatie 

Grondverdringend schroeven 

Grondverwijderend schroeven 

Boren 

equivalente niveau 

op 15 m afstand 

95-100 dB(A) 

80-85 dB(A) 

90-95 dB(A) 

80-85 dB(A) 

85-90 dB(A) 

85-90 dB(A) 

80-85 dB(A) 

80-85 dB(A) 

65-75 dB(A) 

65-75 dB(A) 

75-85 dB(A) 

75-85 dB(A) :If 

75-85 dB :If 

(per paal) 

:If Geluidniveau wordt hoofdzakelijk bepaald door de dieselmotor. 

I 



1.2.3.Toetsingsnormen voor de geluidsbelasting 

Het geluidsniveau van heien wordt in het algemeen bepaald door het 

maximale geluidsniveau van de slag vast te stellen. Het equivalente 

niveau gerekend over de tijdsduur,die benodigd is voor het heien van 

een paal, ligt in de praktijk tussen 5 en 10 dB beneden het maximale 

geluidsniveau tijdens de slag. Met gemeten waarden van het maximale 

slagniveau kan een schatting worden gemaakt van het te verwachten 

equivalente niveau. 

Dit laatste wordt met immissienormen vergeleken om de toelaatbaarheid 

te beoordelen. 

In de circulaire "Bouwlawaai" wordt aanbevolen om voor heien in het 

algemeen als geluidseis te stellen:een maximum op 15 m afstand van 

87 dB(A){Leq.). 

Een verzwaarde eis van 82 dB(A) wordt aanbevolen voor die situaties, 

waarbij de aanbevolen toetsingsnormen voor geluidsgevoelige bestem

mingen worden overschreden. 
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Voor geluidsgevoelige bestemmingen wordt als toctsingsnorm voor de 

geluidsbelasting door bouw- en sloopwerkzaamheden op gevels van woningen 

tijdens de gehele duur van de werkzaamheden een Leq van 60 dB(A) aanbe

volen (07.00-19.00 uur). 

Bi j een tot ale duur der werltzaamheden korter dan een maand kan een toet

singsnorm van 65 dB(A) worden gehanteerd. 

Voor bijzondere geluidsgevoelige objecten, zoals scholen en ziekenhuizen 

l.an de bevoegde instantie ook een lagere dagwaarde dan 60 dB(A) als norm 

hanteren. 
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1.3. Analyse paalsystemen en t~epassingsgebied 

1.3.1. 

Het principe om de geringe en sterk wisselende draagkracht van 

de oppervlakte-lagen te overbruggen door met lange stijve ele

men ten op de dieper gelegen draagkrachtige lagen te funderen 

is zeer oud. 

In de loop der tijden heeft deze techniek zich zodanig ontwikkeld, 

dat het funderen op palen in Nederland behoort tot de meest toe

gepaste funderingswijze. 

Het inventariseren van de diverse systemen heeft in het kader van 

deze rapportage tot doel om enig inzicht te verschaffen in het ge

bruik en de toepasbaarheid der verschillende systemen. 

Dit om te kUnnen beoordelen welke mogelijkheden voorhanden zijn om 

het geluidniveau bij heiwerken te verlagen en wat de praktische 

bouwtechnische consequenties daarvan zijn. 

Inde1ing van paalsystemen naar de wijze van inbrengen. 

Het in groepen indelen van paalsystemen kan op vele wijzen ge

schieden, al naar gelang het uitgangspunt, van waaruit de keuze 

moet worden bepaald. 

Daar het inbrengsysteem van grote invloed is op het te produceren 

ge1uidniveau bij heiwerken wordt in deze rapportage een inde1ing 

naar wijze van inbrengen toegepast. 

Te onderscheiden zijn: 

1) Inbrengsystemen met grondverdringing. 

2) Inbrengsystemen met grondverwijdering. 

1.3.1.1. Inbrengsystemen met grondverdringing 

Onder inbrengsystemen met grondverdringing wordt verstaan de methoden 

van het op diepte brengen van een betonnen, stalen of houten element, 

. waarbij de grond verdrongen wordt door het in te brengen element. 

Gewoonlijk vergt dit systeem van inbrengen veel energie, hetgeen 

veelal gepaard gaat met een hoge geluidsproduktie. 

De benodigde energie hangt hierbij af van de te overwinnen bodem

weerstand, de vorm en de massa van het paalelement, de stand van 

de palen alsmede de dichtheid van het palenveld. 

Daarbij speelt de krachtsoverbrenging in het gehele inbrengsysteem 

een grote rol. 



De inbrengsystemen met grondverdringing zijn naar de aard van de 

inbrengmechanismen onder te verde len in: 

1) Geheide systemen. 

2) Ingetrilde systemen. 

3) Gedrukte systemen. 

4) Geschroefde systemen. 

1.3.1.2. Inbrengsystemen met grondverwijdering 

Onder inbrengsystemen met grondverwijdering wordt verstaan de 

methoden van vervaardigen van in de grond gevormde palen in een 

voorgeboord c.q. ontgraven gat, welk gat al dan niet met een 

speciale steunv1oeistof wordt opengehouden. 

In algemene zin kan van het inbrengsysteem met grondverwijdering 

gesteld worden, dat dergelijke systemen geluidsarm zijn, doch dat 

er geen beinvloeding in gunstige zin plaatsvindt van de grondeigen

schappen. 

Bovendien kan bij een minder zorgvuldige uitvoering gemakkelijk een 

verslechtering van de draagkracht- en vormveranderingseigenschappen 

van de grondslag rondom de paal optreden. 

In Nederland worden palen uit deze categorie op beperkte schaal toe

gepast. De inbrengsystemen met grondverwijdering zijn naar de aard 

van de inbrengmechanismen onder te verdelen in: 

1) Geboorde systemen met bakboor en/of schroefboor. 

2) Geboorde systemen met avegaar. 

3) Gegraven systemen met grijper. 

4} Geboorde systemen door middel van 

pulsen of spoelen. 

1.3.1.3. Schema 1 - Indeling naar de wijze van inbrengen. 

Schema 1 geeft de paalsystemen aan ingedeeld naar de wijze van 

inbrengen zoals beschreven onder punt 1.3.1. 

1.3.1.4. Schema 2 - Karakteristieke eigenschappen en belastingspectrum 

Schema 2 geeft in grote lijnen de karakteristieke eigenschappen 

aan van de belangrijke, in Nederland voorkomende paalsystemen. 

Horizontaal zijn de eigenschappen gerubriceerd in de 3 groepen: 

1) Vervaardiging. 

2} Aanpasbare afmetingen tijdens uitvoering. 

3) Hinder. 
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Verticaa1 zijn de paalsystemen gerangschikt. 

Uit het belastingsspectrum kunnen de onder normale omstandigheden 

toelaatbare nuttige paa1belastingen per paalsysteem worden afgeleid. 



N 
...; 
~ 

.50 
"-
11/ 
:0 
'j ... 
11/ 
> 

~l e 
1! 
III" 
>-11/ 
III e 

Schema 1. INDELING NAAR DE WIJZE VAN INBRENGEN 

ingetrllde 

systemen 

gedrukte 

aterkte 

gescbroefde 

lfIysteaen 

boren _t bakboor 

en/ot schroef-

boor 

boren 

met aveg ... r 

boren door 

middel van 

pulsen of .peelen 

H 

in de grond 
vervaard1gd j 

zonodig met 
vergrote voet 

aan een atuk 

in het werk 

samengcsteld 

met prefab 

schacht 

in de grond ver

vaard1gde schacht 

fluiderend ingebracht 

zonodig met vergrate voet 

eet geprefabr1ceerde olernenten 

grondverdringend 

grondver.i j de rend 
zonder speciale steunvloe!stof 
grondVtu·.1jderend 
:net steunvlaei8tof (bentonite) 

grondve:nrijderend 

IIOrte1 injektie onder de punt 

crondvel'wijderend 

zonder .peci.le ateunvloelstaf 

zander vergrote 

me t vergrote 

voet 

~onder een 

uitgcslagen 

vaet 

zonder een 

u i tgeslagen 

voet 

met een 

uitgeslagen 

vaet 

zander een 

u1 tt,eslagen 

.""t 

met een 

uitr,eslagen 

voet 

(toepa88ine mante1buis) 
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hauten paal 1.1 

geprcfahriceerde betonpaal 2.1 
stalen paal S, 1 
dal'!lwand!)lank 8.2 

genrefabriceerde betonpaaI 2.1 
stalen paal 8.1 

hauten ~aal met opzetter 1.2 
betonnen schake-Ipaal 2.2 
stalen buisl)aal 5.2 

betonnen ./ichakelpaal 
stalen buispaal 

combinatiepaal 

M.V. paaI 

comblnat iepaal 

cas1ngpaal 

stalen bulspaal 

casingpaal 
beton-dr-ukpaal 
stalen buispaal 

in de grand gevormde 
betonpaal 
U.V. paal 

in de grond gevormde 
betonpaal 

2.2 
5.2 

4.1 

6.1 

4.1 

5.1 

5.2 

5.1 
7.1 
5.2 

3.2 

6.1 

3.1 

gepretabriceerde betonpaal 2.1 
sta1en naa! 8.1 

8.2 

trilbetonpaal 3.3 

beton-drukpaal 7.1 
stalen buispaal •. 2 
H.V. paal 6.1 
stalen paal 8.1 

schroefpalen 3.4 

boorpaa1 10.1 

boorpaal 10.1 

se"troei'paa1 9 .1 

diepwandpaal 10.2 

pulspaal 9.3 

wortelpaal 9.2 
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1.3.2. Technische overwegingen bij keuze paalsysteem 

De technische overwegingen die bij de keuze van een paalsysteem 

een rol spelen zijn ontwerpeisen voorlwmend ui t: 

1) het bouwproject 

2) de bouwplaats 

3) de grondgesteldheid. 

In schema 3 zijn de meest voorkomende ontwerpeisen behandeld door 

de aspecten van het bouwproject, de bouwplaats en de grondgesteld

heid te relateren aan de karakteristieken van de paalsystemen. Ont

werpeisen voortkomend uit de grondgesteldheid zijn specifieke plaats

gebonden. Van zes bodemprofielen, die in Nederland veel voorkomen, 

zijn de ontwerpeisen opgenomen. 

Nadat de ontwerpeisen zijn geanalyseerd kunnen de mogelijke technische 

oplossingen van de funderingsconstructie worden geselecteerd. 

Het ontwerp van de fundering dient als integraal onderdeel van het 

tot ale ontwerp van de draagconstructie te worden bezien. 
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Om te komen tot een keuze van het paalsysteem zullen de technische 

oplossingen zodanig moeten worden uitgewerkt, dat van de palen de 

afmetingen, aantallen en kwaliteiten kunnen worden vastgesteld, waar

bij voor de diverse systemen een gelijkwaardige kwaliteit in technisch 

opzicht zal moeten worden nagestreefd.Derhalve zullen uit een gewichts

berekening de belastingen op funderingsniveau bekend moeten zijn, in

clusief de verhouding van permanente en variabele belasting. 

Bovendien moeten de ontwerpeisen, die niet rechtstreeks verband houden 

met de systeemkeuze. doch meer met de dimensionering van de palen, in 

beschouwing worden genomen. Hierbij valt te denken aan de gestelde 

normen t.a.v. toelaatbare spanningen. vervaardigingscontrole etc. of 

de aan te houden stijfheidseisen bij stabiliteitselementen. 

Van de te kiezen paalsystemen moet worden nagegaan in hoeverre bij de 

toepassing van een bepaald systeem extra voorzieningen vereist zijn 

in de overgangsconstructie en/of de overige draagconstructie, zoals 

b.v. aanpassingen aan de afmetingen van de poeren, funderingsbalken, 

of plaatsing van de palen naast de systeemassen in verband met de 

beschikbare ruimte naast belendingen. 
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Dergelijke voorzieningen komen voort uit het toelaatbare draag

vermogen van de palen en het vormveranderingsgedrag van de palen, 

waarbij zowel de tot ale vormverandering per funderingselement als 

de eventuele verschillen in zetting tussen de diverse elementen 

een belangrijke rol spelen. 

Gezien de functionele betekenis van de fundering v~~r het gehele 

project dient bij de uiteindeIijke keuze van een paalsysteem het 

accent duidelijk te liggen op de kwaliteit. 
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Karakterestieken van paalsystemen 
Schema 3 
Overzicht ontwerpeisen, af te leiden uit Vervaardiging Belasting Vorm, afmetingen Kwaliteit Constructieve Nevenaspekten 
aspecten van het bouwproject, bouwplaats I mogelijkheden 
en omgeving en de grondgesteldheid; 
karakterestieken en paalsystemen. 
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1. Aspecten van het bouwproject 
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1.2.Toelaatbare vervormingen 0 0 0 0 0 • 
l.3.Aard van de belastingen en 

verdel ing op funderingsnivo 0 • 0 0 • • 0 • 0 • • • • 0 0 • 0 0 • 0 
/ 

1;4. Bouwschema 0 0 • • • 0 0 0 • 0 • • 
2. Aspekten van de Bouwplaats en Omgeving 

2. 1. Terreingegevens bouwplaats 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 • • • 0 0 

2. 2. Terreinwijzigingen in verI eden en toekomst 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 

2.3. Terreingegevens omgeving 0 • • 0 0 • • • • 0 0 • 0 

2.4. Plaatselijke overheidsbepalingen 0 • • 0 • • 0 • • 0 • 0 0 • 
3. Aspekten van de Grondgesteldheid 

3.1. Prof iel 1 : Rotterdam • • 0 • • 0 0 0 0 0 0 0 0 

3;2.Profiel 2 : Amsterdam • • 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 • 0 

3.3.Profiel 3 : Glaciale afzetting 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • • 
3.4.Profiel 4 : Stuifzand afzetting 0 0 0 0 • 0 • • 0 0 

3.5.Profiel 5 : Rivierafzetting 0 0 0 0 0 0 0 

3.6.Profiel 6 : Wadzandafzetting • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

· 
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1.3.3. Economische overwegingen bij keuze paalsysteem 

Een belangrijk keuzemotief voor het palensysteem blijken de kosten 

te vormen, waarbij niet aIleen de hoogte van de directe kosten, doch 

ook de kans op onvoorziene meerkosten door aanvullende voorzieningen 

bij de uitvoering in de overweging betrokken moeten worden. 

Wil men de diverse paalsystemen economisch met elkaar kunnen verge

lijken dan is het zaak daarbij allereerst een vergelijkbare grootheid 

te vinden die enerzijds op aIle palen van toepassing is en zich ander

zijds op eenvoudige wijze laat uitdrukken in een geldwaarde. 
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In de praktijk is gebleken, dat "de prijs per 0,01 MN (= 1 ton) nuttig 

draagvermogen per strekkende meter ingebrachte paallengte" de meest 

hanteerbare grootheid is om de verschillende paalsystemen in economisch 

opzicht met elkaar te vergelijken. 

In schema 4 is een overzicht gegeven van het kostenverloop per paal. 

De weergegeven kosten zijn niet exact en zijn sterk afhankelijk van 

concurrentie, marktsituatie e.d.; standaardafwijkingen van 25 % zijn 

mogelijk. Het schema geeft een momentopname en in verb and met de geId

ontwaarding en de tijdgebonden kosten moeten de gegeven kosten met een 

factor worden vermenigvuldigd. 

Daar deze factor niet voor elke paal dezelfde waarde zal hebben moeten 

de kosten derhalve als zeer globale indicatie worden beschouwd. 

In feite mogen de kosten van het leveren en in de grond brengen van de 

palen voor een aantal alternatieve oplossingen nooit op zich verge

leken worden. De financiele consequenties, die de alternatieven op de 

rest van de draagconstructie hebben, moeten ook worden nagegaan. 

Om ten aanzien van de fundering tot een verantwoorde prijsvergelijking 

te komen bij de verschillende alternatieve oplossingen, moeten steeds de 

totale prijzen van de draagconstructies tot een bepaald niveau, waar

boven de fundering niet meer op de verdere draagconstructie van invloed 

is, met elkaar vergeleken worden. 
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Een andere overweging, die bij de waardering van de kosten voor alter

natieve oplossingen een rol speelt, is het aandeel van de funderings

kosten ten opzichte van de totale stichtingskosten van het te bouwen 

project. In schema 5 worden de funderingskosten enerzijds en de kosten 

van het leveren en inbrengen van de palen anderzijds, uitgedrukt in 

procenten van tot ale ruwbouwkosten voor de verschillende bouwsektoren. 

Met behulp van dit schema kan men vooraf overzien in welke gevallen 

het zeer ver uitwerken van alternatieve oplossingen uit economisch 

oogpunt belangrijk is en in welke gevallen niet. 
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1.4. Toetsing van de geluidsbelasting 

In schema 6 is een overzicht gegeven van de in Nederland gangbare 

paalsystemen gegroepeerd naar de wijze van inbrengen (zie 1.3.1.) 

en de mogelijke middelen van inbrengen per paalsysteem met de bij

behorende gemiddelde equivalente geluidniveaus op 15 m afstand 

(zie 1.2.2. - tabel 1). 

De waarden van de gemiddelde equivalente geluidniveaus zijn ge

toetst aan de in de "circulaire Bouwlawaai" aanbevolen geluidseisen. 

Uit deze toetsing blijkt, dat voor aIle grondverdringende paal

systemen, die door middel van een heimethode worden ingebracht ge

luidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, om binnen de aanbe

volen normen te blijven. 

De overige paalsystemen behoeven geen aanvullende voorzieningen. 

In Nederland wordt momenteel 90 % van de palen voor een fundering op 

diepte gebracht door middel van heien. Bovendien blijkt het gebruik 

van bepaalde bloktypen gebonden te zijn aan een bepaalde sector van 

de bouw, waarbij een onderverdeling kan worden gemaal~t in de zwaarte 

van het heiwerl;: gelet op de gangbare afmetingen van de in te brengen 

elementen. 

In schema 7 is volgens bovenvermeld prinCipe een overzicht weergegeven 

van het toepassingsgebied van de bloktypen. Daarbij is in procenten 

aangegeven de verdeling van het gebruik van de diverse bloktypen, ge

relateerd aan de ingebrachte strekkende meter paallengte per jaar. 

Daar geen exacte cijfers beschikbaar zijn is volstaan met een raming 

die uitsluitend dient voor een algemeen beeld. 

Uit het overzichtsschema blijkt, dat het dieselblok verreweg de meeste 

toepassing vindt. 

Van aIle in te brengen palen wordt 70 % d.m.v. een dieselblok ingebracht. 

De toepassing van de overige bloktypen vindt slechts op kleine schaal 

plaats en is veelal gebonden aan specifiek heiwerk. 
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Schema 6 Middelen van inbrengen A-.nbevolen ** 
toetsingsnora 

boor/schroef circularie bouw-

Legenda : Geheide systemen Tril/druk syste.en systelllen lawaa1 

- opgegeven waarde 

L (eq) op 15 m in dB(A) 
III 

r:: (gemiddeld) () .... 
QI ~ QI 
bJ) Q) Q) III 

r:: .... '0 '0 
QI .lIC ~ '0 r:: r:: .... 
... -0 overschrijding 

0 • • r:: Q) QI ::s 
..0 $.< ..-i '0 • IV $.< $.< ..-i 

r:: ..!III QI ..0 I ... • bJ) IV 0 IV 
'M 0 II ::s ~ r:: '0..0 bD 

algemene eis ..-i m .r:: ..-i EI rIl .... ." 
r:: $.< ..0 .r:: ..!III () 'H QI >. $.< 'M rIl QI 
m ..!III Q) ~ ~ 0 III + QI rIl '0 r:: !Ir; r:: .... '0 
:> 0 EI .r:: .r:: ..-i .... ..!III ..!III ~ ..!III $.< Q) $.< Q) Q) Q) $.< 

..!III ..-i r:d () () ..0 ..-i 0 0 rIl ::s Q) :>- Q) :>- r:: III m 
QI -0 0 ..0 i ::s ::s ..-i ::s ..-i ..-i >. $.< :>- Q) :> Q) Q) '0 m 
N overschrijding verzwaarde eis ..-i EI ..-i ..-i Q) as ..0 ..0 rIl '0 '0 0 '0 0 e .... !Ir; 

'1"") ..0 0 0 III III III $.< ..-i ..-i ~ $.< r:: $.< r:: $.< Qj ::s N 
..... ..-i 0 0 $.< $.< Q) '0 .... .... 0 o.r:: o.r:: bD..-i $.< 

ill: as ~ ~ Q) Qj .... 
~ $.< '" $.< 0 $.< () $.< () ..-i Qj Q) 

> en en Po. Il. ~ Eo< Eo< ~ ~ o III o rIl < 0 > 
nr. Paalsysteem 

1.1 houten palen r811 IiiJ 
1.2 opzetters voor houten palen [nl [i9J 

2.1 geprefabriceerde betonpalen Iii] ~ ~ W] IInl 82 

2.2 betonnen schakelpalen [llJ IIliJ Wi) 

3.1 in de grond gevormde betonpaal 
1831 op de voet geheid 

3.2 in de grond gevormde betonpaal 
op de mantel geheid [iil ~ laiJ [871 

3.3 trilbetonpaal 82 80* 
r:: 3.4 grondverdringende schroefpaal 
~ 80* 87 82 
II) dB(A) dB(A) ..., 
III 

4.1 @!l 1931 mEJ >. Combinatiepaal 
fJJ 

II) 
'0 

5.1 Casingpaal 1871 11m I~ 1871 r:: 82 
<l> 
bJ) 

5.2 Stalen buispaal I [Ell ~ r:: 67 ..... 
... 
'0 ... 

6.1 M.V. paal Irgm I~ l[ifl <l> 67 ::-
'0 
r:: 
0 ... 7.1 Beton-drukpaal 67 67 

" 
8.1 Stalen paal 187 1 1931 1931 1931 1931 I~ I[!f] 82 

I 8.2 Damwand 1f931 1I931 1[931 1fQ;l 1(9'9] Js71 R2 

<l> 
'0 9.1 Grondverwijderende schroefpalen r:: 80* II) ... - . ... i QI 9.2 Wortelpaal 80* '0 I ." 
·M 9.3 Pulspaal 80* 

1 
~ ... r:: ** Q.l II) 

::- a 
, 

Gebaseerd op 100% geluidsproduktie ! 
'0 Q.l 10.1 Boorpaal 80* r:: .., ..... __ ... r-------- t gedurende 12 u/dag 
0 fJJ I ... >. 10.2 Diepwandpaal 80* 

, * Geluidsniveau wordt hoofdzakelijk 
0 til I bepaald door dieselmotor 

~ 
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1.5. Geluidsbeperkende maatregelen 

Afgezien van het feit of men weI of niet kan voldoen aan de 

toetsingsnormen voor de geluidsimmissiewaarden, bIijven de 

volgende overwegingen van belang: 

1) Het bereiken van een korte bouwtijd voorkomt 

klachten. 

Snelle vorderingen doen geluidsbelastingen 

dragerlijker lijken dan Iawaai zonder een 

duidelijk zichtbaar nut. 

2) De werkers op bouwwerlcen, vooral in de 

steden, kunnen door oplettendheid en mee

denken veel overlast voorkomen door: 

- meerdere luidruchtige apparaten gelijk

tijdig aan te zetten. 

- de meest luidruchtige machines, zoals 

heimachines, vooral dan te gebruiken 

als het geluidniveau rond de bouwplaats 

toch al hoog is b.v. door spitsuurverkeer. 

- rustpauzen en werlttijden consequent aan te 

houden. 

3) Voorlichting aan omwonenden over wat gaat gebeuren en 

waarom, kan veel klachten en ergenis voorkomen. 

Wanneer de (te verwachten) geluidsbelasting voor de om~evin~ van 

de bouwplaats hoger is dan de gewenste immissiewaarde, zal men 

maatregelen ter beperking van de geluidsbelasting moeten treffen. 

In principe zijn er de volgende mogelijkheden om de geluidshinder 

te beperken: 

1) Vergroten afstand tussen heistelling en geluidsgevoelige 

object. 

2) Speciale voorzieningen treffen om de geluidsemissie van 

de heistelling te beperken. 

3) Een heimachine met een lagere geluidsprodulttie inzetten. 

4) 8eperken van de tijd dat de heistelling in gebruik is. 

5) Voorzieningen treffen bij de inrichting van de bouwplaats. 

6) De heistelling vooral gebruiken, wanneer het referentie

niveau (= de immissiewaarde bij de geluidsgevoelige objecten, 

zonder de bijdrage van de heistelling) a1 hoog is. 

7) Kiezen van een alternatieve funderingstechniek. 



1.5.1. Vergroten afstand tussen heistelling en geluidgevoelige object. 

De eenvoudigste methode om de geluidsoverlast te beperken is de 

afstand tussen ~eluidsbron en geluidsgevoelige object zo groot 

mogelijk te maken. Meestal is dat uiteraard niet haalbaar. 

Voor de equivalente geluidniveaus, zoals weergegeven in de cir

culaire "Bouwlawaai" zijn de berekende afstanden bij de geadvi

seerde toetsingsnormen van 60 dB(A) of 65 dB(A) weergegeven in 

tabel 2. 

Het is duidelijk, dat in een dichtbebouwde omgeving het heien 

geluidshinder kan veroorzaken. Vooral in een omgeving waarin 

een grote mate van reflectie optreedt, zoals het geval is in 

smalle straten of in woonwijken met veel flatgebouwen, kan bij 

de normale bouwplaatsafmetingen geluidshinder verwacht worden. 
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Tabel 2 

Heimethode Benodip,-de afstand Benodigde afstand I 
bij 60 dB(A) bij 65 dB(A) 

Dieselblok zonder mantel 1337 m in vrije veld 752 m in vrije veld 
1838 m bij eenz. reflectie 1062 m bij eenz. reflectie 

Dieselblok met mantel 212 m in vrije veld 119 m in vrije veld 
299 m bij eenz. reflectie 168 m bij eenz. reflectie 

Hydroblok zonder balg 336 m in vrije veld 189 m in vrije veld 
474 m bij eenz. reflectie 267 m bij eenz. reflectie 

Hydroblok met balg 189 m in vrije veld 106 m in vrije veld 
267 m bij eenz. reflectie 150 m bij eenz. reflectie 

Luchtheimachine met schort <180 m in vrije veld <106 m in vrije veld 
<267 m bij eenz. reflectie <150 m bij eenz. reflectie 

Mortelschroefpaal <189 m in vrije veld <106 m in vrije veld 
<267 m bij eenz. reflectie <150 m bij eenz. reflectie 

Tri1blok <189 m in vrije veld <106 m in vrije veld 
<267 m bij eenz. reflectie <150 m bij eenz. reflectie 



1.5.2. 

1.5.2.1. 

Voorzieningen aan de heistelling 

Geluiddempende mantels 

Een geluiddempende mantel bestaat hoofdzakelijk uit een soort 

kokerconstructie, waarvan de wanden geluidsisolerend en -absor

berend materiaal bevatten. 

De koker omsluit tijdens het heien het heiblok en de paal tot 

op de grond. 

Door zowel het heiblok als de paal volledig af te schermen van de 

omgeving worden de volgende geluidsbronnen gedempt: 

- de explosie en het geluid van uitstromende stoom c.q. 

verbrandingsgassen. 

- de slag van het blok op de paal. 

- de geluidsuitstraling van de paal. 

In schema 8 is een overzicht gegeven van de in de handel zijnde 

geluiddempende mantels. 

In het kader van de bouw van de metro in Rotterdam is door Gemeente

werken R'dam t.b.v. heiwerkzaamheden een geluiddempende mantel ontwik

keld, die op vrij uitgebreide schaal wordt toegepast. 
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Op plaatsen waar geluidhinder zou kunnen optreden, wordt in de bestek

ken van Gemeentewerken R'dam het gebruik van een geluiddempende mantel 

voorgeschreven. Een aantal van deze mantels is in het bezit van Gemeen

tewerken en kan de aannemer ter beschikking worden gesteld. De Gemeente

werken R'dam noemt de resultaten van het gebruik van de geluidsmantel 

positief. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat met een geluiddempende 

mantel een geluidsreductie van 15-25 dB(A) is te bereiken, zodat 

het equivalente geluidniveau op 15 m afstand bij het heien van 

een paal met een dieselblok dan nog 85-75 dB(A) bedraagt. 

De geluiddempende mantels zijn echter kwetsbaar, werken produktie

verminderend en zijn zeer duur. Door de heiers worden de geluid

dempende mantels als belemmerend ervaren. 



Fabrikant 

DELl'IlAG 

DELMAG 

KRUPP 

SEE LAND 

ZUBLIN 

LOS INGER 

VAN HATTUM 

Konstruktie I Hoogte in m Gewicht Doorsnede 
\ min in kg 

In 2 pa ~len hydraul isch 
openklapbaar. In 2 trap-
pen telescopisch beweeg-
baar. 

In onderdelen op te 
bouwen uit 2,5 en 5 m 
lange schotten. Bodem-
afsluiting door schor-
ten. Buizenraamwerk. 

Vast aan de makelaar ver-
bonden achterwand. 3 Delen 
op geleiders telescopisch 
beweegbaar, 1 vaststaande 
kap. 

2-delig openklarbare,zelf-
dragende konstruktie, aan 
de makelaar bevestigd. In 
onderdelen op te bouwen. 

2-delig openklapbare koker, 
aan de makelaar bevestigd, 
afzonderlijke paneellengte 
10 m. 

2-delig openklapbaay bui-
zenraamwerk met een opge-
nomen malwlaar. 

2-delig openklapbaar 
buizenraamwerk, aan de 
makelaar bevestigd. 

11,5 20 3175 zeshoekig 
ca.1,4xl,0 m 

2,5 > 20 2500 rechthoekig 
bij ca.l,3x1,4 m 

20 m 

ca.5,3 12 3500 achthoekig 

6 > 20 5000 rond of zes-
bij hoekig 

18 m 

10 > 20 4000 rechthoekig 
bij ca.1,4xl,4 m 

20 m 

- 10 5500 ongeveer 
rechthoekig 

- 23 2000 rechthoekig 

Overzicht geluiddempende mantels 
Schema 8. 

Opbouw ~elUiddemping Werkhoek 

Raamwerk bestaande ca.23 180 0 

uit vierkante kokers, 
buitenopbouw staal-
plaat, binnenopbouw 
aluminiumfolie. 

Dempingsmateriaal: ca.20 ca. 120 0 

kunststofschuim + tot 23 
rubber matten 

2,5 mm staalplaat, ca.25 360 0 

bitumenemulsie met 
12 mm kunststof 
schuimlaag. 

Buitenhuid staal- ca. 22 ca. 180 0 

plaat, mineraalwol , tot 25 
aluminiumfolie, gaas 
en geperforeerde 
staalplaat. 

I 
Buitenhuid van staal- • ca.20 105 0 

plaat, mire raal wol , 
geperforeerde kunst-
stofplaten. 

Buitenhuid,dempende ca. 20 ca. 270 0 

laag, vulling, isole-
rende laag, geperfo-
reerde staalplaat. 

zwaar zeildoek, lood- ca. 10 ca. 180 0 

rubber, staalgaas, tot 15 
glaswol, kopergaas. 



1.5.2.2. Geluidbeperkende maatregelen bij valblokken 

Valblokken worden hoofdzakelijk gebruikt voor lichte heiwerkzaam

heden. Het equivalente geluiddrukniveau op 15 m afstand van de 

stelling is 85-90 dB(A). 

In Zwitserland is een heistelling voor het valblok ontwikkeld, 

welke bij het heien van betonpalen een geluidsemissie van 82 dB(A) 

heeft. De verminderine van de hei~eluiden vindt plaats door: 

- de onderdelen waaruit de makelaar is 0PRebouwd door extra voor

bindingen nog stijver tegen elkaar te klemmen. 

- het hijstouw door een speciale constructie met het valblok te ver

binden, waardoor het touw altijd onder spanning blijft. 
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- de geleiding van het valblok en van de paal met kunststof te bekleden. 

- de geleiding van de paal te laten verlopen via een konisch naar onder 

wijder wordende stalen ring, die met rubber bekleed is. 

- de slag tussen paal en blok te dempen door het toepassen van een 

20 mm dikke houten plank op de paalkop, die bij iedere paal vernieuwd 

wordt. 

1.5.3. Inzetten heimachines met een lage geluidsproduktie. 

1.5.3.1. Hydraulische blok 

Een theoretische analyse van het heiproces, gebaseerd op de Rolf

mechanica, leidde tot de recente ontwikkelinR van het hydraulische 

blok, waarmee optimaal wordt tegemoet gekomen aan de beheersing 

van de krachten tijdens het gehele heiproces. Hierdoor kan praktisch 

worden voldaan aan het gewenste ideale energiediagram, hetgeen leidt 

tot een hoog energierendement, het voorkomen van schade aan de paal 

en een relatief snel op diepte brengen van dit element. Door de be

heersing van de krachtswerking tijdens het gehele proces zijn nauw

keurige waarden af te leiden voor het grensdraagvermogen van de ge

installeerde paal. 

Het hydraulische blok heeft een lagere emissiewaarde dan het diesel

blok (85-90 dB(A) op 15 m). 

In tegenstelling tot het dieselblok, waar de geluidsafstraling van 

de paal ondergeschikt is aan de geluidsproductie van het blok zelf, 

is bij het hydraulische blok de geluidsafstraling van de paal be

langrijker. Er vindt een geluidniveau-verlaging van 5-10 dB(A) 

plaats als men de paal van de omgeving afschermt door een balg. 
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Bij toepassing van de bale is de geluidsproduktie van het blok 

maatgevend. Het equivalente geluidsniveau op 15 m afstand bedraagt 

ca. 80-85 dB(A). 

Het hydraulisch blok is aIleen geschikt voor zwaar tot zeer zwaar 

heiwerk. Hydraulische blokken voor lichtere heiwerkzaamheden zijn 

in ontwikkeling, maar nog niet operationeel. 

1.5.3.2. Trilblokken 

Trilblokken zijn bruikbaar voor zowel het inbrengen als trekken 

van voornamelijk stalen elementen. Ze bestaan in hoofdzaak uit 

excentrieken die door middel van elektrische- of hydromotoren 

worden aangedreven. Door de excentrieken in tegengestelde richting 

te laten draaien heffen de vrijkomende horizontale krachten elkaar 

op, terwijl de verticale kracht wordt versterkt. 

De samengestelde verticale kracht, versterkt door het gewicht van 

het trilblok met de eventuele voorspanning, drijft het in te brengen 

element op diepte. 

Trilblokken zijn niet in aIle grondsoorten toepasbaar. De grondsoort 

dient waterdoorlatend te zijn. Ais nadeel geldt dat door dit inbreng

systeem de bodem in trilline gebracht wordt en daardoor ook de gebouwen, 

die daarop staan. Het is bekend, dat het inzetten van trilblokken in 

de nabijheid van woningen soms als hinderlijker wordt ervaren dan het 

gebruik van luidruchtige heistellingen. 

Trilblokken hebben een lagere geluidsproduktie dan aIle soorten hei

blokken (ca. 80-85 dB(A) op 15 m afstand). 

1.5.3.3. Hydraulische indrukmechanismen. 

In het algemeen zijn methoden, waarbij palen c.q. damwanden hydraulisch 

de grond ingedrukt worden voor specifieke doeleinden ontwikkeld. 

Ook bij het hydraulisch indrukken geldt overigens, dat niet aIle grond

soorten dit toelaten. Het indrukken in de grond gebeurt vrijwel geluid

loos, maar de apparatuur die daarvoor nodig is, veroorzaruct een emissie 

van ca. 65-75 dB(A). Deze geluidsemissie kan verlaagd worden door het 

gebruik van electromotoren. 



1.5.4. 

1. 5. 5. 

Beperken van de tijd dat de heistelling in bedrijf is. 

Een vermindering van het equivalente geluiddrukniveau kan ver

kregen worden door de geluidsbron slechts gedurende een beperkte 

tijdsduur te laten werken. 

Uitgaande van het feit dat dezelfde hoeveelheid werk moet worden 

uitgevoerd, zal de totale duur van het werk met ongeveer dezelfde 

factor toenemen als de dagelijkse arbeidstijd wordt gereduceerd. 

Dit heeft, naast een sterk kostenverhogend effect, tot gevolg dat 

de omgeving over een langere periode geluidsoverlast ondervindt 

van een iets lager geluiddrukniveau. Dit kan ongunstiger worden 

beoordeeld dan een iets hoger geluidniveau gedurende een kortere 

bouwtijd. 

Een productiemethode, waarbij het goed mogelijk is om de heitijd 

te verkorten zonder ernstig produktieverlies, is het spuiten. 

Hierbij wordt door het onder hoge druk spuiten van water onder 

de paalpunt (het zgn. voorspuiten) de weerstand van de grond ver

laagd, of door het spuiten naast de paal (het zgn. bijspuiten) 

de wrijving tussen de punt en de grond verminderd. 

Het spuiten moet echter weI altijd met kennis van zaken gebeuren. 

De kans op het uit de vertikaal lopen van de paal wordt namelijk 

sterk vergroot, terwijl spuiten ook een ongunstige invloed op het 

draagvermogen van de paal, de damwand, of de reeds aanwezige 

elementen kan hebben. De laatste meters van de paal moeten, 

teneinde voldoende draagkracht te verkrijgen, dan ook altijd 

zonder spuiten worden geheid. 

~~oEzieningen treffen bij de inrichting van de bou~plaats 

Het is soms mogelijk om loodsen voor de opslag van bouwmaterialen 

of bouwketen zo te plaatsen, dat de meest geluidgevoelige objecten 

afgeschermd worden. In dit kader valt ook te denken aan een bepaalde 

bouwvolgorde, waardoor een gedeelte van een gebouw eerst tot een 

bepaalde hoov,te opgetrokken wordt om daarmee bestaande p,-ebouwen 

af te schermen. Dok past men weI geluidschermen toe om woningen 

of gebouwen een lagere immissiewaarde te laten ondervinden. 
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1.5.6. 

1.5.7. 

Het inzetten van de heistelling bij boog referentieniveau. 

De toename van de immissiewaarde op een geluidsgevoelig object 

is minder wanneer de stelling in gebruik is tijdens een hoog 

referentieniveau (b.v. verkeerslawaai). 

Indien bijvoorbeeld het verkeerslawaai een geluidniveau van 

L eq = 80 dB(A) heeft en een heimachine L eq = 100 dB(A) , 

dan is het gezamenlijke equivalente geluidniveau L eq = 100 dB(A) , 

dus gelijk aan de heistelling. Zou een heimachine ingezet worden 

met geluiddemping L eq 85 dB(A), dan zou het totale geluidniveau 

L eq = 86,2 dB(A) worden. Een verho~ing van slechts 1,2 dB(A). 

Het inzetten van meerdere stellingen tegelijkertijd beperkt even

eens het equivalente geluiddrukniveau. Bovendien wordt daarmee 

ook de tijdsduur verkort. 

Kiezen van een alternatieve funderingstechniek. 

Het toepassen van in de grond gevormde niet geheide paalsystemen 

heeft een aanzienlijke geluidsreductie tot gevolg in vergelijking 

tot met een dieselblok geheid paaltype. 

De grootte van die reductie hangt af van de manier van inbrengen. 

Bij het kiezen van een alternatieve funderingstechniek moet on

derscheid gemaakt worden tussen inbrengsystemen met grondverdringing 

in inbrengsystemen met grondverwijdering (zie 1.3.1.). 

Het systeem van inbrengen heeft gevolgen voor het draagvermogen van 

de palen. De palen, die op een grondverwijderde wijze zijn vervaar

digd hebben een ongunstiger last-zakkingsdiagram dan de palen die op 

een grondverdringende manier zijn ingebracht. 

De eerstgenoemde palen zullen bij dezelfde belasting en geIijlte di

mensies een groter zetting vertonen. 

Daar veeial extra voorzieningen in de overgangsconstructie en/of 

de overige draagconstructie noodzakelijk zijn, dient de keuze van 

een alternatieve funderingstechniek in het ontwerpstadium bepaald 

te zijn. (zie 1.3.2.). 

Andere overwegingen dan aIleen geluidsoverlast zijn meestal aanIei

ding tot het gebruik maken van deze methoden. 



2. 

2.1. 

Kostenvergelijkend onderzoek 

Sele~tie-procedure 

Uit het bestand van uitgevoerde werken van adviesbureau D3BN c.i . 

zijn 23 projecten gekozen, waarvan de uitvoerinp, niet meer dan 

20 jaar geleden heeft plaatsgevonden. 

Geografisch liggen de werken in die gebieden van Nederland, 

waar gezien de bodemopbouw het funderen op palen in de meeste 

gevallen een vereiste is. 

Deze gebieden zijn globaal te zien op de geologische kaart 

(fig. 2.1), waarop de verschillende afzettingen, vooral het 

holoceen en pleistoceen, zijn gemarkeerd. 

Daar in de Randstand Holland de meest intensieve bebouwing 

heeft plaatsgevonden ligt het zwaartepunt van het aantal p,e

selecteerde werken in dit landsdeel. 

GEOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND 
GEOLOGICAL MAP OF THE NETHERLANDS 

HOLOCEEN - HOLOCENE 

D Ouio • S1randzanden 
Dune and Beach Sands 

Jong,re mariana afzetlingen 
Younger marine deposits 

Ouders marlene afzettlngen 
Older marine deposits 

D Klai op veen 
Clay upon peat 

• 
Veen. en veen op klet 
Pest, and peal upon clay 

Rivier.fzettingen 
River deposits 

RIJKS OEOLOGISCHE DIENST 

• 
Glaciale en fluvioglaciale atzeningen 
Glacial and fluvio- glacial deposits 

Gesluwde afzettingen 
Ice - pushed deposits 

Jongere rivierafzettingen 
Younger river deposits 

• 
Oudere rivierafzettingen 
Older river deposits 

2,5 50 km 

D Ter1iafr , vaoral mariana zandan 
Tertiary, mainly marine sands 

Krijt, zandan en kalksteen 
Cretaceous, sands and limestones 

• 
Carboon , zandstenen 
Carboniferous, sandstones 
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Van de voorgeselecteerde werken zijn in de schema's 9.1, 9.2 

en 9.3 de navolgende gegevens weergegeven: 

1) De werkomschrijving - Naam 

- Bouwjaar 

- Aard van het werk 

- Gebouwinhoud 

- Overgangsconstructie 

2) Toegepaste paaltype - Aantallen 

- Vervaardiging 

- Wijze van inbrengen 

- Gegevens per paal 

3) Omgevingsomstandigheden - Bouwput 

- Nabije bebouwing 
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Om tot de selectie van vijf representatieve werken voor het 

kostenvergelijkend onderzoek te komen, zijn de volgende selectie

kriteria aangehouden: 

1) Regio 

2) Overgangsconstructie 

3) Omgevingsomstandigheid 

4) Aard project 

5) Omvang project 

- Noord-Nederland 

- Midden-West-Nederland 

- ZUid-West-Nederland 

- Onderkeldering 

- Geen onderkeldering. 

- Eisen t.a.v. geluidshinder. 

- Geen eisen t.a.v. geluidshinder. 

- Woningbouw 

- Utili tei tsbouw 

Groter werk 

- Kleiner werk 

Indien de werken in een omgeving, waar geen eisen t.a.v. de geluids-

hinder worden gesteld, worden uitgesloten, zijn bij het aanhouden 

van de selectiekriteria per regio acht verschillende typen werken 

te onderscheiden (Zie keuze-matrix), 

te weten: - Kleinere projecten - Woningbouw - onderkelderd 

- niet onderkelderd 

- Utiliteitsbouw - onderkelderd 

- niet onderkelderd 

- Grotere projecten - Woningbouw - onderkelderd 

- niet onderkelderd 

- Utiliteitsbouw - onderkelderd 

- niet onderkelderd 

Na weging van de alternatieven is besloten om de onderkelderde woning

bouw en de niet-onderkelderde grotere utiliteitsbouw, als zijnde niet 

representatief, uit te sluiten. 

Uit de kleinere utiliteitswerken zijn werken geselecteerd, welke 

deels onderkelderd en deels niet onderl~elderd zijn. 
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Noord-Nederland Midden-West Zuid-West 

1 Regio A B C 

2 Overgangs-
constructie 

2 1 Onderkeldering Al B1 C1 

2 2. Geen onder-
keldering A2 B2 C2 

3 Omgevingsom-
standigheid 

3 1. Eisen t.a.v. 
geluid All A21 811 B21 C11 C21 

3 2. Geen eisen 
'I: 

A12 A22 B12 B22 C12 C22 

4 Aard project 

4 1. Woningbouw A111 A211 BIll B211 C111 C211 

4 2. Utiliteitsbouw A112 A212 B112 B212 C112 C212 

5 Omvang project 

5 1. Grater werk A1111 A2111 Bll11 B2111 Cll11 C2111 

A1121 A2121 B1121 B2121 C1121 C2121 

5 2. Kleiner werk 

Al112 A2112 B1112 B2112 C1112 C2112 

A1122 A2122 B1122 B2122 C1l22 C2122 

'I: Werken va1len buiten keuze-matrix voor geselecteerde werken. 



2.2. Keuze geselecteerde werken 

Overeenkomstig de in de vorige paragraaf beschreven selectie

procedure zijn de onderstaande projecten gekozen: 

Regio A - Noord-Nederland 

Werknr. 18.2 Polikliniek Ziekenhuis Tjongerschans 

Heerenveen. 

Regio B - Midden-West-Nederland 

Werknr. 5.1 Woningbouw Oosterparkbuurt 

Amsterdam. 

6 Witte Singel-Doelen Project 

Leiden 

11 218 Woningen Antwerpse Hoofd 

Rotterdam 

Regio C - Zuid-West-Nederland 

Werknr. 14 G.A.K.-Gebouw 

Tilburg 

Door middel van deze keuze kan een vrij representatief beeld 

worden verkregen, omdat van aIle variabelen componenten in de 

werken aanwezig zijn. 
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2.3. Toetsing aan de norm 

In paragraaf 1.2.3 is weergegeven aan welke emissie- en 

immissiewaarden zou moe ten worden voldaan ter voorkoming van 

hinder van bouw- in dit geval heilawaai. 

Het belangrijkste aspect is de immissiewaarde, die niet altijd 

kan worden gehaald, waarvoor dan in de plaats treedt een aanbe

veling voor emissie. 

Hoe een en ander werkt is aangegeven in het navolgende stroomdia

gram, waarbij het eerste onderscheid wordt gemaakt tussen de rele

vantie van de norm t.a.v. de omgeving. Als basiswaarde wordt gehan

teerd de emissiewaarde L eq op 15 meter afstand van de bron (1 eq 

(15 m» zoals deze voor de verschillende heisystemen bekend is. 

Deze waarde is gebaseerd op het geluidsniveau tijdens het heien, 

waarvoor wij aangeven L eq (15 m) 100 %. 

De tijdsduur van het effectieve heien speelt een belangrijke rol. 

Bij een berekende emissiewaarde kleiner danwel gelijk aan 82 dB (A) 

over een periode van 1 maand gedurende 12 uur per dag behoeft vol

gens de circulaire Bouwlawaai de immissiewaarde niet meer in 

beschouwing te worden genomen. 

Bij een berekende emissiewaarde groter dan 82 dB(A) doch kleiner 

danwel gelijk aan 87 dB(A) over een periode van 1 maand gedurende 

12 uur per dag dient de berekende immissiewaarde over een peri ode 

van 1 maand gedurende 12 uur per dag in beschouwing te worden genomen. 

Is de berekende immissiewaarde kleiner danwel gelijk aan 60 dB(A) , 

dan zijn geen aanvullende geluidbeperkende maatregelen vereist. Hei

werken, waarvan de uitvoeringsduur kleiner is dan 1 maand, voldoen 

aan de aanbevolen normen, indien de berekende immissiewaarden kleiner 

danwel gelijk zijn aan 65 dB(A). 

Bij een berekende emissiewaarde groter dan 87 dB (A) zijn in de ge

bieden waar eisen gesteld worden t.a.v. geluidshinder te allen tijde 

geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk om te voldoen aan de aanbe

volen algemene geluidseis. 



Toetsing Heiwerk aan de 

nCirculaire Bouwlawaai" 

Geluidsbeperkende 
maatregelen of 
onder heisysteem 

neen 

neen 

neen 

Berekenen Emissiewaarde 
(1 eq) op 15 m. 
(form. par. 1.2.1.) 

Berekenen immissiewaarde 
(1 eq)op de gevel 

Heiwerk voldoet aan aan
bevelingen circulaire 
bouwlawaaL 

neen 

ja 

Geen extra voor
zieningen.Circu
laire niet van 
toepassing 

2-10 
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Handelend vanuit het stroomdiagram zijn voor de meest gangbare hei

systemen al dan niet met toepassing van geluidbeperkende maatregelen 

de berekende equivalente geluidsniveaus op 15 meter afstand en de 

berekende immissiewaarden uitgezet tegen de afstand over verschillende 

perioden in grafiekvorm weergegeven in de grafieken 1,2,3 en 4. 

Met behulp van deze grafieken is vrijwel direct af te lezen of 

een heiwerk voldoet aan de aanbevolen normen, danwel dat extra 

maatregelen vereist zijn. 

Voor aflezing dienen bekend te zijn: 

1) heimethode 

2) eventuele toegepaste geluidbeperkende maatregelen. 

3) tijdsduur van het heiwerk. 

4) afstand tot de belending. 

Het gearceerde deel geeft het gebied weer, waarbinnen een heiwerk 

voldoet aan de aanbevolen normen. 

Voor het opstellen van de grafieken zijn rekentechnisch de volgende 

parameters aangehouden: 

1) werkdagen per maand 

2) werkdagen per week 

3) werktijd per dag 

4) effectieve heitijd per dag 

5) tijd bijkomende werkzaamheden bij 

heiwerk, zoals verplaatsen, onder 

stelling brengen e.d. 

6) tijd waarover geintegreerd dient 

te worden T (7.00-19.00 u) 

7) equivalente geluidsniveau heigeluid 

op 15 m afstand (L eq (15 m) 100 % 

8) Emissiewaarde dieselmotor 

21 

5 

8 uur 

40 % werktijd/dag 

60 % werktijd/dag. 

12 u/dag 

zie aangegeven waarden 

op grafiek. 

heistelling L wa 111 dB(A) 

9) bronnen op een reflecterend oppervlak: C 8 

(zie formule 3 par. 1.2.1) 



Een en ander resulteert in de vo1gende waarden: 

- dee1periode heigeluid t1 : aantal dagen x 0,4 x 3 uur 

(tl max = 21xO,4x8 uur) 

- deelperiode geluid bijkomende werkzaamheden 

t2: aantal dagen xO,6 x 8 uur. 

(t2 max = 21xO,6x8 uur) 

- T 21x12 u 252 uur 
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130 

125 

119 Heimethode 

Dieselhlok zonder mantel 

I prefab palen 

\ in de grond gevormde palen op de mantel geheid 

\ 
\ 

L eq (15 m) 100 % 99 dB (A) 

\ 
1 eq. \ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

100 

94 

90+----W~~~--------_+--------------------+_--------------------------------------~ 

Werken in gearceerd gebied voldoen. 

ve 

ei 

80~ __ ,J~ __ ~~ __ ~.-~~~~ ______________ ~ ______________________________________ -i 

t=3wk 

----

601...--
Verzw. immmisie eis T: tijd waarover geintegreerd is 1 mnd. ~ 12 uur/dag. 

GRAFIEK 1 
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124 

119 

113 

100 

90 

80 

70 

65 

60 

\ 

\ 
\ 

82 

GRAFIEK 2 

persluchth mer 
stoomblok 
stoomhamer 

Heimethode 

Dieselblok met schort 

Leq (15 m) 100% 93 dB(A) 

Werken in gearceerde gebled 
voldoen aan de toetsingsnorm. 

3 wkn. 



111 

100 

90 

80 

70 

65 

60 

I 
\ 
\ 

Tirl"g'em.JIl e 
dsnorm 

\ 82 
--"I 

- Trildruksystemen 

60 

GRAFIEK 3 

120 

Heimethode 
- Dieselblok met geluiddempende mantel 
- In de grond gevormde palen geheid. 

met inwendig valblok 

Leq (15 m) 83 dB(A) 

100% 
- Trilblok (waarden met 1 dB(A» verminderen 

Leg(15 m)100% = 82 dB(A) 

Werken in gearceerde 
gedeelte voldoen san 
toetsingsnorm. 
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240 
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109 

100 

90 

80 

70 

65 

60 
verzw. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

60 

GRAFtEK 4 

Heimethode 
- trilhlok-flu1datie 

grondverwijderende schroefpaal 
- grondverdringende schroefpaal 

imm.eis 

Leq (15 m) = 80 dB(A) 

100% 

240 



In principe is het uitgangspunt, dat voor elke paalplaatsing een 

andere immissiewaarde t~o.v. een bepaald punt ontstaat. 

Dit zou evenwel leiden tot een veelheid van rekenwerk. Indien men 

voor een bepaald project een centraal punt kiest, dan kan met 

correcties voor de extreem geplaatste palen (de dichtsbijgelegen 

en meest vergelegen paal) de rekenprocedure worden verkort. 

Na enige oefening blijkt, dat centrale punt te liggen op ca. 

een derde van de bouwbreedte plus een constante, zoals onder

staand wordt aangetoond. 

19 

L wa = 131,5 dB(A) 

L eq 20 m 

L eq 50 m 

L eq 80 m 

97,5 

89,5 

85,5 

t 

L eq 36 m 

L eq 58 m 

L eq 85 m 

92,5 

88,0 

85,0 

3e,..,.., . 

L eq == 10 log 
9 75 8 9 9,25 

1/9 x 10' + 1/9 x10 ' 5+ 1/9x108 ,55 + 2/9 x10 

+ 2/9 x108 ,80 + 2/9 x108 ,50 91,3 

2-17 
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Lwa - 20 log X -8 = L eq -+ 

X = 41 m hetgeen overeenkomt met bovenvermelde stelling 

(20 + 1/3 x 60) 

Voor de vijf geselecteerde projecten is nagegaan of aanvullende 

geluidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn: 

1. Project: G.A.K. Tilburg 

Toegepast paaltype 

Wi jze van inbrengen 

Inbrengmechanisme 

Blok 

Aantal palen 

Gemiddelde lengte 

Heitijd 

Afstand van centrale punt tot 

tot belending 

Grafiek nr. 1: L eq (15 m ) 

Immissie 

Conclusie 

Toepassing van dieselblok 

Heitijd 

Grafiek nr. 2 L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie 

met 

geprefabriceerde betonpalen. 

grondverdringend. 

geheid 

diesel 

164 

6,75 m 

12 werkdagen (ca. 2 a 3 wk.) 

50 m 

90 - 92 dB(A) > 87 dB (A) 

80 - 82 dB(A) 

Heiwerk voldoet niet aan de 

aanbeve 1 ingen. 

schort: 

2 a 3 weken 

84 - 86 dB (A) < 87 dB (A) 

73 - 75 dB (A) > 65 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de 

aanbevelingen. 

Toepassing van dieselblok met geluiddempende mantel of heimethoden 

met gelijk equivalen t geluidsniveau: 

Hei tijd 

Grafiek nr. 3 L eq (15 m) 

conclusie 

ca. 3 weken. 

79 dB (A) < 82 dB (A) 

Heiwerk voldoet aan de aanbevelingen. 

Toepassing van heimethoden zoals aangegeven op grafiek 4 voldoen in 

aIle gevallen. 



2. Project: Polikliniek Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen 

Toegepast paaltype geprefabriceerde betonpalen. 

Wijze van inbrengen 

Inbrengmechanisme 

Blok 

Aantal palen 

Gemiddelde lengte 

Heitijd 

Afstand van centrale punt tot 

belending 

Grafiek nr. 1 L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie 

grondverdringend. 

geheid. 

diesel 

121 

5,5 m 

8 werkdagen (1 a 2 wkn.) 

30 m 

87 - 90 dB (A) > 87 dB (A) 

81 - 84 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de 

aanbevelingen. 

Toepassing van dieselblok met schort: 

Heitijd 1 a 2 weken 

Grafiek nr. 2 81 84 dB (A) < 87 dB (A) 

75 - 78 dB (A) 

2-19 

L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie Indien de heiwerkzaarnheden niet 

langer duren dan 7 werkdagen voldoet 

het heiwerk aan de aanbevelingen. 

Toepassing van dieselblok met geluiddempende mantel of heimethoden 

met gelijk equivalent geluidsniveau: 

Heitijd 2 weken 

Grafiek nr. 3 L eq (15 m) 

Conclusie 

76 dB (A) < 82 dB (A) 

Heiwerk voldoet aan de aanbevelingen. 

Toepassing van heimethoden zoals aangegeven op grafiek 4 voldoen 

in aIle gevallen. 



2-20 

3. Project : 218 woningen Antwerpse Hoofd Rotterdam 

Toegepast paaltype 

Wijze van inbrengen 

Inbrengmechanisme 

Blok 

Aantal palen 

Gemiddelde lengte 

Heitijd 

Afstand van centrale punt tot 

belending 

Grafiek nr. 1 L eq (15m) 

Immissie 

Conclusie 

geprefabriceerde betonpalen. 

grondverdringend. 

geheid 

diesel 

577 

12,10 m 

34 werkdagen > 1 mnd. 

65 m. 

94 dB (A) > 87 dB (A) 

80 - 81 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de 

aanbevelingen. 

Toepassing van dieselblok met schort: 

Heitijd 'V 2 mnd. 

Grafiek nr. 2 L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie 

87 dB (A) 

74-75 dB (A) > 60 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de aanbe

velingen. 

Toepassing van dieselblok met geluiddempende mantel of heimethode 

met gelijk equivalent geluidsniveau: 

Hei tijd 'V 2 mnd. 

Grafiek nr. 3: L eq (15 m) 

Conclusie 

80 dB (A) 

heiwerk voldoet aan de aanbevelingen. 

Toepassing van heiwerk zoals aangegeven op grafiek 4 voldoen in 

aIle gevallen. 



4. Project : Witte Singel - Doelen project - Leiden 

Toegepast paaltype In de grondvervaardigd. 

Wijze van inbrengen 

Inbrengmechanisme 

Blok 

Aantal palen 

Gemiddelde lengte 

Heitijd 311 palen 

Afstand van centrale punt tot 

belending 

Grafiek nr. 1 L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie 

Grondverdringend 

Geheid op de mantel 

diesel 

1101 

Prijsopgaven gebaseerd op 311 palen: 

Cluster 1 - Zuid 

12,60 m 

24 werkdagen > 1 mnd. 

60 m 

94 dB (A) > 87 dB (A) 

81 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de aanbe

velingen. 

Toepassing van dieselblok met schort: 

Heitijd 1 a 1,5 mnd. 

Grafiek nr. 2 L eq (15 m) 87 dB (A) 

Immissie 

Conclusie 

75 dB (A) > 60 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de aanbe

velingen. 

Toepassing van dieselblok met geluiddempende mantel of heimethode 

met gelijk equivalent geluidsniveau. 

Heitijd 1,5 rond. 

Grafiek nr. 3 L eq (15 m) 

Conclusie 

80 dB (A) 

Heiwerk voldoet aan aanbevelingen. 

Toepassing van heiwerk zoals aangegeven op grafiek 4 voldoen in 

aIle gevallen. 

2-21 



5. Project : Woningbouw Oosterparkbuurt - Amsterdam 

Toegepast paaltype geprefabriceerde betonpalen. 

Wijze van inbrengen 

Inbrengmechanisme 

Blok 

Aantal palen 

Gemiddelde lengte 

Heitijd 

Afstand van centrale punt tot 

belending 

Grafiek nr. 1 L eq (15 m) 

Immissie 

Conclusie 

grondverdringend 

geheid 

diesel 

197 

19 m 

13 werkdagen (2 a 3 weken) 

40 m 

90 92 dB (A) 

82 - 84 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de aanbe

velingen. 

Toepassing van dieselblok met schort: 

Heitijd 2 a 3 weken 

Grafiek nr. 2 L eq (15 m) 84 - 86 dB (A) 

Immissie 

Conclusie 

76 - 78 dB (A) 

Heiwerk voldoet niet aan de aanbe

velingen. 

Toepassing van dieselblok met geluiddempende mantel of heimethode met 

gelijk equivalent geluidsniveau. 

Heitijd 3 weken 

Grafiek nr. 3 L eq (15 .) 

Conclusie 

79 dB (A) 

Heiwerk voldoet aan de aanbevelingen. 

Toepassing van heiwerk, zoals aangegeven op grafiek 4 voldoen in 

aIle gevallen. 
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2.4.1. 
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Vergelijkend kostenonderzoek 

Methode kostenvergelijk 

Aan de hand van de vijf geselecteerde projecten (voor werkomschrijving 

zie sChema's 9.1 tim 9.3) is een elf tal heibedrijven een pakket infor

matie verstrekt, met de bedoeling een gedifferentieerde kostenopgave 

te krijgen voor het heien van zo'n project. Door de keuze van deze 

bedrijven werd het gehele terrein van paaltypen en inbrengsystemen 

bestreken. In sommige van deze bedrijven worden meerdere systemen 

gevoerd. 

Gezien de marktsituatie, waarin sprake is van een grote concurrentie 

en een niveau van prijsaanbieding, dat niet altijd in overeenstemming 

is met de kosten van uitvoering, de bedrijfsleiding en de winst, is 

deze bedrijven gevraagd een normale prijsaanbieding te maken. 

Tevens is gevraagd een opgave te doen voor een uitvoering met geluids

beperkende hulpmiddelen, zoals een mantel, een schort teneinde een 

beeld te krijgen van de extra kosten, die volgen uit het werken met 

deze aanvullende hulpmiddelen. 

Om een beeld te krijgen van de opbouw van de prijsaanbiedingen is een 

aantal standaard formulierentoegevoegd aan het informatiepakket. 

Gevraagd is kosten-informatie over: 

1) Materieel 

2) Paalkosten 

3) Heikosten 

4) Totale kosten. 

Niet in aIle gevallen is de verstrekte informatie compleet genoeg 

om gedetailleerde conclusies te kunnen verbinden aan de toegeleverde 

cijfers. 

Dit houdt in, dat het prijsvergelijk in wat globale onderdelen moet 

worden onderverdeeld. 

Deze zijn : 1) Aan- en afvoer stelling. 

2) Variabele kosten 

- stellingkosten 

- aantelkosten 

3) Totaal materiaal c.q. paalkosten 

4) Totaal kosten paalfundering 

5) Een indicatie over de tijdsduur van het heiwerk. 
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2.4.2. 

De presentatie van de gegevens vindt plaats per project per 

heisysteem. 

Hierbij zijn de volgende mogelijkheden onderscheiden 

A. Geprefabriceerde betonpalen 

B. Geprefabriceerde betonpalen met geluidsmantel. 

C. In de grond gevormde betonpalen op de mantel 

geheid. 

D. In de grond gevormde betonpalen op de mantel 

geheid met geluiddempende mantel. 

E. In de grond gevormde betonpalen op de voet geheid. 

F. Trilbeton en fluidatiepalen. 

G. Grondverdringende betonschroefpalen. 

H. Grondverwijderde betonschroefpalen. 

Per systeem zijn behoudens de betontrilpalen (F) en de grondver

dringendebetonschroefpalen vier of meer begrotingen ter beschikking. 

Zoals te verwachten is de spreiding in de verstrekte gegevens nogal 

groot. Verschillen van 50 % zijn geconstateerd. Het is dan ook niet 

eenvoudig om een representatieve prijsopgave per systeem te geven. 

Gekozen is voor de volgende procedure: 

X is de gemiddelde waarde van aIle opgaven. 

Y is de gemiddelde waarde van de opgaven 

behoudens de hoogste en de laagste 

- X + Y -- wordt aangehouden als representatieve waarde (R). 
2 

Overzicht van prijsgegevens per project per systeem 

In aanmerking moet worden genomen, dat er naast enige onvolledig

heid in de gegevens-verstrekking ook sprake is van interpretatie

verschillen bij de keuze van paaldiameter en paallengte. 

De verstrekte gegevens zijn in de navolgende overzichten niet gecor

rigeerd. 
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Kostenc.onsequenties Beperkin 9 Heigeluid 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk Woningbouw Oosterpark 

A) Geprefabriceerde betonpalen 
Type B) Geprefabriceerde betonpalen met geluiddempende mantel 

Code Aon - en Voriobele Toto 0\ Totool Totoo I Tijds - Opmerl<i ngen. 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

AR 

Bl 

B2 

B3 

B4 

BR 

A f voer Hei I<osten Heiwerk Moteriool Kosten d u ur 
Stelling c.q. Pooljund. Heiwerk 

Poolkos-
ten. 

5.750,- 33.884,- 39.634,- 189.070, 228.704,- 17 

4.000,- 27.333,- 31.333,- 156.222,- 187.555,- 13 

(157.880,-

5.000,- 27.440,- 32.440,- 116.230,- 148.670,- 14 

7.000,- 28.955,- 35.955,- 171.125, 207.080,- 10 

5.415,- 28.775,- 34.250,- 160.900,- 195.150,- 13 

6.000,- 39.794,- 45.794,- 189.070,- 234.864,- 18 

5.500,- 47.000,- 52.500,- 156.222, 208.722,- 20 

15.000,- 46.596,- 61. 596 ,- 116.230,- 177.826,- 16,5 

17.000,- 35.955,- 52.955,- 171.125,- 224.080,- 11 

11. 060,- 41.910,- 52.970,- 160.920,- 213.890,- 16,0 

197 st.;1 380 

197 st./380 
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Kostenconsequenties Beperking 

Begrot in gen - per wer k - per 

Heigeluid 

type 

Werk 

Type 

Woningbouw Oosterpark 
C) In de grond gevormde betonpalen - op de mantel geheid 
D) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid met geluid

dempende mantel 
E) In de grond gevormde betonpalen op de voet geheid 

Code Aan - en Variabele Totaal Totaal Totaal Tijds- Opmerl<i ngen. 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

CR 

Dl 

D2 

D3 

D4 

iD5 

DR 

El 

E2 

E3 

E4 

ER 

Afvoer Heikosten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling c.q. Paalfund. Heiwerk 

7.500,-

15.000,-

14.000,-

15.500,-

13.000,-

Paa lkos-
ten. 

32.160,- 39.660,- 141.000,- 180.660,-

245.000,-

200.000,-

92.020,- 107.020,- 142.775,- 249.795,-

71.109,- 85.109,- 158.143,- 243.252,-

80.738,- 96.238,- 179.625, 275.863,-

168.000,-

69.000,- 82.000,- 141.225,- 223.225,-

72.116,- 141.000,- 213.116,-

280.000,-

230.000,-

25.000,- 105.037,- 130.037,- 142.775,- 272.812,-

22.500,- 49.616,-

180.000,-

23.750,- 77.325,- 101.075,- 134.110,- 235.185,-

12.500,-

12.500,-

14.000,- 65.670,-

15.500,- 74.123,-

13.625,- 71.020,-

313.000,-

273.500,-

79.670,- 132.316,- 211.986,-

89.623,- 150.522,- 240.145,-

84.645,- 175.015,- 259.660,-

12 

15 

18 

18 

16 

14 

16,5 

15,0 

21,9 

21.9 

22,0 

197 st. ~460 

197 st. ~460 

197 st. ~360 

197 st. ~406/450 

197 st. ~480 

197 st. ~480 

197 st. ~380/430 

197 st. ~460 of 

~380/430 

197 st. 11460 

197 st. jil460 

197 st. jil360 

197 st. jil406/450 

197 st. ~380/430 

197 st. jil480 

197 st. jil368/480 

197 st. jil420 

zie E3 
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Kostenc.onseq u ent i es Be-perking Hei geluid 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk Woningbouw Oosterpark 

--
F) Trilbetonpalen 

Type G) Grondverdringende betonschroefpalen 
H Grondverwiiderende betonschroefnalen 

COdE Aon- en Voriobele Totoo\ Totool Totool Tijds - Opmerld ngen. 
Afvoer Heil<osten Heiwerk Moteriool Kosten duur 
Stelling c.q. Pool fund. Heiwerk 

Pao Ikos-
ten. i 

Fl 237.500,- 197 ~410/450 

F2 198.000, 197 ~380/430 

FR 217.750,-

Gl 13.000,- 171. 866,- 184.866,- 195.571,- 380.437,- 39,4 197 ~440 

G2 15.000,- 195.571,- 210.571,- 222.240,- 432.811, - 39,4 zie Gl 

G3 382.750,- zie Gl 

GR 14.000,- 175.760,- 187.760,- 208.905,- 398.665,- 39 

HI 7.000,- 43.560,- 50.560,- 209.911,- 260.551,- 16,5 197 st. ~630 

H2 7.000,- 43.560,- 50.560,- 159.460,- 210.020,- 16,5 197 st. ~550 

H3 430.000,-* n.v.t. 

H4 260.000,- 197 st. ~450 

H5 3.800,- 60.545,- 64.345,- 148.055,- 212.400,- 16,0 197 st. ~450 

H6 5.750,- 333.755, 20 197 st. ~630 

H7 5.750,- 210.630,- 20 197 st. ~450 

II8 n.v.t. 

HR 5.860,- 49.920,- 55.150,- 192.750,- 247.900,- 18 

Grondtra sport 105( m3 a f 15 - 15.750,-

263.650,-

* Alterna ieve paall ~us 
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Kostencon seq u ent i es 

Begrotingen - per 

Beperking 

werk per 

Werk W.S.D. Project cluster I Zuid 

Type A) Geprefabriceerde betonpalen 

B) Geprefabriceerde betonpalen 

Heigeluid 

type 

met geluiddempende mantel 

Code Aan - en Variabele Totaal Totaal Totaa I Tijds - Opmerld ngen. 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

AR 

Bl 

B2 

B3 

B4 

BR 

A f voer Hei I<osten Heiwerk Materiaal 
Stell ing C.q. 

Paa Ikos
ten. 

5.750,- 55.047,- 60.797,- 345.689,-

4.000,- 48.982,- 52.982,- 253.496,-

(292.845,-

5.000, 60.670,- 65.760,- 184.734,-

10.000,- 65.015,- 75.015,- 271.958,-

6.600,- 57.225,- 63.825,- 264.475, 

6.000,- 65.310,- 71.310,- 354.689,-

5.500,- 84.273,- 89.773,- 253.496,-

15.000,- 110.136,- 125.136,- 184.734,-

20.000, 79.539, 99.539,- 271.958, -

12.190,- 83.360,- 95.550,- 264.470,-

Kosten duur 
Paalfund. Heiwerk 

415.486,- 26 311 at.y 450 

306.478,- 24 

250.494,- 31 

346.973,- 20 

328.300,- 24 

425.999,- 28 311 st/450 

343.269,- 36 

309.870, 39 

371.497, 22 

360.020,- 30 
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K ostenc.onseq u ent i es Beperking Heigeluid 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk _ W.S.D. Project cluster I Zuid 
C) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid 
D) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid met geluid-

Type dempende mantel 
E) In de grond gevormde betonpalen 00 de voet p'eheid 

CodE Aan- en Variabele Totaal Totaal Totaal Tijds - Opmerkingen. 
Afvoer Heil<osten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling c.q. Paalfund. Heiwerk 

Paa Ikos-
ten. 

Cl 7.500,- 45.560,- 53.060,- 236.160,- 289.220,- 17 311 st. j,J510 

C2 365.000,- 311 st. j,J510 

C3 250.000,- 311 st. j;J360 

C4 17.500,- 160.610,- 178.110,- 183.405, - 361. 515,- 25 311 st. ~520 

C5 14.000,- 59.389,- 73.389,'7 224.383,- 297.772,- 28,5 311 st. ~530 

C6 15.500,- 66.094,- 81. 594,- 250.102,- 331.696,- 28,5 zie C5 

C7 286.200,- 311 st. M80/510 

ICR 13.625,- 82.915,- 96.540,-; 215.090,- 311.630,- 24 311 st. ~510 of 

j,J360 

Dl 22.500,- 74.424,- 96.924,-- 236.160,- 333.084,- 21 311 st. ~510 

D2 405.000,- 311 st. j,J51O 

D3 290.000,- 311 st. j;J360 

D4 27.500, 183.305,- 210.805,- 183.405,- 394.210,- 27,5 311 st. j;J520 

D5 301.500,- 311 st. j;J480/510 

~ 
25.000,- 128.865,- 1153.865,- 328.895,- 344.760,- 24,0 

El 12.500,- 437.500,- 311 j;J530 

E2 12.500,- 346.850,- 311 j;J406/530 

E3 14.000,- 122.624,- 136.624,- 175.793,- 312.417,- 44,4 311 ~420 

E4 15.500,- 139.791,- 155.291,- 195.672,- 350.963, 44,4 zie E3 

ER 13.625,- 132.335,- 145.960,- 215.970,- 361.930, 44,0 
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Kostenconseq u ent ies Beperkin 9 Heigeluid 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk W.S.D. Project cluster I Zuid 

F) Trilbetonpalen 
Type G) Grondverdringende betonschroefpalen 

H) Grondverwijderende betonschroefpalen 

Code Aon - en Voriobele Totool Totool Totool Tijds - Opmerl<i ngen. 
Afvoer Heil<osten Heiwerk Moterioo\ Kosten duur 
Stelling C.q. 

Paa Ikos-
Poal fund. Heiwerk 

ten. 

F1 278.200,- 311 j;J410j450 

F2 348.000,- 311 j;J480j510 

FR 313.100,-

G1 13.000,- 204.677,- 217.677,- 235.284,- 452.967,- 56,5 311 j;J440j560 

G2 15.000,- 227.525,- 242.525,- 262."92,- 505.017,- 56,5 zie Gl 

G3 455.350,- zie Gl 

GR 14.000,- 208.220,- 222.220,- 248.890,- 71.110, 57,0 
-

HI 7.500,- 55.440,- 62.940,- 349.950,- 412.890, 21 311 st. j;J710 

H2 7.500,- 55.440,- 62.940,- 278.630,- 341.570, 21 311 st. j;J600 

H3 n.v.t. j;J710 niet standaard 

H4 400.000, 311 st. jil530 

1I5 3.400,- 97.070,- 100.470,- 371. 430,- 471.900, 26,90 311 st. jil560 

H6 5.750,- 503.350, 24 311 st. j;J710 

H7 5.750,- 310.530, 24 311 st. j;J500 

H8 15.000,- 103.071,- 118.071,- 217.182,- 335.253, 22,5 311 st. j;J550 

HR 8.750,- 83.450,- 92.200,- 304.300,- 396.500, 23 

Grondtra p.sport 190( m2 a f 15 - 28.500, 

425.000, 
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I K ostenc.onseq u ent ies Beperking Heigeluid 
1 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk . ~iekenbuis lleerenveen 

Type 
A) Geprefabriceerde betonpalen 

B) Geprefabriceerde betonpalen met geluiddempende mantel 

Code Aan- en Variabele Tota at Totaal Totaal Tijds - Opmerld ngen, 
Afvoer Heikosten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling c,q, Paalfund, Heiwerk 

Paa lkos-
ten, n dagen 

Al 4.250,- 12,178,- 16.428,- 62.400,- 78.828, 8 65 st Y450/550 

A2 4.000,- 18.150,- 22.150,- 43.050, - 65.200,- 8 56 st. P 450 

A3 - - - (44.105, -) -
A4 5.000,- 11.760,- 16.760,- 34.752, 51.512,- 6 

A5 7.500,- 17.410,- 24.910,- 57.594,- 82.504,- 5 

AR 4.650,- 15.020,- 19.670,- 51.080,- 70.750,- 7,0 65 st,/450/550+ 

56 st.)2I" 450 

81 4.600,- 15.347,- 19,947,- 62.400, - 82.347,- 9 65 st 1450/550 

B2 5.500,- 30.825,- 36.325,- 43.050,- 79.375,- 12 56 st.J' 450 

B3 15.000,- 1~.768,- 34.768,- 34.752,- 69.520,- 7 

B4 17.500,- 21.040,- 38.540,- 57.594,- 96.134,- 6 

BR 7.850,- 22.420,- 30.270,- 51.090, - 81.360,- 10 
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Kostenc.onsequenties Beperkin 9 

Beg rot i n gen - per wer k - per 

VVerk Ziekenhuis Heerenveen 

Hei gelu id 

type 

C) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid 
D) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid, met geluid-

Ty pe ., dempende mantel 
El In de I!rond !lemaakte palen op de voet P.'eheid 

Code Aan - en Variabele Tataal Totaal Totaal Tijds - Opmerldngen. 

C1 

C~ 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

CR 

Dl 

D2 

D3 

D4 

D5 

DR 

El 

E2 

E3 

E4 

ER 

Afvoer Heil<osten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling c.q. Paalfund. Heiwerk 

Paa Ikos-

7.500,-

17.bOO,-

14.000,-

15.500,-

13.625,-

22.500,-

27.500,-

25.000,-

10.000,-

10.000,-

14.000,-

15.500,-

12.375,-

13.400,-

45.085,-

15.882,-

17.697, 

23.015,-

23.036 

51.894,-

37.465,-

30.736,-

36.096.-

35.790,-

ten. 

53.795,-

110.000,-

100.000,-

62.585,- 30.108,- 92.693,-

20.900, 32.895,-

29.882,- 33.173,- 63.055,-

33.197,- 36.975,-

36.640,- 41.980,-

70.172,-

60.600, 

78.620,-

45.536,- 32.895,- 78.431,-

140.000,-

125.000,-

79.394,- 30.108,- 109.502,-

66.000,-

62.465,- 41.320,- 103.785,-

71.780,-

65.915,-

44.736,- 32.100,- 76.836,-

51.596,- 34.527,- 86.123,-

48.165,- 27.000,- 75.165,-

5 

7,5 

5,2 

5,2 

6 

6,5 

7 

7 

8,25 

7,0 

11,2 

11,2 

11,0 

56 st. ~480/530 

65 st. ~530/580 

en/of gelijk-

waardige aan-

bi,edingen 

zie C 

zie C 



Kostenc.onsequenties 8eperking 

8egrotingen - per werk - per 

Werk Ziekenhuis Heerenveen 

F) Trilbetonpalen 

Hei gelu id 

type 

Type G) Grondverdringende betonschroefpalen 
H) Grondverwijderende betonschroefpalen 
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CodE Aon - en Voriobele Totool Totool Totao I Tijds - Opmerl<i ngen. 

F1 

F2 

FR 

G1 

G2 

G3 

GR 

III 

112 

H3 

H4 

H5 

86 

87 

H8 

HR 

Afvoer Heil<osten Heiwerk Moteriaol Kosten duur 
Stelling C.q. Paalfund. Heiwerk 

Paa Ikos-

13.000,-

15.000,-

14.000,-

7.500,-

42.647,-

ten. 

77.500,-

72.000,-

74.750,-

55.647,- 53.843,- 109.490,-

47.525,- 62.525,- 60.021,- 122.546,-

117.700,-

45.000,- 59.000,- 57.580,- 116.580, 

10.560,- 18.060,- 44.545,- 62.605,-

10,9 

10,9 

2 

11 

4 

56 0450/500 

65 0510/550 

1210440 

56~630 

n.v.t. 650680 

4.500,-

5.750,-

5.750,-

15.000,-

14.430,-

23.216,-

190.000,- n.v.t. 

120.000,-

18.930,- 50.070,- 69.000,-. 

75.495, -

57.535,-

38.216,- 51.163,- 89.379,-

4,2 

4 

4 

5 

7.700,- 34.460,- 42.160,- 52.700,- 94.860,- 4,5 

grondtransport 125 ~~ a f 15,- 1.875 -

96.735,-
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Kostenconsequenties Beperkin 9 

Begrot in gen - per wer k - per 

Werk . Antwerpse Hoofd 

A) Geprefabriceerde betonpalen 

Heigeluid 

type 

Ty pe : B) Geprefabriceerde betonpalen met ge1uiddempende mantel 

cod~IAon - en Variabele Totaol Totaal 
Materiaal 
C.q. 

Totaal Tijds- Opmerldngen. 
Afvoer Heil<osten Heiwerl< 
Stelling 

Al 5.250,- 63.470,- 68.720,-

A2 4.000,- 72.990,- 76.990,-

A3 

A4 5.000,- 113.680,- 118.680,-

A5 7.500,- 93.140, - 100.640,-

AR 5.600,- 84.440,- I 90.040,-

Bl 5.600,- 75.587,- 81.187, -

B2 5.500,- 124.785,- 130.285,-

B3 15.000,- 231. 568,- 246.568,-

B4 17.500,- 114.500,- 132.000,-

BR 10.580,- 157.390,- 167.970,-

Paa lkos
ten. 

371. 589,-

277.622,-

(311.580,-

138.400,-

176.000,-

233.860,-

371. 589,-

277.622,-

138.400,-

176.000,-

224.460,-

Kosten duur 
Paalfund. Heiwerk 

440.309, - 39 577 st. P 400 

354.612,- 34 

257.080,- 58 

276.640,- 30 

323.900,- 36 

452.776,- 41 577 st J" 400 

407.907,- 51 

384.958,- 82 

308.000, 33 

392.430, 59 



Kostenc.onseq u E'nt ies 
Begrot in gen - per 

Wer k Antwerpse Hoofd 

Beperking 

werk per 

Heigeluid 

type 

C) In de grand gevormde betonpalen op de mantel geheid 
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D) In de grand gevormde betonpalen op de mantel geheid met geluid-
Type dempende mantel 

E) In de 2'roD:1 O"pm,,,,,.1<:te Dalen OD ri trOPT O"php; ri 

Code Aan - en Variabele Totaal Totool Totaol ITijds - Opmerl<i ngen. 
Afvoer Heil<osten Heiwerk Moteriaol Kosten ,duur 

C1 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Stelling c.q. Poolfund. Heiwerk 
Pootkos-
ten. 

7.500,- 77.720,- 85.220,- 247.030,- 332.250,- 29 

430.000,-

360.000,-

15.000,- 199.109,- 214.109,- 115.955,- 330.064,- 33 

14.000,- 83.648,- 97.648,- 212.578,- 310.226,- 30,5 

15.500,- 93.710,- 109.210,- 236.792,- 346.002,- 30,5 

246.600,-

CR 13.000,- 113.545,- 126.545,- 212.475,- 339.020,- 31 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

22.500,- 127.584,- 150.084,- 247.030,- 397.114,- 36 

490.000,-

420.000,-

25.000,- 231.582,- 256.582,- 115.955,- 372.537,- 36,5 

290.100,-

DR 23.750,- 179.585,- 203.335,- 190.615,- 393.950,- 36,0 

E1 

E2 

E3 

10.000,- 513.000,-

n.v.t. 

14.000,- 200.399,- 214.399,- 114.478,- 328.877,- 72,1 

E4 15.500,- 223.295,- 238.795,- 127.687,- 366.482,- 72,1 

ER 13.170,- 213.430,- 226.600,- 176.190,- 402.790,- 72,0 

577 st. ~460 

577 st. ~460 

577 st. ~360 

577 st. ~457 

577 st. ~480 

zie C5 

577 ~410/450 

577 st. ~460 

577 st. ~460 

577 st. ~360 

577 st. ~457 

577 st. ~410/450 

577 st. ~480/530 

geen alternatief 

577 st. ~420 
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K ostenc.onseq u C?nt i es BC?perking Hei gel u id 

Begrotingen - pC?r werk - per type 

Werk Antwerpse Hoofd 

F) Trilbetonpalen 
Type G) Grondverdringende betonschroefpalen 

H Grondverw';derende betonschroef~alen 

Code Aan- C?n Variabele Totaat Totaat Totaal Tijds - Opmeridngen. 
A f voer Heil<osten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling C.q. Paalfund. Heiwerk 

Paalkos-
ten. 

F1 365.432,- 577 st. ~410/450 

F2 327.600,- 577 st. {jJ410/450 

-
FR 346.520,-

G1 13.000,- 282.421,- 295.421,- 299.719,- 595.140,- 82,4 577 st. ~440 

G2 15.000,- 314.500,- 329.500,- 333.999,- 663.499, - 82,4 zie G1 

G3 622.000,- 577 st. ~380/350 

GR 14.000,- 299.690,- 313.690,- 316.860,- 630.550,- 82,0 

H1 7.500,- 95.040, 102.540,- 553.705,- 656.245,- 36 577 st. j//800 

H2 7.500,- 95.040, - 102.540,- 334.000,- 436.540,- 36 577 st. ~600 

H3 n.v.t. ~800 niet standaard 

H4 410.000,- 577 st. j//450 

H5 2.000,- 115.115,- 117.115, - 352.685,- 469.800,- 29,5 577 st. ~500 

H6 5.750,- 842.400,- 40 577 st. j//800 

H7 5.750,- 539.475, - 40 577 st. ~600 

H8 12.500,- 138.402,- 150,902,- 190.750,- 341. 652,- 30 577 st. ~550 

HR 6.850,- 93.950,- 100.800,- 335.550,- 436.350,- 34 

Grondtra: sport 316( m3 a f 15 - 47.400,-

483.750,-
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Kostenconsequ ent ies Beperking Hei geluid 

Begrot in gen - per werk - per type 

Werk G.A.K. Tilburg 

A) Geprefabriceerde betonpalen 

Type B) Geprefabriceerde betonpalen met geluiddempende mantel 

COdE Aan- en Variabele Totaal Totaal Totaal Tijds - Opmerl<ingen. 
Afvoer Heikosten Heiwerk Materiaal Kosten duur 
Stelling c.q. Paalfund. Heiwerk 

Paa Ikos-
ten. 

Al 4.250,- 14.220,- 18.470,- 67.832,- 86.302,- 9 75 st.~ 320 

A2 4.000,- 25.325,- 20.325,- 62.372,- 91. 697,- 12 89 st. ;!' 450/550 

A3 (57.900,-) aIleen paalleverant e 

A4 5.000,- 20.580,- 25.580,- 56.570,- 81.150,- 10,5 

AS 7.000,- 22.775,- 29.775,- 59.342,- 89.117,- 7,5 

AR 5.060,- 20.725,- 25.785,- 61.530,- 87.315,- 10 75 st.~ 320+ 

89 st."a/ 450/550 

B1 4.600,- 17.921,- 22.521,- 67.832,- 90.353,- 10 75 st.)<f' 320 

B2 5.500,- 43.165,- 48.665,- 62.372,- 11.037,- 18 89 st. % 450/550 

B3 15.000,- 33.888,- 48.888,- 56.570,- 105.458, - 12 

B4 17.000,- 28.025,- 45.025,- 59.342,- 104.367,- 8,25 

BR 13.260,- 30.850,- 44.110,- 59.750,- 103.860,- 11,0 



2-38 

Kostenc.onseq u ent i es Beperking He'l geluid 

type Begrot in gen - per werk per 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C6 

C7 

Werk 

Type 

Aon - en 
A fvoer 
Stelling 

7.500,-

15.000,-

14.000,-

15.500,-

G.A.K. Tilburg 
C) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid 
D) In de grond gevormde betonpalen op de mantel geheid met geluid

dempende mantel 
E) In de grond gemaakte palen op de voet geheid 

Voriobele Totool Totool Totoal Tijds - Opmerldngen. 
Heil<osten Heiwerk Moteriaol Kosten duur 

C.q. Paal fund. Heiwerk 
Poa lkos-
ten. 

5 66.195,-

145.000,-

115.000,-

60.120,- 75.120,- 26.920,- 102.040,- 10 

13.400, - 20.900,- 45.925,-

25.780,- 39.780,- 47.100,- 86.880,- 9,5 

28.820,- 44.320,- 52.522,- 96.842,- 9,5 

88.800,-

75 ~380 

89 ~470/600 

I=C=R==It==13=. 0=0=0='=-===1==3=2=. 0=3=3='=-4=4=5=. 0=3=0=~- 100.110,- 9,0 

D1 

D2 

D3 

22.500,- 36.580,- 49.080,- 45.925,- 7,5 

D4 

D5 

25.000,- 69.198,- 94.198,-

94.375,-

175.000,-

145.000,-

26.920, - 121. 118,- 4,4 

DR 

El 

E2 

23.750,-

10.000,-

10.000,-

E3 14.000,-

E4 15.500,-

ER I .l.:i.J75,-

47.890,-

53.897,-

59.812,-

59.230,-

96.000,-

71.640, - 54.660, - 126.300,- 6 

131.855, 

116.040, 

67.897,- 47.114,- 115.011, 18,6 

75.312,- 50.384,- 125.696, 18,6 

71.605,- 50.545, - 122.150,- 13,0 

750380 

890470/600 

750380 

890470 



Kostenc.onsequ<:>nties Beperkin g 

Begrotin gen - p<:>r werk - per 

Hei geluid 

type 

Werk G.A.K. Tilburg 

F) Trilbetonpalen 
Ty pe G) Grondverdringende 

H Grondverwiiderende 
betonschroefpalen 
betonschroefpalen 
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Code Aon - en Voriobele Totool Totaol Totaol Tijds - Opmerld ngen. 

Fl 

F2 

FR 

Afvoer Heil<osten Heiwerk 
Stelling 

Moterioai Kosten duur 
C.q. Paolfund. Heiwerk 
Pao Ikos-
ten. 

101.000,-

118.800,-

109.900,-

75~360/400 

89~450/500 

Gl 13.000,- 77.290,- 90.290,- 71.859,- 162.149,- 20,2 75~380 

G2 15.000,- 85.105,- 100.105,- 80.061,- 180.166,- 20,2 89~440 

G3 139.900,-

GR 14.000,- 81.200,- 95.200,- 65.540,- 160.740,- 20,0 

H1 7.500,- 17.610,- 24.660,- 54.240, - 78.900,- 6,5 75~80 

H2 n.v.t. 8911)600 

H3 110.000,-

H4 75.000,-

H5 2.700,- 22.000,- 24.700,- 50.200,- 74.900, 6 

H6 5.750,- 88.955, 6 

H7 5.750,- 71.175,- 6 

H8 12.500,- 32.470,- 44.970,- 38.548,- 83.518,- 7 

HR 6.850,- 28.775,- 35.625,- 46.145,- 81.770, 6,5 

Grondtrap. sport 280 ~2 a f 15 4.200, 

85.970, 
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2.4.3. Overzicht representatieve kosten, tijdsduur per project en 

het kunnen voldoen aan de norm. 

In het navolgende overzicht zijn de niet gecorrigeerde representa

tieve kosten per project per systeem aangegeven. 

Een paalfundering van geheide prefab-betonpalen is voorzien van 

de index 100 %. Hieraan zijn de overige gerelateerd. 

Bovendien is het systeem met de kleinste index per project aange

geven. In eerste instantie zonder te letten op het gewenste geluids

niveau. Daarnaast is aangegeven, welke systemen weI voldoen aan het 

gewenste geluidsniveau alsmede de tijdsduur van het heiwerk. 

Tenslotte is aangegeven welk systeem de laagste index heeft en aan 

de norm voldoet. 



gem. Woningbouw w. S.D. Rroiect Antwerpse G.A.K. Ziekenhuis 
Representatieve kosten : index Oosterpark Cluster I u id. Hoofd. Tilburg. Heereveen. 

% °/. oJ. °/. °'0 
~ 
0 
III 

100 195.150,- 100 328.300,- 100 323.900,- 100 87.315,- 100 70.750,- 100 
..... 

A tt) 

:I 
B : 115 213.890,- 110 360.020,- 110 392.430,- 121 103.860,- 119 81. 360,- 115 (") 

0 

C 108 223.225,- 114 311.630,- 95 339.020,- 105 lqO.ll0,- 115 78.620,- 111 :I 
III 

D 128 235.185,- 120 344.760,- 105 393.950,- 121 126.300,- 103.785,- 147 
11) 

.t:l 
- ---- - C 

E 123 259.660,- 133 361.930,- 110 402.790,- 124 122.150,- 75.165,- 106 11) 

:I 

F 1
109 217.750,- 111 313.100,- 95 346.520,- 107 109.900,- 126 74.750,- 106 

...... _. 
-- tt) 

G 178 398.665,- 204 471.110, - 143 630.550,- 194 160.740,- 184 116.580, - 165 
III 

II 130 263.650, - 135 425.000,- 130 483.750,- 150 85.970,- 98 96.735,- 137 
Il'J 

Laagste is systeem A elF A H A 11) 
"0 

index 100 . 95 100 98 100 
tt) .., 
'" _. 

tijd tijd tijd tijd tijd :I 
~ 

A voldoet niet aan norm x 13 x 24 x 36 x 10 x 7 

B voldoet aan norm v 16 v 30 v 59 v 11 v ::r: 
til 

e voldoet niet aan norm x 16 x 24 x 31 x 9 x 6 -' 
\0 
11) 

voldoet 15 24 36 D aan norm v v v v 6 v 7 -C 

E voldoet aan norm v 22 v 44 v 72 v 19 v 11 a: 
F voldoet aan norm v - v - v - v - v -
G voldoet aan norm v 39 v 59 v 82 v 20 v 11 

H voldoet aan norm v 18 v 23 v 34 v 6,5 v 4,5 

laagste welke voldoet aan norm B F F H ElF 

index 110 95 107 98 106 

Werk uitgevoerd in systeem A e A A A 
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3. Conclusie 

Indien afgezien wordt van een normstelling t.a.v. geluid is 

gemiddeld een fundering van prefab-betonpalen geheid met een 

dieselblok zonder nadere voorzieningen de goedkoopste oplossing 

voor de onderzochte projecten. Indien prefab-palen worden geheid 

met een mantel dan wordt aan de gewenste norm voldaan. 

Het prijsniveau is dan 10 tot 20 % hoger dan zonder mantel, het

geen vooral gezocht moet worden in de toename van de tijdsduur, 

de afschrijvingskosten van de mantel en de kosten voor aan- en af

voer stelling. 

De in de grond gevormde betonpalen, welke op de mantel worden geheid 

hebben een gemiddeld prijsniveau, dat ligt tussen een geheide paal 

zonder en met mantel, maar voldoen niet aan de gewenste norm. 

Indien bij dit systeem een geluiddempende mantel wordt toegepast, 

dan blijkt het prijsniveau tussen de 15 en 20 % hoger te liggen, 

dan zonder manteno Een vrijwel gelijk percentage als bij de geheide 

prefab-paal. 

Voor aIle overige in de grond gevormde betonpalen kan worden gesteld, 

dat deze voldoen aan de gewenste norm, omdat L eq (15 m) < 82 dB (A), 

hetgeen volgens de circulaire Bouwlawaai in de plaats kan komen van 

een gewenst immissieniveau, als dat niveau niet wordt gehaald. 

Op basis van de gepresenteerde cijfers kan worden geconciudeerd, dat 

de betontrilpalen en de fIuidatiepalen een economische oplossing 

geven. Het gemiddelde prijsniveau ligt weI 5 a 10 % hoger, dan dat 

van geheide prefab-palen zonder geluidsvoorzieningen en is ongeveer 

gelijk aan die van in de grond gevormde betonpalen op de mantel ge

heid, welke niet aan de gewenste norm voldoen. 

Voor het G.A.K. project te Tilburg blijkt gezien de grondgesteldheid 

een grondverwijderende betonschroefpaal een aantrekkeIijke oplossing 

in schrille tegenstelling tot de toepassing bij andere projecten. 

Aan de hand van het verrichte onderzoek kan worden geconcludeerd, dat 

aIle op de kop geheide systemen zonder nadere geluidsbeperkende voor

zieningen niet kunnen voldoen aan de gewenste norm. 

Voor vier van de vijf bij het onderzoek betrokken werken was gekozen 

voor een fundering met prefab-palen. 

Indien deze niet zou mogen worden toegepast om geluidsredenen, zou 

voor 3 projecten een kostenstijging van het heiwerk van 6 tot 10 % 

moe ten worden aanvaard. 



Ten opzichte van aIle werken uitgevoerd in prefab beton

palen is de gemiddelde kostenstijging 3,5 %. 

Amsterdam, augustus 1984. 

Ir. H.W. Bennenk. 
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