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Voorwoord 
 

Dit verslag is het resultaat van het ontwikkelen van een alternatieve methode voor 

funderingsvernieuwing.  Dit onderzoek is zowel de afsluiting van mijn studie als het afstudeerproject 

bij de masterrichting  Structural Design van de faculteit Architecture, Building and Planning aan de 

Technische Universiteit Eindhoven.  

Het onderwerp funderingsvernieuwing heeft mijn interesse gewekt na een gesprek met Faas 

Moonen gevolgd door een gesprek met Gijs Schalkwijk en Joost Huijgen. De grote maatschappelijke 

relevantie en de duidelijke koppeling met de praktische uitvoering vormen mijn motivatie voor de 

keuze van dit onderwerp. 

 

Dit voorwoord wil ik gebruiken om een aantal mensen te bedanken. Ten eerste mijn begeleiders, 

Faas Moonen, Rijk Blok, Gijs Schalkwijk en Joost Huijgen; bedankt voor de tijd, interesse en het 

vertrouwen dat jullie in mij hebben getoond. De kritische vragen die mij motiveerden verder te kijken 

dat de gebaande paden. Daarbij mijn dank aan Gijs en Joost die mij een werkplek en dagelijkse lunch 

beschikbaar hebben gesteld en een bijna fulltime begeleidingsmogelijkheid.  

 

Mijn ouders wil ik bedanken voor de mogelijkheid die zij mij hebben gegeven  om te kunnen 

studeren en daarnaast ook van mijn studententijd te kunnen genieten. De vrijheid en het vertrouwen 

dat zij mij hebben gegeven om mezelf, Eindhoven en de wereld van de bouw te ontdekken. Tot slot 

wil ik mijn vriend Sem bedanken, voor de steun tijdens het afgelopen jaar en het eten dat iedere 

avond klaar stond. 

 

Dit verslag is de afsluiting van mijn studietijd, een goede fundering voor alles dat de toekomst mag 

brengen. 

 

Eindhoven, augustus 2012 

 

 

 

Daphne Dales 
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Samenvatting 
 

In Nederland, vooral in het westelijk deel van het land, bestaat de grond uit klei en zijn de woningen 

gebouwd op houten palen. Door draagkrachtproblemen en houtaantasting zijn deze houten 

funderingen gaan verzakken waardoor ongelijke zettingen ontstaan met scheuren, scheefstand, 

klemmende deuren en instortingsgevaar tot gevolg. Alleen nu al zijn er 200.000 woningen waarvan 

de zettingen gestopt moeten worden om de woning bewoonbaar te houden. Voor de eigenaren is dit 

een grote ingreep; het kost veel tijd, brengt overlast met zich mee en de kosten bedragen gemiddeld 

65.000 euro terwijl de ingreep geen meerwaarde oplevert.  

Tegenwoordig zijn er technieken als het omhoog brengen van de grondwaterstand, het bijplaatsen 

van palen of het plaatsen van nieuwe palen die met een constructieve vloer verbonden zijn met de 

bestaande woning om de fundering van de woningen te herstellen of te vernieuwen. 

Opvallend is dat ondanks de groeiende vraag naar funderingsherstel en -vernieuwing de toegepaste 

methoden niet optimaal zijn. Verbeteringen als efficiënter dimensioneren en het beperken van 

bouwtijd, overlast en de faalkans zijn nodig om de ingreep voor meer huishoudens mogelijk te 

maken. Deze uitdaging is vertaald tot de doelstelling van dit afstudeerproject: 

 

Het ontwikkelen van een methode voor funderingsvernieuwing welke voordelen heeft ten opzichte 

van de huidige wijzen van funderingsherstel en -vernieuwing.  

Verbeterpunten van de huidige methoden moeten bepaald worden, net als de mogelijkheden van de 

bestaande constructie en eisen moeten gesteld worden aan de kwaliteit van de nieuwe fundering. 

 

Een viertal bezochte referentieprojecten vormen een referentiemodel welke een representatieve 

weergave is van een vernieuwingsproject. Dit model is een bouweenheid van negen woningen, 

gefundeerd volgens de Rotterdamse methode. De woningen worden tijdens de ingreep niet recht 

gezet, een bijkomende hoekverdraaiing van � = 1 300⁄  is gesteld. 

Vervolgens is een waarde gegeven aan de capaciteit van het bestaande metselwerk. Hierbij zijn de 

richtlijnen van bijlage B van het CUR handboek funderingsherstel en -vernieuwing; op palen en op 

staal [Opstal, A.T.P.J. e.a.] gebruikt. Uit de berekeningen volgt dat het draagvermogen van het 

funderingsmetselwerk in het geval het referentiemodel voldoet, het huidige metselwerk kan gebruikt 

worden. 

Met het programma van eisen bestaande uit de algemene, constructieve en uitvoeringstechnische 

eisen is de inkadering van het afstudeeronderzoek compleet. Vervolgens wordt het blikveld verbreed 

door het doen van studies en wordt naar het eindproduct toegewerkt door het maken van keuzes 

aan de hand van het programma van eisen.  

 

Met het eerste onderzoek is bepaald hoe de krachten van de woningen naar een draagkrachtige laag 

worden gebracht. De beste manier is volgens de bestaande techniek van het drukken of heien van 

stalen buispalen in segmenten. Deze palen worden onder de begane grondvloer aangebracht naast 

de dragende wanden. De palen staan niet onder de wanden waardoor de belasting niet rechtstreeks 

van de wand naar de paal kan worden gebracht. Uit studie naar het constructief systeem volgt dat 

het optredend moment met een doorgaande ligger wordt opgenomen.  

Vervolgens is een studie naar verschillende constructiematerialen, bekistings- en 

wapeningtechnieken gedaan. Ook is gekeken naar de mogelijkheden voor de doorsnedevorm en de 

aansluitingen met de palen en de wanden. Uit deze studies zijn een viertal combinaties gevormd. De 

beste combinatie is een rechthoekige (550x300) staalvezelbetonbalk, gestort in een kartonnen 

bekisting. Voordeel van de kartonnen bekisting is de flexibiliteit; de bekisting kan compact vervoerd 

en verwerkt worden en wanneer nodig kunnen aanpassingen op de bouwplaats gedaan worden. 

Daarbij wordt het aantal handelingen beperkt doordat het staalvezelbeton eenvoudig tegelijk met 

het beton wordt aangebracht.  
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Een vervolg studie moet uitwijzen wat de meest optimale uitvoeringsvariant is van de kartonnen 

bekisting. De eisen aan de bekisting, vanaf het moment dat het beton gestort wordt totdat het 

voldoende is uitgehard, zijn gedefinieerd. De bekistingswanden moeten voldoende stijf zijn om de 

hydrostatische druk van het beton tegen houden. Tijdens het uitharden van het beton komt water 

vrij; door het aanbrengen van een polyethyleen coating aan de binnenzijde van de bekisting is deze 

vloeistofdicht. 

Verschillende varianten van de kartonnen bekisting zijn ontwikkeld en kunnen grofweg verdeeld 

worden in twee groepen: Bekisting van massief karton en bekisting van gevouwen karton. Een groot 

nadeel van de eerste groep is de belasting die loodrecht werkt op het oppervlak, in deze richting is 

het karton minder sterk. Volgens berekening is een dikte van 12,5 mm nodig om te voorkomen dat 

het karton bezwijkt. Het massieve karton kan niet worden toegepast omdat het karton niet goed te 

vouwen is en de bekistingsdelen zwaar worden. Gekozen is voor de toepassing van het gevouwen 

karton met een honingraatstructuur waar de belastingen evenwijdig aan het kartonoppervlak 

werken.  

 

Met een tweetal proeven is getracht inzicht te krijgen in het gedrag van honingraatkarton ten 

gevolge van de hydrostatische druk. Ondanks de grote vervormingen van het orthotrope materiaal, 

treedt geen bezwijken op. Een computermodel is gemaakt om meer studies te kunnen doen en de 

invloedfactoren te kunnen bepalen. Door het horizontaal vervormen van het honingraatkarton treedt 

een verticale belasting op met extra vervorming als resultaat, waardoor de verticale belasting verder 

toeneemt. Dit iteratieve proces is niet eenvoudig in een model te verwerken. Door het aanbrengen 

van verschillende elasticiteitsmodulussen over het oppervlak van de bekistingswand en het variëren 

van de waarden wordt een vervorming gelijkvormig aan de proefresultaten gegenereerd. Het model 

is niet correct, maar geeft een indruk van het materiaalgedrag en wordt het gebruikt voor het maken 

van een model van het eindproduct. Uit dit model volgt dat het toepassen van een kartonnen 

bekisting mogelijk is wanneer wanden en grondplaat uit één stuk gemaakt zijn en de wanden op 

tweederde van de hoogte horizontaal worden gesteund.  

Toepassing van alleen vezelwapening is, door het niet kunnen herverdelen van de krachten in de 

balk, niet mogelijk. Een combinatie van vezels en langswapening volstaat wel, daarbij is toepassing 

van minimale dwarskrachtwapening volgens NEN-EN1992 onvermijdelijk. Wanneer meer bekend is 

over de bijdrage van staalvezels aan het opnemen van de dwarskracht, zullen beugels mogelijk niet 

nodig zijn. Met dit in het achterhoofd zijn zowel de mogelijkheden van wapenen met staalvezels als 

met traditionele korven uitgewerkt. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de toepassing van de honingraatkarton bekisting een 

toekomst heeft. Wel is verder onderzoek nodig om een praktisch toepasbaar product te ontwikkelen. 

In het proces heeft de focus op de bekisting gelegen waardoor minder aandacht is besteed aan de 

wapeningsmethode en het totaal systeem; hier zal meer onderzoek naar gedaan moeten worden. 

Kijkend naar het programma van eisen kan gesteld worden dat het eenvoudig aanbrengen en 

aanpassen van de kartonnen bekisting samen met een slimme manier van wapenen bijdragen aan 

het beperken van de bouwtijd, werkdruk en faalkans. 
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Summary 
 

In the Netherlands, especially in the western part where the soil exists of clay, houses are built on 

wooden piles. Caused by bearing capacity problems and corrosion of the timber, these piles are 

sagging. The result is unequal settlements, cracks in the wall, deformation of the façade, clamping 

doors and the risk of collapsing. At the moment settlements of more as 200.000 dwellings need to be 

taken away to avoid insalubrity. Foundation repair is a major operation for the owner in terms of 

finance, time and nuisance. The costs are about 65.000 euro per dwelling, while there is no added 

value. 

Nowadays techniques of foundation repair or renewal exist, like raising the ground-water level, 

placing extra piles or placing new piles which are connected to the existing building by a structural 

floor. 

The need for foundation repair and -renewal is growing, but the used methods are not optimal. 

Improvements like more effective use of material, reducing construction time, nuisance and chance 

of failure need to be made in order to make the operation affordable for every owner. This challenge 

is the goal of this graduation project. 

 

The development of a method for foundation renewal, with improvements over current ways of 

foundation repair and –renewal. 

Points of improvement of the current methods need to be determined, as well as the possibilities of 

the existing foundation and requirements should be set for the quality of the new foundation. 

 

Four visited reference projects form a model of a representative reproduction of a renewal project. 

The model is an unit made out of nine dwellings with a foundation by the “Rotterdamse methode”. 

During the operation the dwellings are not lifted. The additional angle of rotation is determined by 

� = 1 300⁄ . 

Thereafter a value is given to the capacity of the existing masonry. The guidelines in the annex of 

“CUR handboek funderingsherstel en vernieuwing; op palen en op staal” [Opstal, A.T.P.J. e.a.] are 

used. The bearing capacity of the existing reference masonry is validated with a calculation. If a new 

foundation is made, existing masonry can be used. 

The framing of the graduation project is completed with the program of requirements consisting of 

the general, structural and building technique requirements.  

 

The first step is a research to determine the way of carrying loads of the dwellings to a layer of soil 

with enough bearing capacity. The best way is the existing method of pressing or driving segments of 

the tubular piles. These piles are applied underneath the ground floor just next to the bearing walls. 

The piles are not placed directly underneath the walls, so loads can’t be transferred from the wall to 

the pile. The occurring moment should be picked up by an on-going beam, as determined by a study 

on the structural system. 

Next step is a study of different construction materials and techniques for making the formwork and 

reinforcement. Also research into the possibilities of the shape of the cross-section and the 

connections with the piles and walls is done. Four combinations are selected out of the possibilities. 

The best combination contains a rectangular (550x300) steel fibre concrete beam poured in a 

cardboard formwork. Advantage of cardboard formwork is flexibility; transportation and assimilation 

occur in a compact manner and if needed adjustment can be made on the construction site. The 

amount of actions decreases by easily pouring steel fibre reinforcement along with the concrete. 
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To determine the best way of executing cardboard formwork a next study is done. Requirements of 

the formwork are determined from the moment of pouring concrete until the final state of 

hardening. During this period of time the walls of the formwork should be stiff enough to resist the 

hydrostatic concrete pressure. During the hardening of concrete water is released; by applying a 

polyethylene coating on the inside of the formwork  the cardboard is waterproof.  

Different options are developed and can be arranged into two groups: Formwork of solid cardboard 

and folded cardboard. Major disadvantage of the first group is a load working perpendicular on the 

cardboard surface, the weakest direction of the material. Calculation shows a thickness of 12,5mm to 

prevent the cardboard from collapsing. The solid cardboard formwork isn’t used, because cardboard 

of this thickness can’t be folded into shape and the parts will be heavy. Loading parallel on the 

surface will be achieved by using folded cardboard with a honeycomb structure. 

 

To determine the behaviour of honeycomb-cardboard caused by hydrostatic pressure, two 

experiments are done. Inspite of large deformations of the orthotropic material failure does not 

occur. A computer model is made to do more studies on the material and to determine the 

influencing factors. Due to horizontal deformation of honeycomb-cardboard a vertical load occurs, 

causing extra deformation which causes an increase of vertical load. It is hard to translate this 

iterative process into a model. By applying different moduli of elasticity to the surface of the 

formwork-wall and varying the values of these moduli, displacements equal to the displacements of 

the test piece are made. This model is not correct but gives a first impression of material behaviour 

and is used to make a model of the final product. It is concluded that the use of honeycomb-

cardboard is possible if the walls and base plate are made in one piece and the walls are horizontally 

supported at 2/3 of the height. 

Steel fibre reinforcement can’t be used on its own, because loads aren’t able to redistribute over the 

beam. A combination of steel fibres and longitudinal reinforcement is sufficient, however the use of 

minimal shear force reinforcement is needed according to NEN-EN1992. If more research to the 

contribution of steel fibres carrying the shear force is done, possibly shear force reinforcement isn’t 

needed anymore. Due to this assumption reinforcing with steel fibres and longitudinal reinforcement 

is elaborated, as well as reinforcement on the traditional way with longitudinal and shear force 

reinforcement. 

 

Recapitulating, there is a future for the use of honeycomb-formwork, however future research is 

needed to develop a practical useable product. During the process focus has been on the formwork, 

while less attention is spend on the reinforcement method and the total system. More research to 

this aspect is needed. 

Looking at the program of requirements, the easy way of applying and adjusting the cardboard 

formwork and a smart way of reinforcing lead to reduction of construction time, work pressure and 

chance of failure. 
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Definities 
 

Bouweenheid / bouwkundige eenheid 

Een groep van woningen welke constructief aan elkaar verbonden zijn, deze woningen hoeven niet 

op hetzelfde moment gebouwd te zijn. De woningen delen de fundering waardoor funderingsherstel 

of funderingsvernieuwing niet voor een individueel pand uitgevoerd kan worden. 

 

Funderingsherstel 

Ingreep aan de fundering waarbij de functie van de bestaande fundering behouden blijft. Dit kan 

door het bijplaatsen van nieuwe funderingsonderdelen, of het herstellen van de bestaande 

fundering. Ook het verbeteren van de grond hoort tot de mogelijkheden. 

 

Funderingsvernieuwing 

Ingreep aan de fundering waarbij de functie van de bestaande fundering verloren gaat. De bestaande 

fundering blijft behouden, maar de constructieve functie wordt overgenomen door een nieuwe 

fundering. 

 

Mandeligheid 

Vorm van gebonden mede-eigendom. Bijvoorbeeld een bouwmuur of funderingsbalk, beide 

woningen delen dit element. 

 

Partieel herstel 

Het uitvoeren van funderingsherstel of –vernieuwing waarbij de ingreep zich beperkt tot een deel 

van de bouweenheid. Middels aan dilatatie kunnen delen van de bouweenheid losgekoppeld 

worden. 

 

Scharnierwoning 

Deze woning is later gebouwd dan de bouweenheid waar deze aan vast is gebouwd. De zijde welke 

aan de bouweenheid grenst, is op de paalfundering van de buren geplaatst. De andere zijde is op 

staal gefundeerd. Ook is het mogelijk dat deze woning tussen twee bouweenheden in is geplaatst en 

de schakel vormt tussen woningen op palen en op staal. Juist deze scharnierwoningen ondervinden 

veel schade ten gevolge van ongelijke zettingen. 
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Eigenschappen van papier en karton 

 

CD: Cross direction: richting van het karton loodrecht aan de vezel (minder sterkte richting) 

 

Gelaagd: karton is opgebouwd uit lagen en de verhouding tussen de lagen veranderd bij 

toenemende dikte. De middelste basis laag neemt toe in dikte terwijl de coating een gelijke dikte 

houdt. 

 

GK: Grijskarton 

 

Golfkarton: Karton opgebouwd uit minimaal lagen, de middelste laag is s-vormig gegolft, de 

buitenste lagen bestaan uit vlak karton. Daarbij is er ook golfkarton met meer dan drie lagen. 

 

Honingraatkarton: Flexibele kartonsoort, opgebouwd uit lagen papier welke om en om verlijmd zijn. 

Het honingraatkarton wordt toegepast in tafelbladen en deuren. 

 

Karton: Vanaf een massa groter dan 180 g/m2 spreekt men van vouwkarton, massief karton heeft 

een massa groter dan 600 g/m2.  

Kraftliner: Karton gemaakt van houtvezels 

 

Papier: Papier heeft een massa van 180 g/m2 of minder 

 

MD: machine direction: richting van het karton evenwijdig aan de vezel (sterkte richting) 

 

SBS: Gebleekt sulfaat karton 

 

Schrenz: karton van 100% gerecyclede pulp  

 

SUS: Ongebleekt sulfaat karton 

 

Testliner: Karton van houtvezels en gerecyclede pulp 
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1. Inleiding 
Dit verslag beschrijft het afstudeertraject dat de afgelopen maanden doorlopen is aan de 

masteropleiding Structural Design van de Technische Universiteit Eindhoven. Het verslag geeft een 

overzicht van de doorlopen onderzoeks- en ontwerpprocessen welke een invulling geven aan de 

geformuleerde doelstellingen. 

 

1.1 Aanleiding 
Tegen het einde van mijn eerste jaar van de master opleiding Structural Design heb ik besloten 

tijdens mijn afstuderen graag een onderzoek te willen doen. Ik wil aan de slag met een probleem uit 

de praktijk en zo een bijdrage leveren aan de bouwwereld. Ik wil mijn afstuderen praktisch houden, 

maar daarbij wel een gedegen onderzoek afleveren.  

Tijdens mijn zoektocht naar een onderwerp kwam ik al snel terecht bij de leerstoel Innovative 

Structural Design, een leerstoel binnen mijn master die zich richt op vernieuwingen in de bouw. 

Vervolgens heb ik gesproken met de heer Moonen, over de toepassing van geïndustrialiseerde 

producten in de bouw. Na dit gesprek ben ik met het bedrijf B-invented gaan praten, dat de 

productie en toepassing van de B-smartfundering, een geïndustrialiseerde funderingsbalk, heeft 

gerealiseerd. 

Bij dit bedrijf lag de vraag naar de mogelijkheden van het toepassen van geïndustrialiseerde 

producten bij het herstel van funderingen. Ik ben mij meer in dit onderwerp gaan verdiepen en naast 

dat het een constructief en uitvoeringstechnisch vraagstuk betreft is de maatschappelijke relevantie 

erg groot. 

 

1.2 Belang van het onderzoek  
Nederland, vooral in het westelijk deel van het land, is vanwege de opbouw 

van de grond, gebouwd op palen. Het gaat hier om houten paalfunderingen 

van meer dan 100 jaar oud. Deze funderingen, onder andere toegepast in 

Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht, zijn gebruikt voor het funderen op 

kleigronden. De palen zijn dieper de grond ingebracht tot aan een stijve 

zandlaag (figuur 1.1).  

Door draagkrachtproblemen en houtaantasting zijn deze houten 

funderingen gaan verzakken waardoor in de woningen ongelijke zettingen 

ontstaan. Deze hebben scheuren, scheefstand, klemmende deuren en 

instortingsgevaar tot gevolg. De zettingen zullen gestopt moeten worden om 

de 200.000 woningen waarvoor dit nu geldt bewoonbaar te houden 

[Stichting Platform Funderingen, 2010]. Voor de eigenaren is dit een grote 

ingreep, de kosten voor herstel bedragen gemiddeld €65.000, - per woning 

en leveren geen meerwaarde op. De woning met funderingsschade 

verkopen is geen optie. De huidige wijzen van herstel, kosten tijd, zijn duur 

en brengen overlast mee voor de bewoners en uitvoerende partij. Om 

funderingsherstel voor meer huishoudens mogelijk te maken zal gezocht 

moeten worden naar een goedkopere en efficiëntere manier van werken.  

Omdat de ingreep onder een bestaande woning plaats vindt, spelen andere 

randvoorwaarden mee dan bij een nieuwbouwproject. Of de fundering nu 

hersteld of vernieuwd wordt, het bovenliggende casco moet intact blijven. 

Ook constructief brengt dit uitdagingen met zich mee, voordat nieuwe delen 

toegepast kunnen worden, moet een deel van de bestaande constructie verwijderd worden, zonder 

dat het gebouw schade ondervindt. Daarbij wordt door het aanbrengen van een nieuwe 

funderingsconstructie een nieuwe draagweg ingeleid, welke getoetst dient te worden. 

  

   
   

V
e

e
n

 e
n

 s
la

p
p

e
 k

le
i 

   
   

D
ra

a
g

kr
a

ch
ti

g
e

 l
a

a
g

 

figuur 1.1 Palen gefundeerd op 

draagkrachtige laag 
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2. Het onderzoeksgebied 
In dit hoofdstuk wordt de problematiek rond om funderingsherstel en –vernieuwing uiteengezet, 

daarbij wordt ook het verschil tussen deze twee uitgelegd. Opmerking hierbij is dat alleen het 

ingrijpen bij paalfunderingen wordt beschouwd. Funderingen op staal zijn ook onderzocht, voor meer 

informatie over deze wordt naar bijlage II.2 verwezen. 

Funderingen welke vernieuwd of hersteld moeten worden zijn meestal houten paalfunderingen, in 

dit hoofdstuk eerst een beschrijving van de soorten houten paalfunderingen. Vervolgens worden de 

oorzaken en gevolgen van funderingsschade en de maatschappelijke relevantie toegelicht.  

Hierna volgt een overzicht van de nu toegepaste oplossingen voor funderingsherstel en –

vernieuwing. Daarbij worden kort de voor- en nadelen weergegeven. Voor een uitgebreidere 

beschrijving van deze onderwerpen wordt verwezen naar bijlage III. 

 
 

2.1 Houten paalfundering 
Houten paalfunderingen zijn toegepast tussen 1860 en 1920. De meest toegepaste methoden in 

Nederland zijn de Normale, Amsterdamse en Rotterdamse methode. Zoals in figuur 2.1 te zien is, 

lijken de methoden sterk op elkaar. De toegepaste palen zijn van grenen- of vurenhout, afhankelijk 

van het gebied en de diepte van de dragende laag werd gekozen voor een houtsoort. Zo zijn in 

Rotterdam veel lange vurenpalen toegepast omdat de draagkrachtige laag hier diep ligt. De korte 

grenenpalen zijn in Haarlem en Zaandam toegepast [Lange, S. de, 2011]. 

 

Normale- en Amsterdamse methode 

In het geval van de normale en Amsterdamse methode bestaat de fundering uit twee palen met daar 

overheen een houten kesp, een balk op zijn platte kant. Hierop ligt het langshout, dat gevormd wordt 

door het plaathout en het schuifhout. Hierop is het funderingsmetselwerk, met een ideale dikte van 

440 millimeter, aangebracht, dat doorloopt in het gevelmetselwerk.  

De hart op hart afstand tussen de dubbele palen in langsrichting bedraagt 0,9 tot 1,2 meter. Het 

draagvermogen van één houten paal is ongeveer 80 kN, wat een vermogen van 160 kN per kesp 

geeft. Door de kleine hart op hart afstand wordt in het geval van de meeste woningen niet de 

volledige draagkracht van de palen gebruikt. 

 

  

b 

metselwerk 

schuifhout 

plaathout 

kesp 

houten palen 

a c 

figuur 2.1 Houtenpaalfunderingen; a) Normale methode; b) Amsterdamse methode; c) Rotterdamse methode 
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Rotterdamse methode 

De Rotterdamse methode benut het draagvermogen efficiënter. Bij deze funderingsmethode wordt 

ter plaatsen van de ondersteuning slechts één paal toegepast, waardoor de kesp komt te vervallen. 

Over de palen ligt het langshout, dit is breder dan de paaldiameter om misstanden te kunnen 

opnemen. Omdat het draagvermogen (bijna) volledig wordt benut, is de methode ook buiten 

Rotterdam toegepast. Echter dient rekening gehouden te worden met de opname van zijwaartse 

krachten, hiervoor is deze methode niet geschikt. 

 

Betonnen balk op een enkele rij houten palen 

Vanaf de jaren 20 van de 20e eeuw werd beton als bouwmateriaal geïntroduceerd. Een van de eerste 

toepassingen is de betonbalk geweest. Deze doorgaande betonnen balk ligt over een enkele rij 

houten palen. Het draagvermogen van deze fundering is niet groter dan de Rotterdamse methode, 

immers worden dezelfde palen toegepast. Wel is het eigen gewicht van de betonbalk hoger dan het 

langshout waardoor de belasting van het casco niet te hoog mag zijn. 

 

2.2 Oorzaken en gevolgen van funderingsschade 
Voordat er wat gezegd kan worden over de term schade, dient deze eerst gedefinieerd te zijn:  

Schade is de (waarneembare) vertoning van een gebrek of mankement leidend tot een verminderde 

vertoning en/of een minder functioneren (in deze context van een woning). 

De mate waarin de schade optreedt is in drie categorieën in te delen: esthetische schade; functionele 

schade; constructieve schade.  

 

Oorzaken 

Oorzaken van funderingsschade zijn uiteenlopend, toch kunnen zij voor houten paalfunderingen in 

twee groepen ingedeeld worden. De eerste groep betreft oorzaken welke een negatieve invloed 

hebben op de draagkracht van de paal. De tweede betreft oorzaken welke aantasting van het hout 

tot gevolg hebben, meestal leidt dit uiteindelijk ook tot een verminderd draagvermogen. Hieronder 

een opsomming van de oorzaken: 

 

Draagkrachtprobleem bij houten paalfundering 

� Onjuiste paallengte 

� Ongelijke draagkrachtige laag 

� Negatieve kleef 

� Toepassing van onvoldoende materiaal  

� Toename van de belasting 

� Ophoging van naast gelegen gebied 

 

Houtaantasting bij houten paalfundering 

� Zakking van het grondwaterpeil – schimmel 

� Aantasting door bacteriën (palenpest) 

 

Gevolgen  

Wanneer de houtenpalen aangetast zijn, neemt het doorsnede oppervlakte af. Dit heeft (ongelijke) 

zettingen tot gevolg. Met de bekende gevolgen voor het casco; klemmende deuren, scheuren in de 

wanden, scheefstand, zie figuur 2.2. 

Wanneer in het geval van een Amsterdamse fundering het schuifhout wordt aangetast, bezwijkt deze 

plotseling met een verzakking van het metselwerk tot gevolg. 

  

figuur 2.2 Gevolgen van funderingsschade 
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2.3 Maatschappelijk relevantie 
Voordat woningeigenaren over gaan tot funderingsherstel zijn al verschillende overwegingen gedaan 

en processen doorlopen. Het begint met het erkennen van het funderingsprobleem, woningbezitters 

en –kopers hebben te weinig kennis om het probleem te herkennen. Het is de taak van gemeenten, 

makelaars en woningbouworganisaties om de bewoners op de hoogte te brengen van de problemen. 

Om verschillende redenen wordt niet altijd voldoende informatie aan de bewoners verstrekt.  

Wanneer bewoners op de hoogte zijn gebracht van de funderingsschade, wordt door metingen en 

onderzoek de mate van schade bepaald. Als hieruit volgt dat funderingsherstel toegepast moet 

worden begint het volgende traject. Voor het uitvoeren van funderingsherstel moet rekening 

gehouden worden met kosten van €40.000, - tot €70.000, - (€1200 per vierkante meter)[Wensen, A., 

2011]. Het betreft een ingreep die geen meerwaarde voor de woning oplevert. 

Heeft een eigenaar de financiële middelen dan kan het funderingsherstel aan zijn woning uitgevoerd 

worden. Maar het gewenste effect wordt alleen behaald wanneer het herstel voor de hele 

bouweenheid uitgevoerd wordt. Buren zullen geïnformeerd en overgehaald moeten worden om ook 

deel te nemen aan de herstelwerkzaamheden.  

Voordat de herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden, moet de gemeente de plannen goedkeuren. 

Hier kan de gemeente eigenaren inlichten over de voordelen van gezamenlijk herstel. Helaas heeft 

zijn niet altijd voldoende kennis om een goed oordeel te geven. Daarbij wordt niet altijd een 

vergunning aangevraagd, uitvoerders geven het funderingsherstel op als een verbouwing, waarvoor 

geen vergunning nodig is. 

 

Belanghebbenden 

Bij de uitvoering van funderingsherstel of –vernieuwing zijn verschillende belanghebbenden 

betrokken. Allen met hun eigen wensen, eisen en visie op het proces, hieronder een overzicht. 

 
� Particuliere eigenaar 

� Woningbouworganisatie 

� Huurder 

� Gemeente 

� Uitvoerder:  

� Adviseur of projectmanager 
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2.4 Toegepaste oplossingen voor funderingszettingen 
In deze paragraaf worden verschillende methoden besproken welke momenteel worden toegepast 

wanneer funderingszettingen optreden.  

 

Funderingsherstel en funderingsvernieuwing 

Bij het verhelpen van funderingsschade wordt onderscheidt gemaakt tussen de methoden waarbij de 

functie van de bestaande fundering behouden blijft, funderingsherstel, en methoden waarbij een 

nieuwe fundering wordt aangebracht, funderingsvernieuwing. 

Welke methode ook wordt toegepast, het aanbrengen van een nieuwe (paal)fundering dient per 

bouweenheid te gebeuren voor het gewenste effect. Wanneer slechts één woning of enkele 

woningen een nieuwe fundering krijgen zullen deze scheef getrokken worden door de woningen die 

niet een nieuwe fundering hebben. De grootste schade ondervindt de eerste woning naast de 

woningen op een herstelde fundering, het scharnierpand, zie figuur 2.3. 

Wanneer een deel van het blok niet meedoet met het funderingsherstel kan een dilatatie toegepast 

worden, deze dient dan door te lopen tot en met de funderingsbalk. De buurwoning blijft op de oude 

fundering staan, wanneer deze verder verzakt neemt hij het buurhuis niet mee (figuur 2.3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Grondwaterstand omhoog brengen  

De woningen waarvan de houten paalfundering beperkt 

is aangetast en het draagkracht nog voldoende is, is te 

redden door de grondwaterstand omhoog te brengen. Op 

deze manier wordt het rottingsproces stop gezet.  

Om de waterstand onder de woningen op peil te houden 

kan de hemelwaterafvoer zo gekoppeld worden dat het 

regenwater bij de fundering de grond in gaat. 

Het grondwater dient op een niveau hoger dan 0,1 meter 

boven het bovenste funderingshout gebracht te worden 

en te blijven. 

 

Voordelen 

� Weinig overlast 

Nadelen 

� Niet altijd toepasbaar: het funderingshout mag niet te veel zijn aangetast   

figuur 2.4 Verhogen van het grondwater 

 

geen funderingsherstel funderingsherstel 

scharnierpand 

geen funderingsherstel funderingsherstel 

dilatatie 

figuur 2.3 Partieel funderingsherstel zonder dilatatie: scharnierpand; Partieel funderingsherstel met dilatatie 
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2.4.2 Funderingsherstel 

Wanneer de resterende draagkracht van de houtenpalen voldoende is, kan de bestaande fundering 

behouden blijven. Hieronder methoden om verdere zettingen te voorkomen. 

 

Nieuwe palen onder bestaande funderingsbalk 

In de dragende muur wordt een nis gemaakt, vanuit deze nis 

wordt een gat geboord in het hard van de funderingsbalk of 

kesp. In de nis wordt een stalenframe met perstoestel geplaatst 

welke stalenbuizen met een diameter van 70 millimeter in 

stukken van 500 mm de grond in drukt. Tegendruk ondervindt 

het toestel van de bovenliggende muur. In de buizen wordt 

grout gestort, waarna de paal verankerd wordt in de muur, dit 

verkort de kniklengte.  

Wanneer de houten palen nog voldoende capaciteit hebben zal 

de belasting zich spreiden over de bestaande en nieuwe palen, 

deze verdeling is niet gelijkmatig. De nieuwe palen zijn stijver 

dan de bestaande palen, waardoor zij meer belasting naar zich 

toetrekken. De bestaande palen gaan als het ware aan de stijvere 

palen hangen.  

De afstand tussen twee palen heeft een maximum, in het 

metselwerk treedt een boogwerking op bij de afdracht van de 

belastingen. De boogvorming kan het beste gevormd worden 

wanneer de hoogte van het metselwerk onder de vloer (a) groter 

is dan de paalafstanden (b), zie figuur 2.6. 

 

Voordelen 

� Bestaande palen worden gebruikt 

� Mogelijkheid tot recht vijzelen van het gebouw 

� Geen trillingen tijdens uitvoering 

Nadelen 

� Meer palen nodig, door kleine diameter 

� Stijfheid van de nieuwe palen is groter dan die van de bestaande palen 

� De kwaliteit van het metselwerk moet voldoende zijn. 

 

Paalkop verlaging 

Palen waarvan de draagkracht nog voldoende is worden op een 

niveau minimaal 500 millimeter onder de laagste grondwaterstand 

afgezaagd. Hiervoor worden de palen met een aantal tegelijk 

ontgraven, zowel vanaf de buiten als binnenzijde van de woning. 

Vervolgens wordt de grondwaterstand tijdelijk omlaag gebracht. 

Het bovenste deel wordt afgezaagd en getest op draagkracht. Op 

de resterende houtenpaal wordt een instortvijzel, de spindel, 

geplaatst om de fundering op te vangen en de gewenste 

voorspandruk te realiseren. Vervolgens wordt op de paalkop 

wapening en bekisting aangebracht en het beton gestort. Na het 

uitharden wordt de paal aangevuld zodat de belastingafdracht 

weer via de paal verloopt. Deze methode wordt incidenteel 

toegepast.  

 

  

figuur 2.5 Nieuwe palen bij plaatsen 

a 

b 

figuur 2.6 Boogwerking in metselwerk 

figuur 2.7 Paalkop verlaging 
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Voordelen 

� Bestaande palen worden gebruikt 

� Activiteiten onder de begane grondvloer; minder overlast 

� Geen trillingen tijdens uitvoering 

Nadelen 

� Draagvermogen blijft gelijk 

� Bij verlagen van het grondwaterniveau, ontstaat het probleem opnieuw 

� Zettingen zijn niet weggenomen 

� De invloed van negatieve kleef is niet verholpen 

 

Injecteren van de houtenpalen 

Wanneer de draagkracht van de houtenpalen nog voldoende is, ondanks de aantasting, is het 

mogelijk deze te injecteren met een hars. Op deze manier zal de houtenpaal niet verder aantasten en 

blijft het resterende draagvermogen in tact.  

De gebruikte harsen zijn uitgebreid getest in laboratoria, waar zij uitstekend werkten. Echter in de 

praktijk blijken de injecties niet toepasbaar. Door de hoge vochtigheid van de houten palen hebben 

de harsen niet het gewenste effect. 

 

Nadelen 

� Nog niet toepasbaar 

 

Recht vijzelen 

Verschillende vormen van funderingsherstel en –vernieuwing kunnen gecombineerd worden met het 

recht vijzelen van de woning. Wanneer de zettingen esthetische- en/of gebruiksschade veroorzaken 

kunnen de zettingen verholpen worden door het (deels) opvijzelen van het gebouw.  

 

Voordelen 

� Met relatief kleine ingreep de woning rechtzetten 

Nadelen 

� Zonder maatregelen zal de woning vervolgens opnieuw gaan verzakken 

� Wanneer een gebouw ongelijk verzakt, draait het om één punt, het punt dat zakt beschrijft 

een deel van een cirkelboog. Bij het opvijzelen wordt het laagste punt recht (verticaal) 

omhoog gebracht, hierdoor wordt de woning korter wat scheuren tot gevolg heeft. (zie 

figuur 2.8). 

 

  

Zakking volgens een cirkelboog 

Verticaal omhoog vijzelen 

figuur 2.8 Korter worden van de woning t.g.v. vijzelen 

δ 
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2.4.3 Funderingsvernieuwing  

Wanneer het resterende draagvermogen van de bestaande fundering onvoldoende is, zal een 

nieuwe fundering aangebracht moeten worden. De bestaande houten paalfundering of fundering op 

staal verliest hierbij zijn functie. Hieronder een overzicht van verschillende methoden: 

 

Balksysteem 

Voor deze methode worden voorgespannen balken gebruikt. Aan de 

buitenzijde van de voor- en achtergevel worden per dragende wand 

minimaal twee nieuwe palen aangebracht. Zowel aan de buiten- als 

binnenzijden van de dragende buitenwand wordt over deze palen een 

balk gestort. Bij dragende binnenwanden en de voor- en achtergevel 

wordt slechts één balk toegepast, vanwege de lagere belasting. Tijdens 

het storten worden voorzieningen mee gestort waardoor de balk na 

uitharden na gespannen kan worden. Nadat het beton voldoende 

uitgehard is worden de voorspankabels aangespannen waardoor de 

balk op spanning komt. Deze balken liggen onder het niveau van de 

begane grond en kunnen maximaal 11 meter overspannen. Door 

middel van sparingen in de wand worden de balken aan elkaar 

gekoppeld en de dragende wand opgevangen. 

Het is ook mogelijk deze methode uit te voeren zonder voor te 

spannen, echter zijn de overspanningen dan kleiner en zullen palen in 

de woning geplaatst moeten worden. 

 

Voordelen 

� Mogelijkheid van het plaatsen van de palen buiten de woning 

� Slechts een deel van de begane grondvloer moet verwijderd 

worden 

 Nadelen 

� Een buigend moment werkt op de paalkop 

� Maximale overspanning van 11 meter 

� Bekisting moet op de bouwplaats gemaakt worden 

� Palen staan in de openbare grond, waar leidingen met onbekende locaties liggen. 

 

Tafelmodel 

Deze methode wordt op het moment het meest toegepast wanneer men 

over gaat tot funderingsvernieuwing. De methode is op te splitsen in vier 

manieren van uitvoeren. 

a. Na verwijderen begane grondvloer, eerst de stalen buis palen 

inbrengen daarna de constructieve vloer aanbrengen. 

b. Na verwijderen begane grondvloer, eerst de constructieve vloer 

aanbrengen, vervolgens de stalen buis palen inbrengen door 

sparingen in de vloer  

c. Onder de begane grondvloer (deze blijft behouden), eerst de stalen 

buis palen inbrengen daarna de constructieve vloer aanbrengen 

d. Onder de begane grondvloer (deze blijft behouden), eerst de 

constructieve vloer aanbrengen, vervolgens de stalen buis palen 

inbrengen door sparingen in de vloer. 

 

  

Figuur 2.9: Funderingsvernieuwing 

middels balken, palen buiten de 

woning 

Figuur 2.10: Tafelmethode 
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Bij werkwijze a en b wordt eerst de gehele begane grondvloer ontruimd waarna deze wordt 

verwijderd. Vervolgens wordt bij werkwijze a, een werkvloer gestort, waarna alleen aan de 

binnenzijde van de woning schroef- of stalen buispalen in segmenten en trillingvrij worden 

aangebracht. In de dragende wanden worden inkassingen gemaakt.  

Vervolgens wordt de wapening in de stalen buispaal en de vloerwapening aangebracht, waarna het 

beton gestort kan worden. Boven de constructieve vloer kan vervolgens de begane grondvloer terug 

aangebracht worden.  

Werkwijze c wijkt niet veel af van wijze a. Het uitvoeren van de werkzaamheden onder de begane 

grondvloer is het grootste verschil. Om voldoende werkhoogte te hebben wordt de grond onder de 

begane grondvloer afgegraven. De afvoer van grond en de aanvoer van materieel en materiaal gaat 

door een opening in de gevel. Vervolgens kan de uitvoering beginnen welke op gelijke wijze verloopt 

als werkwijze a. 

 

Om initiële zettingen te voorkomen wordt werkwijze b of d gebruikt. De constructieve vloer wordt 

eerst aangebracht, met sparingen waar de palen komen. De palen worden gedrukt, ter plaatsen van 

de openingen worden ankers mee gestort waaraan de persmachine wordt bevestigd. Tijdens het 

drukken van de stalen buispalen geven de vloer en het bovenliggende casco een tegendruk aan de 

persmachine.  

 

Voordelen 

� Bij werken onder de begane grondvloer blijft de woning bewoonbaar 

� In geval van een bouweenheid zijn er alleen activiteiten in de helft van de woningen (figuur 

2.11) 

Nadelen 

� De hele begane grondvloer moet verwijderd worden 

� Bekisting moet op de bouwplaats gemaakt worden, onder de woning 

� De palen moeten in de woning aangebracht worden 

� Extra belasting op de fundering door de betonnen vloer 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Conclusie 
Opvallend is dat ondanks de groeiende vraag naar funderingsherstel- en vernieuwing de toegepaste 

methoden niet optimaal zijn. Op verschillende gebieden zijn verbeteringen nodig om de ingreep voor 

meer huishoudens mogelijk te maken. Uit de studie naar het onderzoeksgebied zijn aandachtspunten 

naar voren gekomen, welke typerend zijn voor de uitvoering van funderingsherstel en –vernieuwing. 

Deze punten worden meegenomen bij het vormen van de doelstelling en het Programma van Eisen. 

Figuur 2.11: Mechanicaschema bij het om de woning toepassen van vernieuwing 

Aandachtspunten 

� Wegnemen van (ongelijke) zettingen 

� Hoge kosten 

� Beperkte werkruimte 

� Overlast 

� Faalkans 

� Mogelijkheden van de bestaande constructie 

� Techniek waarmee de palen worden aangebracht 
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3. Doelstelling 
Wanneer de bestaande fundering zodanig is aangetast dat het resterende draagvermogen 

onvoldoende is zal deze fundering hersteld of vernieuwd moeten worden. Op het moment zijn er 

verschillende methoden voor funderingsherstel en –vernieuwing, zie ook paragraaf 2.4. Ieder 

systeem heeft zijn voordelen, maar ook nadelen. Kijkend naar de aandachtspunten met betrekking 

tot het onderzoeksgebied welke in de conclusie van hoofdstuk 2 zijn geformuleerd, kan het uitvoeren 

van funderingsvernieuwing beter. Dit leidt tot het doel van dit afstudeerproject: 

 

Onderzoeksvraag: 

Hoe kan een methode voor funderingsvernieuwing ontwikkeld worden die voordelen heeft ten 

opzicht van de huidige methoden? 

 

Doelstelling: 

Het ontwikkelen van een methode voor funderingsvernieuwing welke voordelen heeft ten opzichte 

van de huidige wijzen van funderingsherstel en -vernieuwing.  

Verbeterpunten van de huidige methoden moeten bepaald worden, net als de mogelijkheden van de 

bestaande constructie en eisen moeten gesteld worden aan de kwaliteit van de nieuwe fundering. 

 

Doelstelling 1 

Het vaststellen van een referentiekader waarbinnen de methode voor funderingsvernieuwing moet 

voldoen. 

� Vormen van een representatieve weergave van een woning waarvoor funderingsvernieuwing 

nodig is 

� De capaciteit van het bestaande metselwerk vaststellen 

� Opstellen van een Programma van Eisen waarin is opgenomen: 

o De verbeterpunten ten opzichte van de huidige methoden 

o De constructieve eisen aan de nieuwe fundering 

 

Doelstelling 2 

Het doen van studie naar verschillende systemen, materialen, vormen en aansluitingen waaruit, met 

behulp van het Programma van Eisen de keuze voor het eindproduct gemaakt kan worden. 

 

Doelstelling 3 

Het doen van een uitspraak over het toekomstperspectief van het eindproduct 

 

Verslag opbouw 
Het verslag is opgebouwd uit de delen 1 t/m 5. Het eerste deel betreft een introductie op het 

onderzoeksgebied; funderingsherstel en –vernieuwing. In dit deel is ook de doelstelling opgenomen. 

 

In het tweede deel wordt het referentiekader geschetst, te beginnen met het referentiemodel. Aan 

de hand van een viertal bezochte projecten wordt een model gemaakt dat een representatieve 

weergave is van woningen waarbij een ingreep nodig is. Vervolgens een onderzoek naar de 

mogelijkheden van het bestaande metselwerk. De conclusies van dit onderzoek worden omgezet tot 

de constructieve eisen van het Programma van Eisen. Dit Programma van Eisen, waarin ook de 

verbeterpunten ten opzichte van de huidige methoden zijn opgenomen, vormt de afstuiting van deel 

twee en wordt gedurende het proces als toetsingsapparaat gebruikt.  

 

De uitwerking van doelstelling 2 is in deel drie weergegeven. Dit deel bestaat uit studies naar 

belasting afdracht, constructieve systemen, materialen, vormen en aansluitingen. Uit deze studies 

volgen keuzes aan de hand van het PvE. Waarna combinaties van de geselecteerde opties worden 
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gemaakt om deze vervolgens aan het Programma van Eisen te toetsen. In het vervolg van deel drie 

worden, om de keuze voor het eindproduct te kunnen maken, meerdere varianten van de winnende 

combinatie uitgewerkt. De tweede doelstelling is hiermee bereikt.  

 

Om aan de derde doelstelling te voldoen moet het eindproduct eerst verder uitgewerkt worden. In 

deel vier is de technische uitwerking van het product, door het doen van proeven en het maken van 

een theoretisch model, beschreven. Vervolgens is ook de praktische uitvoerbaarheid uitgewerkt met 

onder andere aansluitingsdetails en een berekening van de wapening. 
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Deel 2: Referentiekader 
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4. Referentiemodel 
Middels de geanalyseerde referentieprojecten is een referentiemodel op gesteld. Een uitgebreide 

uitwerking van dit model is in bijlage V gegeven. In dit hoofdstuk wordt een beknopt overzicht 

gegeven. 

 

4.1 Situatie 
Uit het literatuuronderzoek en gesprekken met uitvoerders en andere betrokkenen blijkt dat 

funderingsherstel het meest wordt toegepast bij een bouweenheid. In de meeste gevallen staat de 

woning in een bouweenheid en is deze constructief gekoppeld aan de belendende panden. Om de 

ingreep een succes te laten zijn is het vereist dit voor de gehele bouweenheid uit te voeren. De 

eenheid van het referentiemodel bestaat uit negen woningen. De eindwoningen worden gelijk aan 

de tussenwoningen gehouden, de gehele bouweenheid heeft een fundering die niet voldoet. 

 
 

 

 

 

 
 

4.2 Fundering: houten palen 
Omdat het grootste aantal woningen met schade, woningen op houten palen betreft, is voor de het 

referentie model ook gekozen voor woningen op houten palen.  

Voor het referentiemodel is gekozen voor een fundering middels de Rotterdamse methode (figuur 

4.1), met een enkele paal en afmetingen zoals hieronder weergegeven. 

paaldiameter: 225mm 

h.o.h. afstand van de palen: 1200 mm 

 

4.3 Woning 

  
 

 

figuur 4.2 Bouweenheid 

bouweenheid 

eindwonineindwonin

figuur 4.3 Referentiemodel: foto’s 

metselwerk 

langshout 

houten 

palen 

figuur 4.1 Houten 
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In figuur 4.3 t/m figuur 4.5 zijn foto’s, plattegrond, aanzicht en doorsnede van het referentiemodel te 

vinden. Een belangrijke maat is de afstand tussen de onderkant van de begane grond vloer en de 

boven kant van de huidige paalkoppen: 1700 mm. 

 

4.3.1 Gewichtsberekening 

In tabel 4.1 zijn de belastingen per as gegeven. Voor de totale berekening wordt naar bijlage V.4 

verwezen. 

 

 
 

 

  

Figuur 4.4 Plattegrond referentiemodel 

figuur 4.5 aanzicht en doorsnede 

tabel 4.1: Belastingen per as 

overzicht

a) bouwmuur (as 3,7,11,15) 70,24 kN/m 79,80 kN/m

b) bouwmuur (as 5,9,13,17) 80,45 kN/m 92,89 kN/m

c) binnenwand (as 2,4,6,8,10,12,14,16,18) 47,76 kN/m 56,00 kN/m

d) eind wand (as 1) 60,44 kN/m 68,68 kN/m

e) eind wand (as 19) 55,33 kN/m 62,13 kN/m

f) gevel (as A,D) 54,62 kN/m 61,35 kN/m

BGT UGT
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4.4 Grondopbouw 
Voor het referentiemodel is aan de hand van de sonderingen van 

de referentieprojecten een grondopbouw bepaald zoals 

weergegeven in figuur 4.6. 

 

4.5 Zettingen 
Als uitgangspunt is het bezwijken van het metselwerk ten gevolge 

van afschuiving genomen. Op het moment van ingrijpen is de 

schade aan de woning al goed zichtbaar. Uitgegaan wordt van een 

maximale functionele schade, met een hoekverdraaiing van β = 

1/300.  

 

Wanneer de maximale eis aan de hoekverdraaiing � = 1 100⁄  is, 

is een bijkomende verplaatsing met � � 1 150⁄  nog toegestaan. 

Daar dit leidt tot constructieve schade wordt gesteld dat de 

bijkomende verplaatsing na de ingreep bij het referentiemodel 

begrensd wordt door een hoekverdraaiing van � � 1 300⁄ . Omdat 

het over vervorming gaat worden deze bepaald in de 

bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT). 

 
In het geval van het referentiemodel worden dan ook aan de hand 

van de maximale hoekverdraaiing de grenswaarden voor de 

scheefstand tussen twee wanden bepaald. Het model is opgebouwd uit smalle en brede beuken, wat 

afstanden tussen de wanden geeft van relatief 2000 en 3500 mm.  

 

Voor de smalle beuk vinden we de volgende 

waarden: 

�	;�� � �	;����� � �	;��� 

�	;�� � 2015 300� � 2015 300� � 13,4�� 

�	;��� � 2015 300� � 6,7�� 

Voor de brede beuk vinden we de waarden: 

��;�� � ��;����� � ��;���  

��;�� � 3485 300� � 3485 300� � 23,2�� 

��;��� � 3485 300� � 11,6�� 

 

4.6 Na de ingreep 
Uitgangspunt is dat de woningen na de ingreep in gelijke staat verkeren als voor de ingreep. De 

bestaande situatie wordt gehandhaafd, dat wil zeggen de zettingen worden stop gezet. Daarbij blijft 

de indeling van de woning gelijk, een kelder wordt niet gemaakt en de houtenvloeren blijven of 

worden teruggebracht. Gestreefd wordt na het gelijk houden van de situatie, hieruit volgt een 

gelijkblijvend draagvermogen van de fundering. Uit- en opbouwen zullen niet gedaan worden 

waardoor een groter draagvermogen niet nodig is, echter wordt wel ingespeeld op een vergrote 

belasting ten gevolge van de nieuwe fundering. 

figuur 4.7 Vervormingen referentiemodel 

Kleihoudend 

veen 

 

Klei 

 

 

 

Veen (matig) 

 

 

 

 

 

 

 

Klei (organisch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zand (schoon) 
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figuur 4.6 Referentie voor de 

grondopbouw 

 

grondwaterpeil 
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5. Capaciteit van het metselwerk 
Het constructieve systeem van woningen wordt bekeken, hierbij wordt terug gevallen op het 

referentiemodel. Wanneer aannames gedaan worden, zijn deze beargumenteerd of volgen uit het 

referentiemodel.  

Alvorens overgegaan kan worden naar funderingsherstel of -vernieuwing dient de kwaliteit van het 

bestaande metselwerk bekend te zijn. Wanneer dit niet mogelijk is zal in iedere geval het voldoen 

van het metselwerk aangetoond moeten zijn. Middels hier op volgende paragraven wordt getracht 

een waarde toe te kennen aan het bestaande metselwerk. 

 

5.1 Functie 
Uit bijlage B van het CUR handboek funderingsherstel en vernieuwing; op palen en op staal, volgen 

functies, eigenschappen en berekeningen voor metselwerk. 

Metselwerk heeft drie functies:  

Dragende functie; door de onderverdeling naar beuken hebben de metselwanden verschillende 

grootte van belastingen. De woning scheidende wanden worden naast de vloeren ook door het dak 

belast. In tegenstelling tot de tussenmuren welke alleen de vloeren dragen. De voor- en achtergevel 

hebben geen dragende functie, tenzij een balkon of serre is toegepast. 

De dragende functie komt in gevaar wanneer het metselwerk onvoldoende samenhang heeft, sterkte 

verliest of onvoldoende stabiliteit heeft door te grote scheefstand. 

Scheidende functie; de muren vormen naast de scheiding met de buurpanden ook een fysieke 

scheiding met het buitenklimaat. Door vervormingen kunnen scheuren en klemmende kozijnen 

ontstaan waardoor de scheidende functie niet meer na behoren voldoet. 

Esthetische functie; scheuren in de gevel wijzen vaak op funderingsschade, daarnaast tasten ze ook 

de esthetische waarde van het pand aan. Door aantasting van het gevelbeeld kan het woongenot 

afnemen. 

 

5.1.1 Schijfwerking 

Het metselwerk vervult zijn functie middels schijfwerking. Wanneer ongelijke zettingen optreden 

kunnen scheuren in het metselwerk optreden, wanneer deze door de gehele wand heen lopen, gaat 

de schijfwerking van de wand verloren. 

Dit verschijnsel treedt meestal op doordat de voorgevel sneller zakt dan de overige constructie, wat 

te verklaren is door de ongelijke zakking van het grondwater. Richting de openbare straat staat het 

water lager, de houten delen aan de voorzijde van de woning worden aangetast. Door het 

scheefzakken wordt de wand haaks op de gevel uit zijn verband getrokken. Scheuren in het 

metselwerk kunnen op twee manieren ontstaan, door buiging en afschuiving, zoals aangegeven in 

bijlage V.6. 

 

5.2  Berekeningen 
Aan de hand van bijlage B van het CUR handboek funderingsherstel en vernieuwing; op palen en op 

staal [Opstal, A.T.P.J. e.a.] zijn de eerste berekeningen aan het metselwerk gedaan. Hierbij zijn de zes 

verschillende dragende wanden, zoals in paragraaf 4.3 aangegeven, beschouwd.  

 

5.2.1 Kwaliteit van het metselwerk 

De eigenschapen van het metselwerk zijn moeilijk te bepalen, deze zijn afhankelijk van de 

eigenschappen van de baksteen en de gebruikte mortel. Op het moment dat de woningen uit het 

referentiemodel gebouwd werden, was er geen constante steen kwaliteit. Deze werd bepaald door 

de klei die lokaal te vinden was en de wijze van bakken. Met het invoeren van de woningwet in 1901 

werd de steen kwaliteit op grotere schaal geregeld. Om een aanname te doen van de kwaliteit van 

de baksteen zonder een proef te hoeven uitvoeren kunnen de lagere druksterkten van NEN 6790 

worden aangenomen [NEN 6790: TGB steenconstructies (nieuwbouw)]. 
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Middels de gegeven formule kunnen de druksterkten van het metselwerk loodrecht op de lintvoeg 

worden bepaald: 
' ' '

rep b mf f f
α βκ= ⋅ ⋅  

Het betreft metselwerk met een volume perforatie kleiner dan 25%, en het gebruik van een 

metselmortel, lijmmortels werden nog niet gebruikt. Volgens tabel 1 van hoofdstuk 9 van NEN 6790 

geeft dit: 

0,6

0,65

0,25

κ

α

β

=

=

=

 

Uitgaande van een lage druksterkte voor het metselwerk 5 N/mm² en een mortelsterkte gelijk aan 

deze vinden we: 
' 0,65 0,25 2

0,6 5,0 5,0 2,55 /repf N mm= ⋅ ⋅ =  

Deze berekening is gedaan voor meerdere baksteen druksterkten en mortelsterkten: 

 
tabel 5.1 Representatieve waarde van de metselwerk druksterkte 

 
 

Door ook van lagere waarden voor de metselmortel uit te gaan, wordt een representatieve waarde 

van de druksterkte van het metselwerk gevonden welke voor het grootste deel van de gevallen een 

goede aanname is. In tabel 5.1 zijn deze waarden met groen aangegeven. 

Om de aanname zo veilig mogelijk te maken wordt gekozen voor ' 2
2,55 /repf N mm= . Door deze te 

delen door de materiaalfactor van 2,2 wordt de rekenwaarde gevonden: 
' ' 2

2,55 2, 2 1,16 /d rep mf f N mmγ= = =  

Voor de berekening van de sterkte van het metselwerk is de NEN 6790 gebruikt en niet de eurocode 

deel 6: NEN-EN 1996 welke ook metselwerk betreft. Deze keuze is gebaseerd op de veiligheid 

waarmee gerekend wordt. In de NEN wordt zowel de ondergrens van baksteen als de ondergrens van 

de mortel meegenomen, waardoor een lagere waarde aan het metselwerk wordt toegekend. Was de 

eurocode gebruikt dan werden minder beperkingen opgelegd en was een hogere waarde gevonden. 

Om de berekening zo veilig mogelijk te houden is uitgegaan van een lagere waarde voor het 

metselwerk. 

 

  

5 N/mm² 10 N/mm²

Genormaliseerde 

baksteendruksterkte

Metselmortel

3,04

4,77

5

10

30

6,20

7,48

8,65

9,73

5,22

6,29

8,19

15

7,27

20

25

4,01

2,55
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5.2.2 Optredende spanningen 

De lijnlasten bepaald in paragraaf 4.3 worden gebruikt voor het bepalen van de optredende 

spanningen, hieronder het overzicht van de lijnlasten. Er zijn zes verschillende waarden voor de 

assen, deze worden aangeduid met de letters a t/m f. Deze aanduiding wordt in het vervolg gebruikt. 

 
tabel 5.2 Belastingen per as 

 
 

De lijnlast op het metselwerk is bekend, samen met de dikte van de wanden kunnen de spanningen 

in het metselwerk bepaald worden. 

 
tabel 5.3 Spanningen in het metselwerk 

  
  

overzicht

a) bouwmuur (as 3,7,11,15) 79,80 kN/m

b) bouwmuur (as 5,9,13,17) 92,89 kN/m

c) binnenwand (as 2,4,6,8,10,12,14,16,18) 56,00 kN/m

d) eind wand (as 1) 68,68 kN/m

e) eind wand (as 19) 62,13 kN/m

f) gevel (as A,D) 61,35 kN/m

ULS

a b c d e f

79,80 92,89 56,00 68,68 62,13 61,35

220 220 110 220 220 220

0,36 0,42 0,51 0,31 0,28 0,28

lijnlast (kN/m)

Dikte (mm)

spanningen in metselwerk (N/mm²)
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5.2.2.1 Spanningen boven de paalkop 

De grootste spanningen treden op net boven de paalkop, deze optredende spanning moet 

gecontroleerd worden aan de capaciteit van het metselwerk. Doordat boven een paal twee 

drukbogen samen komen, mag de som van deze spanningen niet groter zijn dan het draagvermogen 

van de paal. In onderstaande tabel zijn de spanningen die optreden boven de paalkop weergegeven. 

Dit is gedaan voor de zes verschillende lijnbelastingen bij een hart op hart afstand van 1200mm voor 

de palen. Ook zijn verschillende paaldiameters getest, in de gearceerde regel zijn de spanningen in 

het geval van een diameter van 225 mm weergeven. Onderaan de tabel zijn de spanningen welke in 

het metselwerk optreden weergegeven, zoals te zien is, zijn deze niet groter dan de spanningen 

boven de paalkop. 

De spanningen zijn als volgt berekend: 

����	!"��#$%&': � � 	 )∙+
, ,  #-�&&%&'"&	-���./- � 	 0

1 

 
tabel 5.4 Overzicht spanningen bij paalkop (UGT) 

 
 

5.2.2.2 Spanningen in de drukboog 

Ook de spanningen in de drukboog dienen gecontroleerd te worden, 

wanneer deze de capaciteit overschrijden, bezwijkt de boog en gaat 

zijn werking verloren. Eerst dient de peilmaat (f) van de boog en het 

optredende moment bepaald te worden. De peilmaat is afhankelijk 

van de hoogte waarover de drukboog zich kan ontwikkelen (a). Een 

kleinere horizontale component (RH)van de reactiekracht treedt op 

wanneer de verhouding tussen de peilmaat en de hart op hart afstand 

van de palen (b) zo groot mogelijk is. In eerste instantie wordt voor de 

peilmaat de maximale afstand van de paalkop tot de onderkant van de 

vloer (1700 mm) genomen.  

Volgens NEN 6720 artikel 8.1.4 kan de peilmaat als volgt berekend 

worden bij een statisch onbepaalde constructie: 

2 � 0,3�3 � 0,34 5 0,75�3 

Voor l0 wordt de hart op hart afstand van de palen genomen, voor de 

hoogte wordt de totale hoogte van de wand genomen, daar de bogen 

zich tussen de balken van de vloer door kunnen vormen: 

2 � 0,3 ∙ 1,2 � 0,3 ∙ 6,5 5 0,75 ∙ 1,2 � 2,31 5 0,9 

Dit geeft een peilmaat van 0,9m. 

 

 

  

h.o.h. 1,2 a b c d e f

wand lengte (l) 10,08

aantal palen (N) 9 79,80 92,89 56,00 68,68 62,13 61,35

89,38 104,04 62,72 76,92 69,59 67,48

200 31416 2,84 3,31 2,00 2,45 2,22 2,15

225 39761 2,25 2,62 1,58 1,93 1,75 1,70

250 49087 1,82 2,12 1,28 1,57 1,42 1,37

275 59396 1,50 1,75 1,06 1,30 1,17 1,14

300 70686 1,26 1,47 0,89 1,09 0,98 0,95

lijnlast (kN/m)

Paal belasting (kN)

diameter (mm)

opp. 

(mm²) spanningen paalkop (N/mm²)

figuur 5.1 Boogwerking in metselwerk 
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tabel 5.5 Overzicht spanningen in de drukboog 

 
 

Het optredende moment kan berekend worden uit de lijnlast, waarna de maximale drukkracht, 

welke in het hoogste punt van de boog optreedt, bepaald wordt door het moment te delen door de 

peilmaat (voor lijnlast b van bijna 93 kN/m): 

78 � 1 8� 9�: = 1 8� ∙ 93 ∙ 1,2: = 16,7	.;� 

;8 = 78 2� = 16,7 0,9� = 18,6	.; 

Door de drukkracht vervolgens te delen door het oppervlak van de wand worden de spanningen 

gevonden, hierbij is het oppervlak volgens “CUR Handboek funderingsherstel en vernieuwing; op 

palen en op staal” gelijk aan tweemaal de dikte van de wand [Opstal, A.T.P.J.]. 

<�==� � 220 ∙ 220 = 48400��: 

>8 = ;8 <�==�? = 18,6 ∙ 10@
48400� = 0,38;/��: 

Middels het ontstaan van de drukboog ontstaat ook een trekkracht. Wanneer de bogen naast elkaar 

optreden heffen de spatkrachten elkaar op, echter bij de bogen op het einde van een wand kan dit 

niet. Hier moet het langshout de functie van trekband vervullen.  

 

  

h.o.h. 1,2 a b c d e f

fk;s 2,55

γm 2,2 79,80 92,89 56,00 68,68 62,13 61,35

fk;s ;d 1,16

220 220 110 220 220 220

14,36 16,72 10,08 12,36 11,18 11,04

15,96 18,58 11,20 13,74 12,43 12,27

8,45 9,84 5,93 7,27 6,58 6,50

0,33 0,38 0,93 0,28 0,26 0,25

0,17 0,20 0,49 0,15 0,14 0,13

0,28 0,33 0,80 0,24 0,22 0,22

0,15 0,18 0,42 0,13 0,12 0,12

0,90

1,70

f check

0,90

1,70

f druk in de drukboog (kN)

0,90

1,70

f spanningen in de drukboog (N/mm²)

lijnlast (kN/m)

dikte (mm)

moment (kNm)

figuur 5.2 Boogwerking en trekband 
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Bij vergelijking van beide elasticiteitsmodulussen, blijkt dat het hout inderdaad stijver is dan het 

metselwerk: 

� Bij trek evenwijdig aan de vezel de elasticiteitsmodulus van gezaagd hout klasse C18 gelijk 

aan 6000 N/mm2.  

� De elasticiteitsmodulus van het metselwerk bedraagt: 

900 ∙ 2B
C�D � 900 ∙ 2,55 � 2295	;/��: (NEN 6790) 

EF=GH I E��H	�+J�CK 

 

De optredende trekkracht bedraagt voor lijnlast b maximaal 18,6 kN. Over het algemeen wordt 

grenenhout gebruikt voor de fundering, hiervan uitgaande vinden we de houtklasse C18, met een 

treksterkte, ft;0;rep = 11 N/mm2. Het langshout heeft een breedte van 250 mm, iets breder dan de paal 

en een dikte van ongeveer 40mm. De opneembare trekkracht volgens NEN-EN 1995-1-1 bedraagt: 

Klimaatklasse: 3  

Belasting duur: blijvend 

.�=8 � 0,4 

.F � L150
4 M

3,:
� L150

250M
3,:

� 0,9 

NO1,2 

2H;3;8 � 2H;3.C�D
N�

∙ .�=8 ∙ .F � 11
1,2 ∙ 0,4 ∙ 0,9 � 3,3	;/��: 

QHC�K � 3,3 ∙ R250 ∙ 40S � 33	.; 

 

Het hout is in staat de trekkracht op te nemen. De vraag is of de constructieve samenhang van het 

metselwerk en het langshout voldoende is om de horizontale schuifspanningen op te nemen. Daarbij 

is het langshout niet als een stuk aangebracht, onder de gehele dragende wand. Het niet opnemen 

van de horizontale trekcomponent uit de boogwerking is bij de referentieprojecten niet de oorzaak 

geweest van funderingsschade. De oorzaak lag bij het afgenomen draagvermogen van de houten 

palen, of bij aantasting van het langshout waardoor de paal er door ponst (zie figuur 5.4). 

Uitgangspunt voor de nieuwe situatie is dat het metselwerk voldoet, het langshout zal vervangen 

moeten worden. Met berekening die hier gedaan is, is een waarde vast gesteld voor de horizontale 

kracht welke de vervangende constructie op moet nemen. 

    
  

figuur 5.3 Trapsgewijze scheur figuur 5.4 Paal door het langshout 
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5.2.3 Unity check 

Vervolgens dienen zowel de spanningen boven de paalkop als de spanningen in de boog getoetst te 

worden. De capaciteit van het metselwerk is: ' 2
1,16 /

d
f N mm=  

Zoals in tabel 5.5 te zien is blijven de spanningen in de drukboog onder deze waarde. Echter zijn de 

spanningen bij de paalkop groter dan de capaciteit. Toch zijn de woningen niet bezweken, dit is te 

verklaren middels de materiaalfactor, welke de capaciteit met een factor 2,2 verkleint. Wordt de 

materiaalfactor buiten beschouwing gelaten, heeft het metselwerk een capaciteit van 2,55 N/mm2. 

Nu voldoen alleen de spanningen ten gevolge van lijnlast b niet. Bij deze berekening is de verdeling 

van de belasting door het langshout niet meegenomen, hierdoor zal de optredende spanning lager 

liggen. 

 
tabel 5.6 Overzicht spanningen paalkop (UGT) 

 
 

Door aantasting van het hout neemt het draagvermogen af. Door aantasting van het langshout 

verliest deze zijn spreidende functie waardoor de optredende spanningen bij de paalkop groter 

worden dan de toelaatbare spanningen in het metselwerk met bezwijken tot gevolg. Dit uit zich in 

een trapsgewijze scheur in het metselwerk en een paal die door het langshout heen drukt (zie figuur 

5.3 en figuur 5.4). 

 

5.3 Sparingen in het metselwerk 
Sparingen in het metselwerk hebben invloed op de 

krachtsverdeling. Ten gevolgen van openingen worden 

belastingen geconcentreerd, waardoor de belasting op de 

fundering geen gelijk verdeelde lijnlast is. Daarbij 

belemmeren openingen het ontstaan van drukbogen. 

In het referentiemodel bevinden de openingen zich in de 

binnenwanden in de woning en in de voor- en achtergevel. 

Dit zijn de wanden welke het minst zwaar belast worden. 

Voor zowel de binnenwand als de gevels geldt dat boven de 

openingen voldoende ruimte is om de krachten langs de 

opening te leiden. Daarbij neemt de belasting op de fundering 

naast de opening toe. 

Voor de binnenwanden (wand c) is slechts 9.3% van het 

oppervlak opening, bij de gevels is dit echter een kwart van 

het oppervlak. Het eigen gewicht van het metselwerk, met 

een klein deel van de vloer belasting wordt langs de 

openingen naar de fundering geleidt. Dit geeft het volgende 

schema voor de voorgevel (inclusief veiligheidsfactoren). 

 

Bij het berekenen van het nieuwe systeem moeten voor een 

representatievere berekening deze puntlasten voor de voor- 

en achtergevel aangehouden worden, in plaats van een gelijk 

verdeelde lijnlast. 

 

  

a b c d e f

2,25 2,62 1,58 1,93 1,75 1,70

spanningen paalkop (N/mm²)

 

figuur 5.5 Sparingen in het metselwerk 
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5.4 Conclusie 
Uit de berekeningen blijkt dat het funderingsmetselwerk in het geval het referentiemodel voldoet. 

Het draagvermogen van deze is voldoende, bij toepassingen van een nieuwe fundering kan het 

huidige metselwerk gebruikt worden. 

Echter kan het bij andere gebouwen voorkomen dat de kwaliteit van het metselwerk niet meer 

voldoende is, in dat geval zijn er methoden om het metselwerk te verstijven. Dit kan door onderaan 

het metselwerk een balk te maken, waarna de belastingen zich gelijkmatiger verdelen over de palen. 

Hiervoor bestaan verschillende methoden: 

 

Pynford constructie 

In de wand, boven de fundering maar onder de vloer wordt een nieuwe funderingsbalk gerealiseerd. 

Hiertoe worden sparingen in de wand gemaakt, waarin een stempel geplaatst wordt. Vervolgens 

wordt ook het metselwerk tussen de sparingen verwijderd. Dan wordt de wapeningen en de 

bekisting aangebracht, waarna de betonnen balk gestort kan worden.  

 

Wapenen van het metselwerk 

Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven kan in het metselwerk een balk gevormd worden door 

trekwapening toe te voegen. Dit kan door een deel van de voegmortel (6 cm) te verwijderen en hier 

vervolgens roestvaste wapening in aan te brengen, om roesten te voorkomen kunnen in plaats van 

wapening ook basaltstaven gebruikt worden. 
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6. Programma van Eisen 
Onderstaand is programma van eisen weergegeven, in de daarop volgende paragraven worden de 

verschillende punten toegelicht. De eisen zijn ingedeeld in drie categoriën; technische eis, menselijke 

factor en financiële factor. Vervolgens is ook een ranking gegeven aan de eisen, welke de mate van 

relevantie voor funderingsvernieuwing aangeeft. Deze ranking wordt tijdens het proces gebruikt om 

keuzes te beargumenteren.  

 

 
 

  

Programma van Eisen

Algemeen: Stabiliseren van de huidige situatie

� Stoppen van  (on)gelijke zettingen □ + + + +

Constructief: Veiligheid van de constructie

� Efficiënt dimensioneren € 0

� Een geheel nieuwe fundering is nodig □ + + +

� Het draagvermogen

- bl i jft gel i jk □ + + +

- mogel i jkheid tot vergroten □ 0

Uitvoeringstechnisch: Efficiëntie

� Bouwtijd korter

- minder manuren € + +

� Beperken van de overlast

- beperken geluids overlast ♥ +

- beperken tri l l ingen ♥ +

- verbeteren bewoonbaarhei d ♥ + + +

� Beperkte werkruimte

- terugbrengen van de faalkans € +

- minder hoge werkdruk ♥ + +

- beperkte afmetingen materiaal  en materieel □ + + +

� Materiaal besparing € 0

□ technische eis;  ♥  menselijke factor;  € financiële factor
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6.1 Algemene eis 
De belangrijkste eis waaraan de nieuwe methode moet voldoen is het stabiliseren van de bestaande 

situatie. Dit houdt in dat de zettingen, gelijk of ongelijk, stop gezet moeten worden.  

 

6.2 Constructieve eisen 
Bij de constructieve randvoorwaarden ligt de nadruk op de veiligheid van de constructie. Zowel de 

constructieve kwaliteit van het bestaande gebouw als de constructieve eisen aan de nieuwe 

fundering worden uiteengezet. 

 

6.2.1 Efficiënter dimensioneren 

Het is vanzelfsprekend dat een constructie gewenst is waarvan de kwaliteit gewaarborgt is. Daarbij 

wordt gestreeft naar een geoptimaliseerde dimensionering, zodat niet meer materiaal gebruikt 

wordt dan nodig is. Omdat de kwaliteit en daar mee het draagvermogen van een constructie in de 

grond niet exact aan te tonen  is, wordt onderscheidt gemaakt tussen constructie onderdelen in en 

boven de grond. 

� In de grond: Zekerheid over de grondopbouw wordt niet verkregen. Wanneer sonderingen 

worden gedaan is slechts voor de plaats van de sondering de grondopbouw bekend, een 

meter verder kan deze anders zijn. Gesteld wordt dat een in de grond aangebracht 

constructie onderdeel (paal, grondverbetering) zo gekozen moet worden dat het 

draagvermogen van deze zo betrouwbaarmogelijk is. In het geval van een funderingspaal 

gaat de voorkeur uit na een gedrukte paal, daar deze tijdens het inbrengen direct een maat 

geeft voor de draagkracht van de grondlagen. Het draagvermogen van de paal is nagenoeg 

gelijk aan de drukkracht. Daarbij zijn de zettingen na het aanbrengen van de overige 

constructie geringer, daar de paal al belast is met een belasting gelijk aan of groter dan de 

belasting in de eindsituatie. 

� Bovengronds: Doordat de belasting van de bovenliggende constructie bekend is, kunnen de 

bovengrondse constructieonderdelen geoptimaliseerd worden. Gestreeft wordt naar 

efficient gebruik van materiaal. De bij de tafelmethode gebruikte vloer is 

overgedimensioneerd. Door efficienter te dimensioneren en alleen het materiaal te 

gebruiken dat nodig is, wordt materiaal en zo ook kosten bespaard. 

 

6.2.2  Een geheel nieuwe fundering is nodig  

Voordat een nieuwe fundering aangebracht kan worden moeten de mogelijkheden van de bestaande 

constructie bekend zijn. Door de capaciteit van de bestaande constructie vast te stellen is bekend 

wat de mogelijkheden van deze zijn. 

� Constructie voldoet tot de fundering: Uit de berekeningen in hoofdstuk 5 volgt dat het 

metselwerk voldoet. Omdat het een bestaande constructie betreft, is de kwaliteit van de 

stenen en de mortel onbekend is. Een veilige aanname is gedaan voor de druksterkte.  

Het komt voor dat de onderste lagen van het metselwerk van slechte kwaliteit zijn. In dit 

geval wordt het weinig samenhangende metselwerk vervangen voor nieuw metselwerk. Een 

andere mogelijkheid is het aanbrengen van wapening in de voegen, waardoor de stijfheid 

wordt vergroot. In paragraaf 5.4 is dit nader toegelicht. 

� Een geheel nieuwe fundering is nodig: Om het onderzoeksgebied overzichtelijk te houden 

en in te perken is een keuze gemaakt tussen funderingsherstel en –vernieuwing. Omdat het 

resterend vermogen van de bestaande fundering moeilijk vast te stellen is, is gekozen voor 

funderingsvernieuwing. Hierbij wordt de bestaande fundering geheel genegeerd, de nieuwe 

fundering zal alleen het gebouw dragen. 

Om zeker te zijn dat de bestaande fundering niet aan de nieuwe fundering gaat hangen kan 

het nodig zijn de bestaande fundering los te zagen van de nieuwe fundering. Wanneer dit 

niet wordt gedaan, dient de nieuwe constructie berekend te zijn op deze extra belasting, 

waardoor meer materiaal nodig is. 
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6.2.3 Het draagvermogen 

Een uitspraak moet worden gedaan over het draagvermogen van de nieuwe fundering. Het volgende 

uitgangspunt wordt genomen: 

� Blijft gelijk: In het referentiemodel is als uitgangssituatie genomen dat de situatie 

gestabiliseerd moet worden. Aan de indeling van de woning wordt niets veranderd, ook de 

begane grondvloer blijft een houten vloer. De belasting op de fundering blijft gelijk, 

waardoor het draagvermogen van de nieuwe fundering niet groter zal zijn dan nodig. 

Wanneer de belasting toeneemt ten gevolge van de nieuwe fundering, zal de fundering hier 

wel op berekend moeten zijn. 

� Mogelijkheid tot vergroten: Omdat er de mogelijkheid bestaat dat de bewoners later een 

opbouw op de woning willen of de houten vloer vervangen voor een zwaardere variant 

wordt de mogelijkheid van een groter draagvermogen in het achterhoofd meegenomen. 

 

6.3 Uitvoeringstechnische eisen 
Middels de in het vooronderzoek verkregen informatie kunnen de uitvoeringstechnische 

randvoorwaarden opgesteld worden. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is efficiëntie. Alle 

gevormde randvoorwaarden zijn te herleiden naar dit begrip. Door het efficiënter uitvoeren, is de 

bouwtijd korter, de kosten lager en de overlast beperkt. 

 

6.3.1 Bouwtijd korter 

Door het aantal handelingen op de bouwplaats, en daarmee het aantal manuren,  te beperken, 

wordt de bouwtijd verkort. Dit kan door het gebruik van producten welke minder bewerkingen 

vragen. Daarbij is het niet mogelijk veel manuren te gebruiken, daar de werkruimte beperkt is.  

� Minder manuren: Zowel met het inbrengen van de palen als bij het vlechten van de 

wapening en het plaatsen van de bekisting kan tijd bespaard worden, zoals blijkt uit 

onderstaande schema’s. In deze schema’s is de tijdsduur van verschillende handelingen 

beschreven behorende bij methoden voor funderingsvernieuwing welke beschreven zijn in 

paragraaf 2.4. 

 
figuur 6.1 Tijdsbesteding voor tafelmethode en balkenframe 

Tafelmethode onder begane grondvloer Balkenframe onder de dragende wand

Activiteit

Duur: 

dagen Activiteit

Duur: 

dagen

Leeg graven kruipruimte 5 Inbrengen fundatiepalen 5

Aanbrengen bemal ing indien noodzakel i jk 1 Vri jgraven werks leuf funderingsbalk 2

Inbrengen fundatiepalen 5 Real i seren inkass ingen bouwmuren 2

Real i seren inkass ingen bouwmuren 2 Aa nbrengen werkvloer 2

Aanbrengen werkvloer of vloeri solatie 2 Vlechtwerk wapening + inkass ingen 3

Vlechtwerk wapening vloer + inkass ingen 3 Aa nbrengen balkbekis ting 3

Storten betonnen constructievloer 1 Storten betonnen fundatiebalken 1

Eventueel  aa nbrengen zandcementa fwerkvloer 1 Ontkis ten + aanvul len fundering met grond 1

Totale doorlooptijd / kosten: 20 Totale doorlooptijd: 19
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De eerste tabel beschrijft de uitvoering van een nieuwe fundering middels de tafelmethode. 

De begane grondvloer blijft behouden, de werkruimte wordt uitgegraven waarna de palen 

geplaatst kunnen worden. Vervolgens wordt de nieuwe vloer onder de bestaande 

houtenvloer gestort. 

De tweede tabel geeft de stappen weer wanneer de palen aan de buiten zijde van de woning 

worden aangebracht en balken onder de dragende wanden worden aangebracht. Slechts ter 

plaatsen van de balken wordt de vloer en een deel van de grond verwijderd. Waarna 

wapening en bekisting worden aangebracht, gevolgd door het beton. 

 

6.3.2 Beperken van de  overlast 

Wanneer overgegaan is tot funderingsherstel is het grootste bezwaar van de bewoners en de 

omwonenden de overlast. Deze overlast uit zich in drie aspecten: 

� Beperken geluidsoverlast: het heien van de palen, de methode die het meest gebruikt wordt 

geeft geluidsoverlast voor de omwonenden. 

� Beperken trillingen: Bij dit heien komen ook trillingen vrij, deze kunnen overlast in de vorm 

van scheuren veroorzaken in het pand waar de werkzaamheden plaatsvinden en bij de 

omliggende panden. 

� Verbeteren bewoonbaarheid: Groot bezwaar van uit de bewoners komt wanneer de woning 

tijdens de ingreep niet bewoonbaar is. Bewoners moeten tijdelijk op de eerste verdieping 

wonen, of, wanneer dit niet mogelijk is, een tijdelijk ander onderkomen vinden. 

 

De overlast kan beperkt worden door de bouwtijd kort te houden, mocht de bewoners de woning 

moeten verlaten, dan dient deze tijd zo kort mogelijk te zijn. Daarbij gaan eigenaren sneller akkoord 

met hogere kosten wanneer deze leiden tot minder overlast tijdens de uitvoering. [Wensen, v. A., 

2011]. 

 

6.3.3 Beperkte werkruimte 

Door het werken in of onder de woning is de werkruimte beperkt. Deze beperkte ruimte heeft 

invloed op een aantal aspecten: 

� Terugbrengen van de faalkans: Door de kleine werkruimte kunnen vertragingen minder 

goed opgevangen worden. Het is niet mogelijk meer manuren in te zetten, omdat hier geen 

ruimte voor is. De faalkans bij het werken in beperkte ruimten is groter dan bij 

nieuwbouwprojecten. Door de werkomstandigheden zo veel mogelijk te verbeteren wordt 

de faalkans beperkt. 

� Hoge belasting voor uitvoerend personeel: De werkomstandigheden voor het uitvoerende 

personeel zijn minder gunstig. Door het beperken van het aantal werkzaamheden onder de 

grond kunnen de omstandigheden verbeterd worden. Ook het werken in ruimten met 

onvoldoende sta hoogte moet voorkomen worden. Daarbij is de toevoer van schone lucht bij 

werken in gesloten ruimten noodzakelijk. 

� Beperkte afmetingen van het materieel en materiaal: Door de beperkte ruimte kan niet 

ieder soort materieel gebruikt worden, bij werkzaamheden in de woning vormen de 

afmetingen van de voordeur de grenzen. Voor het materieel worden de volgende afmetingen 

aangehouden: 

 

Doorgangsbreedte:   0,70 m 

Lengte:    2,50 m 

Minimale werkhoogte: 2,10m 

Minimale werkbreedte:  1,60 m 

 

Ook voor het materiaal zijn dit richtlijnen, echter wanneer dit nog op de juiste plaats 

gemanoeuvreerd moet worden, dient men rekening te houden met de gegeven situatie. 
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6.3.4 Materiaal besparing 

Daar het gebruik van minder materiaal en goedkopere materialen kunnen de kosten gedrukt worden. 

Bij de veel gebruikte tafelmethode wordt een gehele nieuwe vloer aangebracht, hiervoor is veel 

materiaal nodig, door alleen balken onder de bouwmuur aan te brengen wordt al minder materiaal 

gebruikt. Deze uitvoeringstechnische eis valt samen met de constructieve eis welke pleit voor 

efficiënt dimensioneren. 
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7. Studies 
In dit hoofdstuk wordt in stappen de doorlopen studies toegelicht. Ter eerste is bepaald hoe de 

krachten van de woningen naar een draagkrachtige laag worden gebracht. Vervolgens is de keuze 

voor een constructief systeem gemaakt, waarna de analyse van materiaal, vorm en aansluitingen 

volgt. Opmerking hierbij is het verloop van de processen, ondanks de opsomming in dit hoofdstuk 

hebben zij naast elkaar gelopen tijdens het afstudeertraject. 

 

7.1 Belastingen naar een draagkrachtige laag brengen 
Alvorens nagedacht is over nieuwe technieken voor funderingsvernieuwing is gekeken naar de 

bestaande funderingsmethode, gebruikt voor nieuwbouw. Een overzicht hiervan is te vinden in 

bijlage VI. 

In dit hoofdstuk worden verschillende funderingsmethoden voor het overbrengen van de belastingen 

uit de bestaande bouw naar de grond besproken. In een schema wordt de samenhang van deze 

methoden weergegeven. Deze methoden en technieken zijn gebaseerd op de randvoorwaarden 

welke volgen uit het referentiemodel en het programma van eisen. 

De technieken worden nader verklaard waarna een beargumenteerde selectie wordt gemaakt. De 

variant die hieruit overblijft wordt verder ontwikkeld, waarna weer een keuze wordt gemaakt. 

 

 
 

 

 

  

figuur 7.1 Mogelijkheden om belastingen naar een draagkrachtige laag te brengen 
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7.1.1 Naar stijve laag diep in de grond 

Doordat het draagvermogen van de bovenste grondlagen niet voldoende is, 

moeten de belastingen naar de dieper gelegen draagkrachtige laag 

gebracht worden (figuur 7.2). Een veel gebruikte mogelijkheid is het 

toepassen van palen. Deze palen kunnen in de woning of vanaf de 

buitenzijde van de woning aangebracht worden. Hieronder de 

mogelijkheden voor beide situaties. 

 

7.1.1.1 In de woning aangebracht 

Wanneer de woning deel uitmaakt van een bouweenheid is het niet mogelijk palen aan de 

buitenzijde van de woning aan te brengen. In dit geval worden palen in de 

woning toegepast. 

 

a. Bestaande methoden 

In paragraaf 2.4 zijn de methoden beschreven welke op het moment worden 

gebruikt voor het maken van palen in een woning. De palen worden middels 

heien, schroeven of drukken van stalenbuispalen in segmenten gevormd 

(7.3).  

 

7.1.1.2 Buiten de woning aangebracht 

Voor het aanbrengen van palen in segmenten onder een woning zijn veel handelingen nodig. 

Wanneer het mogelijk is deze handelingen terug te brengen door buiten de woning te werken met 

een paal uit één element bespaart dit tijd en kosten. Hieronder drie mogelijkheden waarop een paal 

aan de buiten zijde van de woning gevormd kan worden. 

 

b. Buiten de woning heien 

Door de nieuwe palen buiten de woning aan te brengen kunnen deze in één lengte geleverd en 

ingebracht worden. Hiermee wordt het aantal handelingen sterk beperkt. 

Omdat men niet in de woning hoeft te werken is de overlast beperkt. Een 

tweetal vormen van uitvoeren. 

In het geval van een vrijstaande woning is het mogelijk om direct naast de 

dragende wand de palen recht of schuin in de grond te heien. De kop van 

deze palen bevindt zich naast de dragende wand en middels een console 

kan de koppeling gemaakt worden. Echter bij een bouweenheid is deze 

methoden niet toe te passen, daar alleen de voor- en achtergevel vrij zijn. 

Om de hiervoor beschreven problematiek bij een bouweenheid weg te 

nemen kunnen de palen aan de buitenzijde van de voor- en achtergevel (schuin)geheid worden 

(figuur 7.4). Middels een trekband wordt het metselwerk en de belastingen opgevangen. Deze 

manier wordt nu al toegepast, de wand wordt opgevangen door een betonbalk gemaakt onder het 

metselwerk. 

Het heien van palen buiten de woning heeft als nadeel dat dit in gemeente grond gebeurd. Met tot 

gevolg dat men tussen leidingen door moet, waarvan de ligging moeilijk te achterhalen is. Daarbij kan 

de gemeente precariobelasting vragen voor het gebruik van haar grond. Ook door schuinheien wordt 

dit probleem niet opgelost, ondanks het schuin aanbrengen zal de paal over de eerste meters door 

de gemeentegrond gaan. 

 

  

figuur 7.3 Palen 

in de woning 

figuur 7.2 Naar diep 

in de grond 

figuur 7.4 Schuinheien 
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c. Jetgrouten 

Jetgrouten is een vorm van grondverbetering in verticale richting, zodat in de 

grond palen gevormd worden. Vooral bij een fijne korrelstructuur, waarbij 

andere grond verbeterende methoden minder geschikt zijn, wordt het 

jetgrouten toegepast.  

Afhankelijk van de compactheid van de grond kan het mortelmengsel onder 

druk worden ingespoten of is het nodig de grond eerst los te woelen, waarna 

er plaats is voor het mengsel. De grond wordt dan gesneden met een 

waterstraal, welke onder grote druk in de grond wordt gespoten. Bij het 

omhooghalen van de injectiekolom wordt grout in de grond gespoten en vermengd tot een paal. 

Door het grillige oppervlakte tussen de paal en de grond heeft de paal een groot draagvermogen. 

Jetgrouting kan tot grote diepten worden toegepast, echter zijn de kosten erg hoog. Door de vereiste 

hoge waterdruk is grote apparatuur nodig, het is dan ook niet rendabel dit te doen voor slechts één 

paal. Door de grote krachten benodigd voor het inbrengen van de jetgroutpalen, gelden strenge 

veiligheidseisen bij het gebruik van deze techniek, zoals een goed beveiligde bouwplaats. De techniek 

wordt meestal gebruikt voor het maken van wanden voor bouwputten. [R. Lievaart, SoilID] 

 

d. Expanderpaal 

Een biotextiel wordt in de grond gebracht waarna het gevuld wordt met 

een expansiehars, een paal ontstaat. Deze paal heeft als voordeel dat het 

uit één element bestaat en met een lans met kleine diameter wordt 

aangebracht, waardoor de overlast boven de grond minimaal is. Deze lans 

brengt de ballon op zijn plaats waarna de expansiehars wordt ingespoten, 

waardoor de expanderpaal uitzet en de omliggende grond samengedrukt, 

waardoor extra draagvermogen wordt verkregen (figuur 7.6). 

Nadelig van deze techniek is dat ze maar tot een diepte van zes meter 

toegepast kan worden.  

 

7.1.2 Spanningen spreiden 

Het draagvermogen van de bovenste grondlagen is klein, onvoldoende om 

de belastingen uit het gebouw rechtstreeks te kunnen dragen. Door de 

belastingen te spreiden middels een horizontaal element en/of het 

draagvermogen van de grond te vergroten middels grondverbetering kan 

een situatie gecreëerd worden die wel volstaat. Het gebouw wordt door de 

bovenste grondlagen gedragen, een fundering op staal ontstaat. Voor 

zowel grondverbetering als het spreiden van de spanningen worden 

mogelijkheden gegeven. 

 

7.1.2.1 Grondverbetering 

Middels grondverbetering, wordt de dichtheid en daarmee het draagvermogen, van de bovenste 

grondlagen vergroot. Wanneer de belastingen uit het gebouw voldoende gespreid worden kan de 

verbeterde grondlaag de belasting dragen en is het niet nodig de krachten naar grotere diepten te 

brengen. 

 

e. Smartsoils 

Producten als biogrout en bioveen worden gemaakt door middel van (micro) biologische processen. 

De bestaande bodemeigenschappen worden verbeterd, zonder schade aan het milieu toe te 

brengen. “Voorbeelden zijn het stimuleren van de natuurlijke vorming van calciet voor het 

versterken van los gepakt zand (BioGrout), het biologisch verstevigen van veen (BioVeen) en het 

inzetten van micro-organismen om ondergrondse lekkages of (zoutwater) wellen af te dichten 

figuur 7.5 Jetgrouten 

figuur 7.6 Expanderpaal 

 

figuur 7.7 Spanningen 

spreiden 
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(BioSealing)”. [Roadmap 2009-2015, SmartSoils, Deltaris]. Onderzoek naar Smartsoils is jong, maar 

lijkt goede en milieuvriendelijke toekomstperspectieven te hebben. 

 

f. Constructieve waterglasinjectie 

Het injecteren met waterglas is een vorm van “permeating grouting”, te 

vertalen met doorlatend grouten; Een stof wordt aan de grond 

toegevoegd zonder de korrelstructuur aan te passen. In het geval van 

waterglasinjecties wordt de grond geïnjecteerd met waterglas en een 

harder, waardoor de poriën worden opgevuld. De gronddeeltjes verkleven 

aan elkaar en de dichtheid van de grond neemt toe waardoor de grond 

versteent en een groter draagvermogen krijgt. De techniek is het beste 

toepasbaar in een grote korrelstructuur, zoals zand, door de grotere poriën kan de injectie zich goed 

verdelen tussen de korrels. 

Deze techniek wordt nu toegepast om verzakkingen van woningen op staal tot stilstand te brengen 

en om de grond te verstevigen wanneer dichtbij bestaande bebouwing grond wordt afgegraven. Ook 

kan de waterglasinjectie gebruikt worden om de grond, waarin de paalpunt staat, te verstevigen. De 

techniek is op grotere diepte toepasbaar mits het een zandgrond betreft. Waterglasinjecties worden 

ook gebruikt om bouwputten waterdicht te maken [R. Lievaart, SoilID]. 

 

g. Expanderen 

Deze methode is te vergelijken met de expanderpaal, alleen wordt nu geen 

omhulling gebruikt. Een kunsthars wordt direct in de grond geïnjecteerd, 

waar het expandeert. Eerst in de richting van de minste weerstand, hierdoor 

worden eerst de delen verdicht waar dit het hardst nodig is. Doordat het 

expanderen ook verticaal gebeurd, kunnen verzakkingen ongedaan gemaakt 

worden. Het expanderen van de hars is het verschil met de 

waterglasinjectiemethode.  

 

7.1.2.2 Horizontaal element 

Door het aanbrengen van een horizontaal element wordt de lijnlast onder de vloer verspreidt naar 

een oppervlakte last waardoor de spanningen in de grond afnemen. Een duidelijk voorbeeld van een 

spanning spreidend horizontaal element is de strokenfundering. Hieronder twee andere manieren 

van spanning spreiding. 

 

h. Betonplaat en kelder 

Door het toepassen van een plaat of vloer kan de spanning nog meer 

gespreid worden dan bij een strokenfundering. Hierbij dient bepaald te 

worden hoe dik deze plaat moet zijn voor het gewenste effect. Daarbij 

dient ook nagedacht te worden over het te gebruiken materiaal, wanneer 

dit een te hoog eigen gewicht heeft wordt het voordeel van belasting 

spreiding teniet gedaan. 

Met een kelder kan het zelfde effect verkregen worden, met als voordeel 

dat de inhoud van de woning toeneemt. 

 

i. Gevulde ballon 

Ook voor het spreiden van spanningen kan een gevulde ballon gebruikt 

worden, dit idee is gebaseerd op de expanderpaal. Ongevuld is de ballon 

compact en makkelijk te verplaatsen. Door de ballonnen te vullen 

ontstaat de definitieve vorm, afhankelijk van het vulmateriaal is het 

textiel een verloren bekisting of maakt deel uit van de constructie. Door 

onder de dragende wanden of onder de gehele woning de gevulde ballon 

aan te brengen kunnen de spanningen verdeeld worden (figuur 7.11). 

figuur 7.9 Expanderen 

figuur 7.8 Grondinjecties 

 

figuur 7.10 Betonplaat 

figuur 7.11 Gevulde ballon 
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Hierbij mag het vulmateriaal niet te zwaar zijn, om te grote massatoename te voorkomen.  

Voordeel is dat zowel de opgevouwen ballon als de vulling kunnen door een kleine opening onder de 

woning gebracht worden. Daarbij kunnen de kussens in de fabriek op maat gemaakt worden, 

waardoor de werkzaamheden op de bouwplaats beperkt blijven. 

 

7.1.3 Gebruikmaken van het evenwicht in de grond 

Een onbebouwde grond is, zolang er geen externe belasting op de grond werkt 

of een ondergrondse waterstroom aanwezig is, in evenwicht. Op een 

willekeurige diepte in de grond zijn de grondlagen in evenwicht. Bijvoorbeeld op 

een diepte van 10 meter, hier zijn de onderliggende lagen in staat de 10 meter 

grond die hier boven liggen te dragen. Van dit evenwicht, maar ook de 

opwaartse druk van het grondwater kan gebruik gemaakt worden om de 

belastingen van de woning te dragen. 

 

7.1.3.1 Gebruikmaken van de opwaartse waterdruk 

Wanneer onder een woning een kelder wordt toegepast bestaat het “gevaar” van opdrijven, bij een 

opwaartse waterdruk groter dan de belasting uit de woning worden trekpalen toegepast om te 

voorkomen dat de woning omhoog komt. Deze opwaartse druk kan ook gebruikt worden om (extra) 

draagvermogen te creëren. Hierbij dient de opwaartse druk deze wel gewaarborgd te zijn, controle 

over de grondwaterstand is vereist. Hieronder twee manieren waarbij gebruik gemaakt wordt van de 

opwaartse waterdruk. 

 

j. Kelder 

Door het toepassen van een kelder, wordt de leefruimte van de woning 

vergroot, waardoor meerwaarde van de woning wordt gecreëerd.  

Door het toepassen van een kelderbak. Komt de onderkant van de woning 

lager te liggen, waardoor de opwaartse druk toeneemt (figuur 7.13). Hoe 

verder de onderkant van de woning onder het grondwaterniveau ligt, hoe 

groter de opwaartse druk.  

Wanneer de opwaartse waterdruk niet het gehele draagvermogen kan 

verzorgen zullen ook palen toegepast worden. Echter door de bijdrage van de waterdruk kunnen 

minder palen en/of slankere palen worden toegepast. Een bijkomend voordeel van de kelder is de 

positieve invloed op de lengte van de palen, deze kunnen korter uitgevoerd worden, doordat de 

onderkant van de woning dichter bij de draagkrachtige laag ligt. Toepassing van minder en kortere 

palen leidt tot tijdsbesparing bij het inbrengen van de palen. 

 

k. Gevulde ballon 

Ook nu kan, net als bij het spreiden van de spanningen een gevulde ballon gebruikt 

worden om het doel te bereiken. Met de ballon wordt een volume onder de 

woning aangebracht, waardoor ook nu, net als bij de kelder, de constructie dieper 

in de grond ligt met een grotere opwaartse druk tot gevolg (figuur 7.14). De ballon 

heeft echter als voordeel dat deze eenvoudig in een beperkte ruimte aan te 

brengen is. 

 

  

figuur 7.12 Evenwicht 

in de grond 

 

figuur 7.13 Kelder 

 

figuur 7.14 Gevulde 

ballon en hydrostatische 

druk 
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7.1.3.2 Grond evenwicht 

Los van de grondwaterstand kan ook het evenwicht van alleen de grond gebruikt worden. 

Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven waar de aanwezige grond wordt vervangen voor een 

lichter materiaal en een gebouw. 

 

l. Grondvervanging 

Uitgaande van het evenwicht van de grond, kan door de grond te vervangen met een lichter 

materiaal een woning gebouw worden die samen met de grondvervanger een massa heeft gelijk aan 

de verwijderde grond. In  figuur 7.15 is deze stelling verbeeld. 

 
Uit de berekening in bijlage VII.5.3 is op te maken dat deze theorie toepasbaar wordt bij het afgraven 

tot een diepte van meer dan zes meter. Echter het afgraven over deze diepte betekent meer dan 300 

m3 grond, dat zijn zeventien vrachtwagens met grond voor slechts één woning. Deze vrachtwagens 

moeten in de binnenstad de grond inladen, welke met kruiwagens onder de woning vandaag gehaald 

moet worden. 

Daarbij wordt de grond ontgraven langs de bestaande houtenpalen. Deze aangetaste palen krijgen 

tijdens de uitvoering een kniklengte. Daarbij zal de omliggende grond verstijfd moeten worden, om 

te voorkomen dat deze de bouwkuip in loopt. 

 

7.1.4 Conclusie 

De in de voorgaande paragrafen beschreven methoden worden vergeleken en beoordeeld op 

bruikbaarheid en haalbaarheid.  

 

In de woning (bestaande methoden): De bestaande methode waarbij de paal gesegmenteerd 

aangebracht wordt is een goede manier om de belastingen naar de draagkrachtige laag dieper in de 

grond te brengen. Nadeel van deze methode is de uitvoeringstijd, doordat de paal in delen 

aangebracht wordt duurt dit langer dan het een brengen van een paal uit één stuk. 

Buiten de woning heien: Zoals aangegeven heeft het aanbrengen van palen buiten de woning het 

grote nadeel dat men in gemeente grond werkt, waarin leidingen van verschillende nutsbedrijven 

liggen. De locatie van deze leidingen is niet eenvoudige te bepalen, daar deze niet bij één partij 

opgevraagd kunnen worden, maar dienen wel bekend te zijn voordat de palen aangebracht kunnen 

worden [Opstal, A. 2011]. Daarbij kunnen in het geval van een bouweenheid, zoals het referentie 

model, niet overal palen geplaatst worden, daar de woningen niet rondom vrij zijn. Ook zullen de 

palen in gemeentegrond komen te staan waarvoor precariokosten betaald moeten worden. 

Jetgrouten: De hoge kosten, grote afmetingen en benodigde veiligheidsmaatregelen maken het 

jetgrouten ongeschikt voor funderingsvernieuwing.  

Expanderpaal: De expanderpaal lijkt een goede oplossing, daar deze klein aangevoerd kan worden 

en zijn uiteindelijke vorm past krijgt wanneer de hars wordt toegevoegd. Echter kan deze paal tot op 

heden maar tot een diepte van zes meter worden uitgevoerd. Wanneer het mogelijk is tot grotere 

diepten te gaan met de expanderpaal kan op deze manier een paal gevormd worden. 

Grondverbetering (smartsoils, waterglasinjecties en expanderen): Deze methode voor 

grondverbetering zijn goede oplossingen voor het plaatselijk verbeteren van de grond. Echter 

hebben ze allemaal als nadeel dat zij slechts tot een beperkte diepte aan te brengen zijn. In de 

figuur 7.15 Grondvervanging 
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referentie grondopbouw is te zien dat tot een diepte van zestien meter het draagvermogen van de 

grond niet voldoende is, waardoor het gewenste effect van grondverbetering niet wordt bereikt bij 

een injectie over een diepte van slechts twee tot drie meter. Wanneer men met andere gronden te 

maken heeft, waar de draagkrachtige laag hoger ligt zijn grond verbeterende injecties een goede 

oplossing. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat waterglasinjecties ook dan geen oplossing zijn, daar zij 

toegepast moeten worden in zandgronden en dit meestal niet de bovenste grondlagen zijn. 

Horizontaal element om de spanningen te spreiden: Bij toepassing van een horizontaal element 

voor het spreiden van de spanningen wordt een fundering op staal gemaakt. Zoals aangeven, mag 

het horizontale element niet te dik zijn, daar het effect van de spanningen spreiden dan verloren 

gaat. Mochten de spanningen voldoende gespreid kunnen worden zodat de eerste grondlagen de 

woning kunnen dragen zullen problemen onder deze lagen ontstaan. Eenzelfde probleem als bij de 

mogelijkheden voor grondverbetering ontstaat, diepere lagen hebben onvoldoende draagvermogen 

om de standzekerheid van de woning te waarborgen. Het spreiden van spanningen, ook in 

combinatie met grondverbetering, is geen mogelijkheid voor het referentiemodel.  

Opwaartse waterdruk (met kelder of gevulde ballon): Zoals aangegeven is een groot aandachtspunt 

bij deze methoden de fluctuatie van het grondwaterniveau. Een verlaging van de grondwaterstand 

betekent een verlaging van de opwaartse spanning op de kelder of ballon. Deze lagere spanning 

verlaagd het draagvermogen, wanneer deze kleiner is dan de belasting zal de woning gaan 

verzakken. Bij stijging van het grondwater gebeurt het tegenovergestelde, de woning komt omhoog. 

Het gehele draagvermogen van de woning door het grondwater laten verzorgen is geen 

mogelijkheid. Maar door grenzen te stellen aan de fluctuatie van de het grondwaterniveau kan de 

opwaartse waterdruk een deel van het draagvermogen verzorgen. Hierdoor zijn minder palen nodig 

en wordt de aanbreng tijd van deze verkort. 

Grondvervanging: zoals aangegeven met de berekening is het mogelijk door nieuw evenwicht in de 

grond te creëren de woning zijn belasting af te laten dragen naar de grond. Uit de berekening blijkt 

echter ook dat in het geval van het referentiemodel deze methode niet haalbaar is, te veel grond 

moet worden afgegraven en vervangen. Echter bij de ontwikkeling van een lichter vervangend 

materiaal met voldoende draagvermogen biedt deze techniek mogelijkheden. 

 

Uit de vergelijking volgt dat de belastingen naar de stijve laag diep in de grond gebracht moeten 

worden middels bestaande methode. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de opwaartse 

waterdruk welke in mindering gebracht kan worden op de totale belasting, waardoor minder palen 

toegepast hoeven te worden. 

De volgende stap is nu de koppeling tussen de bestaande constructie en de nieuwe palen. De 

mogelijkheden voor dit constructieve systeem worden in de volgende paragraaf beschreven. 
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7.2 Constructief systeem 
Uitgaande van de bestaande methode waarbij nieuwe palen worden geplaatst binnen de woning, is 

een koppeling tussen deze palen en de bestaande constructie nodig. In figuur 7.16 zijn schematisch 

de bestaande en nieuwe situatie weergegeven. In deze paragraaf worden de mogelijkheden voor de 

invulling van het gestippelde gebied uiteengezet. 

 

 
Voor het constructieve systeem, welke de krachten van de bestaande constructie naar de palen moet 

brengen, zijn drie uitgangspunten genomen. In figuur 7.16 zijn de systemen schematisch 

weergegeven, het eerste beschrijft het overbrengen van het moment dat ontstaat doordat de palen 

niet recht onder de wanden staan (figuur 7.18.a). Dit moment, gelijk aan de verticale belasting maal 

de afstand tussen de wand en de paal, wordt opgenomen door een trek- en drukcomponent. In 

figuur 7.18.b is een systeem weergegeven waarin enkel een drukelement wordt toegepast om de 

belasting naar de nieuwe palen te krijgen. Hierbij zal ook een horizontale krachtcomponent 

optreden, welke middels trek of druk moet worden opgenomen. Het derde systeem is vergelijkbaar 

met de tweede, alleen nu is niet druk de hoofdbelasting maar trek. Door de paalkop hoger aan te 

brengen, kunnen de krachten middels trek worden overgebracht. Ook nu worden maatregelen 

getroffen om de horizontale kracht op te nemen (figuur 7.18.c) 

De mogelijkheden van de drie constructieve systemen zijn verder onderzocht. Hierbij is de analyse 

voor de tweede en derde mogelijkheid gezamenlijk uitgevoerd, daar deze systemen sterke 

overeenkomsten hebben. Zo moet evenwicht voor de horizontale component worden gevonden. 

 

 
 

 

 

7.2.1 Moment opnemen 

In figuur 7.17 zijn twee mogelijke oplossing gegeven voor  het 

opnemen van het moment. De eerste is een hybride constructie 

waar het beton de drukcomponent van het moment opneemt en 

het wapeningstaal de trek. In figuur 7.17.b is een vakwerk 

weergegeven, deze heeft als voordeel dat de hoogte vergroot kan 

worden zonder veel meer materiaal te moeten toepassen. Het 

creëren van meer hoogte heeft tot gevolg dat de grote van de druk- 

en trekcomponent afneemt. 

b a 

figuur 7.16 Constructief systeem: a) bestaande situatie; b) nieuwe situatie 

 

figuur 7.18 Constructief systeem: a) moment opnemen; b) alleen druk; c) alleen trek 

 

a c b 

figuur 7.17 Moment opnemen;  

a) hybride systeem; b)vakwerk 

 

a 

b 
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Echter zijn dit slechts schematische weergaven voor één woning en het constructieve systeem moet 

in het referentiemodel passen. Dit model bestaat uit negen woningen, ieder met een kleine en grote 

beuk, steeds gespiegeld. Hierdoor is er geen constant ritme in de vloervelden, en zal gekeken moeten 

worden naar een oplossing voor de gehele bouweenheid en niet voor de individuele vloervelden. 

Voor deze analyse zijn twee mogelijkheden overwogen, de eerste betreft het toepassen van één 

doorgaande ligger onder alle woningen de tweede het splitsen van de ligger in delen. Hieronder een 

overzicht van beide studies. 

 

7.2.1.1 Doorgaande ligger 

Bij het beschouwen van het constructieve systeem als een doorgaande ligger ontstaan veld en 

steunpuntmomenten. Een analyse is gedaan met het programma RFEM om de invloed van de 

paallocatie op de optredende momenten te ondervinden. Hierbij zijn de volgende aannames gedaan: 

� In de lengte richting van de bouweenheid worden liggers toegepast 

� Deze liggers hebben een hart op hart afstand van 1000mm. 

� Voor de grote van de belastingen zijn de waarden aangehouden welke bepaald zijn voor het 

referentiemodel (belastingen per strekkende meter). 

� De palen zijn geschematiseerd als scharnieren, de veerstijfheid van deze is in dit stadium niet 

meegenomen.  

 

Hieronder is voor mechanisme C1 het mechanica schema en de bijbehorende momentenlijn 

weergeven. In bijlage VII.1.1 zijn de andere mechanica schema’s samen met bijbehorende momenten 

lijn te zien. Een samenvatting is gegeven in tabel 7.1 . 

 
 

  

figuur 7.19 Mechanisme C1: mechanica schema, dwarskrachtenlijn en momentenlijn 
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Bij de waarden gegeven in tabel 7.1 zijn de waarden voor de reactiekrachten en momenten aan de 

uiteinden van de ligger niet meegenomen, daar deze afwijken van het repeterende ritme in het 

midden van de ligger. Voor deze liggereinden zullen de paallocaties aangepast moeten worden om 

het moment te beperken. 

Uit tabel 7.1 en de figuren in bijlage VII.1.1 is af te lezen dat bij schema C1, waarbij per woning drie 

palen worden aangebracht in één van de palen trek optreedt. Door nu twee palen in plaats van drie 

toe te passen, wordt in eerste instantie werk bespaard, maar worden de optredende momenten ook 

meer gelijk verdeeld en is een trekpaal niet nodig. 

 

 
 

De zes verschillende mechanica schema’s zijn vergeleken aan de hand van punten uit het programma 

van eisen welke voor op dit moment een rol spelen en verschillend tot uiting komen per 

mechanisme. Hierbij is de bewoonbaarheid bepaald uit de locatie van de palen, palen zijn zo gekozen 

dat zij slechts onder delen van woningen aangebracht moeten worden. Of op zo een manier dat zij 

om de woning aangebracht zijn. De mate waarin ingegrepen moet worden in de woning bepaald de 

bewoonbaarheid. Het aantal manuren gebaseerd op het aantal aan te brengen palen, daar veel 

uitvoeringstijd besteedt wordt aan het aanbrengen van de palen (zie paragraaf 6.3) is dit een 

belangrijke factor voor het aantal manuren. De materiaalbesparing volgt uit de grote van het 

optredend moment (groter moment is meer materiaal) en het aantal palen. 

Aan de mechanismen is een waarde gegeven van - -(heel slechts), – (slecht),0(matig) of + (goed), 

vervolgens zijn deze waarden opgeteld tot een totaal score (tabel 7.2). Uit deze totalen wordt 

opgemaakt dat de mechanica schema’s C2 en E het beste zijn.  

 

 
 

  

tabel 7.1 waarden uit analyse mechanismen 

A B C1 C2 D E

Rmax (kN) 136 119 194 170 140 156

Rmin (kN) 19 81 -41 140 81 150

Mmax (kNm) 56 19 74 83 28 136

Mmin (kNm) -55 -40 -94 -83 -49 -103

18 14 15 10 14 9aantal palen

tabel 7.2 vergelijking mechanismen 

Programma van eisen A B C1 C2 D E

verbeteren bewoonbaarheid ♥ 3 U - - + + - +

minder manuren € 2 U - 0 0 + 0 +

Materiaal besparing € 1 U - + - + + 0

totaal 6- 2- 2+ 6+ 2- 5+

0 + - 0 + -

- 0 0 + 0 +
Materiaa l  besparing

mechanismen

w
e

g
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d
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e

e
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moment

paal
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7.2.1.2 Ligger in delen 

Ook is de optie bekeken waarbij de ligger niet als één geheel maar in delen wordt uitgevoerd. Door 

de ligger op te knippen, worden de materiaalafmetingen handzamer en afhankelijk van het 

optredende moment materiaal bespaard. In figuur 7.20 zijn de mogelijkheden weergeven voor het 

ondersteunen van de bestaande constructie middels een opgedeelde constructie.  

Ook voor deze mechanismen is zijn de dwarskrachten- en de momentenlijn bepaald, deze zijn te zien 

in bijlage VII.1.2. In tabel 7.3 is een overzicht geven van de maatgevende waarden, in dit geval is ook 

de doorbuiging toegevoegd, daar deze voor deze mechanismen een belangrijke rol speelt. 

Ook deze mechanismen zijn beoordeeld op punten van het programma van eisen (tabel 7.4). Bij het 

punt materiaal besparing is de doorbuiging nu toegevoegd, bij grote doorbuigen zal de ligger groter 

uitgevoerd moeten worden om aan de eis te blijven voldoen. 

 

Zoals te zien hebben de mechanismen G en H de voorkeur. Kijkende naar de bijbehorende mechanica 

schema’s heeft de uitvoering volgens mechanisme H de voorkeur. In dit geval is de belasting op de 

uitkraging kleiner, waardoor zowel het moment als de doorbuiging kleiner zijn. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alvorens een keuze wordt gemaakt uit de mechanismen C2, E en H wordt eerste een analyse gedaan 

naar het constructieve systeem belast op enkel druk of trek. Vervolgens wordt is paragraaf 7.2.4 de 

definitieve keuze toegelicht. 

 
  

F 

 

 

G 

 

H 

figuur 7.20 ligger uitgevoerd in delen 

 

F G H

Rmax (kN) 211 431 322

Rmin (kN) 95 172 281

Mmax (kNm) 47 -94 164

Mmin (kNm) -112 -378 -115

umax (mm) 1,0 18,4 4,4

18 10 10aantal palen

tabel 7.3 waarden uit analyse mechanismen 

 

Programma van eisen F G H

verbeteren bewoonbaarheid ♥ 3 U - + 0

minder manuren € 2 U - + +

Materiaal besparing € 1 U 0 - - + +

totaal 5- 3+ 4+

0 -- 0

- + +

+ - +

moment

pa al

mechanismen

doorbuiging

Materiaa l  besparing
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tabel 7.4 vergelijking mechanismen 
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7.2.2 Alleen druk of trek 

Een mogelijkheid voor het maken van de koppeling tussen de bestaande wanden en de nieuwe palen 

is het gebruik van een element enkel belast op druk of trek, zie figuur 7.21. Zoals in dit figuur te zien 

is treedt een horizontale kracht op ten gevolge van het ontbinden van de kracht. Daar de grootte van 

de horizontale kracht niet afhankelijk is van het toepassen van een druk of trek element, maar van de 

afstand tussen de wand en de paal, worden deze twee mogelijkheden samen geanalyseerd. 

Aandachtspunt bij het gebruik van dit constructieve systeem is het opnemen van de horizontale 

kracht en met maken van (de verbindingen met) het diagonale element. Voordeel van dit 

constructieve systeem is de scheiding tussen druk en trek in het systeem. Hierdoor kan voor ieder 

type kracht de meest optimale doorsnede en materiaal toegepast worden. 

 

De horizontale component kan worden opgenomen middels 

evenwicht in het constructieve systeem. Doordat de 

woningen in het referentiemodel steeds gespiegeld zijn, is het 

vinden van toepassingen waarbij evenwicht ontstaat mogelijk. 

Dit horizontaal evenwicht kan gemaakt worden door boven 

een drukelement en onder een trek element toe te passen of 

andersom. Een studie is gedaan naar de mogelijkheden in het 

referentiemodel, hierbij is een diagonaal drukelement 

toegepast, maar dit zou net zo goed een trekelement kunnen 

zijn. 

In figuur 7.22 is optie I van de mogelijkheden weergeven, voor de andere opties wordt naar bijlage 

VII.1.3 verwezen. Duidelijk zijn steeds de horizontale elementen zo aangebracht dat een symmetrisch 

geheel ontstaat. Oplossingen voor de uiteinden zijn buitenbeschouwing gelaten, daar hier andere 

belastingen optreden. Iedere mogelijke combinatie van diagonale en horizontale componenten is los 

bekeken om een uitspraak te kunnen doen over de optredende krachten.  

 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

� Hart op hart afstand tussen de palen in de diepte richting van de woning is 2000mm: De 

belasting op een paal is de lijnlast (kN/m) maal twee. 

� Palen in de smalle beuken, is de paal halverwege de wanden geplaatst. 

� Palen in de grote beuk: h.o.h. afstand tussen wand en paal: 500mm. 

� De het hoogte verschil tussen de paalkop en het aangrijpingspunt in de wand bedraagt 

1300mm, zie figuur 7.21. 

  

figuur 7.21 druk- en trekelement 

figuur 7.22 optie I 
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7.2.2.1 Element afmetingen 

Uit de verschillende mogelijkheden, weergeven in bijlage VII.1.3 zijn de grootste belastingen 

genomen en berekeningen gedaan voor de krachten welke optreden in de diagonaal en in het 

horizontale component. Uit de berekening, weergegeven in bijlage VII.1.3 volgende de krachten en 

bijbehorende benodigde doorsnede oppervlakten. 

 

De grootste optredende kracht in een diagonaal bedraagt 203 kN. Dit geeft de volgende afmetingen 

bij gebruik van druk of trek elementen: 

Druk 

Beton 20/25: 2′� � 15;/��: 
:3@∙U3V

UW � 13533��: –>  120 x 120mm 

Trek 

Staal S235: 2H8 � 360;/��: 
:3@∙U3V

@X3 � 665��: –>  φ29mm 

 

De grootste optredende druk- of trekkracht bedraagt 124 kN. Uitgaande van gelijke 

materiaaleigenschappen zijn de volgende doorsneden vereist: 

Druk 
U:Y∙U3V

UW � 8267��: –>  91 x 91mm 

Trek 
U:Y∙U3V

@X3 � 344��: –>  φ21mm 

 

Middels deze gegevens kan een selectie gemaakt worden uit de mogelijkheden voor het 

constructieve systeem waarbij druk en trek gescheiden worden opgenomen. Daarbij de werkruimte 

beperkt is spelen de afmetingen van de constructiedelen een belangrijke rol. Voor het opnemen van 

de horizontale krachten wordt de voorkeur gegeven aan trekelementen, deze hebben een kleiner 

doorsnede oppervlakte en zijn flexibeler. Echter moet voor het maken van evenwicht steeds een 

druk en een trek element toegepast worden. Hierbij heeft het voordelen het bovenste element op 

trek te belasten en het onderste op druk. Daar het onderste zwaardere element dan op de grond 

gemaakt kan worden en het lichte materiaal op hoogte bevestigd wordt. Dit is in tabel 7.5 terug te 

vinden in het punt ‘beperkte afmetingen van het materiaal’. In deze tabel is ook de beoordeling van 

de mogelijkheden I t/m N op andere punten uit het programma van eisen te zien. 

 

 
 

7.2.2.2 Alleen druk en trek in vergelijking met het opnemen van het moment 

Voor het constructieve systeem zijn vijf opties over: 

Voor het opnemen van het moment zijn het de mechanica schema’s C2, E en H. Daarbij zijn uit de 

analyse van de optie waarbij een diagonaal druk- of trekelement wordt toegepast twee 

mogelijkheden gekomen: I en M 

Wanneer de twee hoofdvormen voor het constructieve systeem vergeleken worden (moment 

opnemen en alleen druk- of trekelementen) heeft het gebruik van één element voor het opnemen 

van het moment de voorkeur, dit heeft verschillende redenen. 

  

tabel 7.5 vergelijking mechanismen 

Programma van eisen I J K L M N

beperkte afmetingen ma teriaa l □ 3 U 0 + - + + 0

verbeteren bewoonbaarheid ♥ 3 U + 0 - - + -

minder manuren € 2 U 0 - - - 0 -

materiaal besparing € 1 U 0 - - - 0 0 - -

totaal 3+ 1- 9- 2- 6+ 7-

□ technische eis;  ♥  menselijke factor;  € financiële factor

0 - 0 + 0 -

0 - - - 0 -
Materia a l  bespari ng
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mechanismen

hor element

paal
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� Twee horizontale elementen: in het geval van de druk-/trek elementen zullen altijd twee 

horizontale elementen toegepast moeten worden om even te creëren. Het maken van twee 

elementen vraagt meer tijd (manuren) dan het maken van slechts één element 

� Meer palen; voor het maken van horizontaal evenwicht zijn meer palen nodig, voor het 

aanbrengen van deze zijn meer manuren nodig 

� Meer grond afgraven; doordat de twee elementen ver uit elkaar liggen is meer constructie 

hoogte nodig hiervoor moet meer grond afgegraven worden (meer manuren). 

� Diagonaal element; dit element is minder eenvoudig te maken, mogelijk moet het prefab 

aangeleverd worden, echter zitten er grenzen aan de materiaalafmetingen. 

 

In de volgende paragraaf wordt het uitvoeren van de werkzaamheden onder de begane grondvloer 

vergeleken met de mogelijkheid van het uitvoeren ter plaatsen van de begane grondvloer.  

 

7.2.3 Vloer verwijderen in vergelijking tot afgraven 

Het uitvoeren van funderingsvernieuwing kan op twee plaatsen; ter plaatse van de begane grond 

vloer, hiertoe wordt de begane grond vloer verwijderd, of onder de begane grond vloer, de grond 

dient eerst afgegraven te worden. Om een keuze te kunnen maken zijn de mogelijkheden tegen 

elkaar afgewogen. Hierbij is als uitgangspunt een balkenfundering als mechanisme H (ligger in delen) 

genomen, niet een hele vloer maar slechts balken vormen de koppeling tussen de bestaande 

bebouwing en de nieuwe palen. Echter is het ook mogelijk fundering als een doorgaande balk uit te 

voeren, dit heeft geen invloed op deze analyse. 

Vervolgens zijn zes uitvoeringvormen met elkaar vergeleken: 

 

1. Gehele vloer verwijderen 

2. Delen van de vloer verwijderen daar waar de balken komen 

3. Delen van de vloer verwijderen ter plaatse van de palen 

4. Grond afgraven onder de gehele begane grond vloer 

5. Afgraven in de vorm van gangen, alleen daar waar het nodig is 

6. Combinatie van vloer verwijderen en afgraven 

 

  

figuur 7.23 doorsneden  

uitvoeringsvormen 

 
figuur 7.24 bovenaanzichten 
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De zes manieren van uitvoeren zijn met elkaar vergeleken op punten van het programma van eisen. 

Het punt betreffende het aantal manuren is gebaseerd op het aantal uur dat nodig is voor het 

verwijderen/terug plaatsen van de vloer, het afgraven van de grond en het maken van de balken, 

waarvoor getallen van het referentieproject aan de Gerard Scholtenstraat gebruikt zijn [Boonstoppel, 

J.W. 2011]. De berekening van deze uren is terug te vinden in bijlgae VII.2. 

Hierbij is de tijdsduur voor het maken van balken, waar men minder goed bij kan gemuteerd. Het 

maken van de palen buiten beschouwing gelaten, deze worden alle uitvoeringswijze gemaakt. De 

palen bij ontgraven zijn slechts 0,8 meter korter dan wanneer niet ontgraven wordt.  

 

 
 

Bij de derde methode is een opmerking geplaatst, zoals ook in figuur 7.23 is te zien, is het niet 

mogelijk alleen op de plaats van de paal de vloer teverwijderen. De vloer zou dan een uitkraging 

moeten vormen. Ook bij deze methode moet de gehele vloer verwijderd worden. Uit de tabel is snel 

op te maken dat de methode waarbij de gehele vloer verwijderd wordt (1 en 3), of alle grond 

weggegraven (4) geen voorkeur hebben. 

Een opmerking moet gemaakt worden bij het verschil tussen het verwijderen van de vloer en het 

afgraven; Door de kosten voor het afvoeren van de grond, zijn de methoden waarbij grond 

verwijderend wordt duurder. Wanneer deze kosten verdeeld worden over de woningen is het slechts 

een post van gemiddeld €500 (bijlage VII.2). Wanneer dit vergeleken wordt met de kosten welke 

gemaakt worden bij het uitruimen van de woning en het tijdelijk opslaan van de meubelen, zal dit 

bedrag ook snel uitgegeven zijn. Daarbij zijn uitvoeringen denkbaar waarbij de keuken vervangen 

moet worden, in dit geval liggen de kosten hoger dan €500 per woning. 

 

Een combinatie van het verwijderen van een deel van de vloer in meerdere woningen en het 

afgraven van de grond in gangen (optie 6) heeft de voorkeur. Door de meerdere ingangen is de 

routing minder lang, waardoor materiaal en materieel makkelijker aangevoerd kunnen worden. 

Daarbij kunnen processen in treinvorm achter elkaar door uitgevoerd worden; terwijl bij een aantal 

woningen de vloer verwijderd wordt, kan bij de volgende al de grond ontgraven worden en bij 

andere woningen al de eerste balken gemaakt worden. 

 

  

Programma van eisen 1 2 3 4 5 6

verbeteren bewoonbaarheid ♥ 3 U - - -   * + + +

minder manuren € 2 U - + -   * - 0 0

minder hoge werkdruk ♥ 2 U + + + - - 0

terugbrengen van de  faa lkans € 1 U + 0 0 - - 0

totaal 2- 1+ 3- 2- 0 3+

□ technische eis;  ♥  menselijke factor;  € financiële factor

* de hele vloer za l  verwi jderd moeten worden, s lechts  een deel  i s  niet mogel i jk

uitvoeringsvorm
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tabel 7.6 vergelijking uitvoeringsvormen 
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7.2.3.1 Opmerking 

Opmerking bij deze analyse is de diepte waarover afgegraven wordt. De woningen hebben een 

kruipruimte van 0,9 meter en de afstand van de onderkant van de vloer tot bovenkant van de 

bestaande paalkoppen bedraagt 1,7 meter. De grond wordt maximaal over een diepte van 1,7-

0,9=0,8 meter afgegraven. Wanneer meer grond afgegraven zou moeten worden, zal de doorlooptijd 

toenemen. 

In paragraaf 4.4 is een aanname gedaan voor het niveau van de grondwaterstand, bij het afgraven 

komt men op een diepte waarop het nodig is het grondwater weg te pompen. Voor een bouwput 

gaat op dat bij niet meer bemalen dan 1 tot 10m3 per uur een melding niet nodig is, wanneer meer 

weggepompt wordt wel. Algemene eisen worden gesteld tot een maximum van 60 m3 per uur, 

waarna een vergunning nodig is. Kosten voor het bemalen van de grond bedragen 0.0113 euro per 

1m3 [Provincie Zuid-Holland, 2009].  

Richtlijn voor de duur van het droogstaan van funderingen van belendende gebouwen ten gevolge 

van de bemaling bedraagt acht maanden [Boonstoppel, J.W., 2012]. 

 

7.2.3.2 Verbeteren werkomstandigheden 

Zoals aangegeven moeten bij het werken onder de begane grondvloer de werkomstandigheden 

verbeterd worden. Wanneer het niet moeglijk is de werkomgeving te optimaliseren, moet de tijd 

onder de woning doorgebracht beperkt worden. Hieronder een overzicht van de mogelijke 

aanpassingen: 

 
tabel 7.7 Verbeteren van de werkomstandigheden onder de woning 

Omgeving verbeteren Doorlooptijd verkorten 

� Meer uitgraven 

� Vloer verwijderen 

� Lucht toevoer 

� Licht toevoer 

� Gebruik van prefab-elementen 

� Vereenvoudigen van de assemblage 

� Handelingen beperken door producten meer af aan te leveren 

� Afmetingen en aantal onderdelen van de constructie beperken 

 

Een betere werkomgeving heeft de volgende voordelen: 

 
tabel 7.8 Voordelen van een verbeterde werkomgeving 

Betere fysieke omstandigheden: de uitvoering geschiedt in gunstigere omstandigheden, als de bouwvakker 

minder vaak moeten bukken, of in kleine ruimtes moeten kruipen maar 

rechtop kunnen staan, zullen zij het werk beter volbrengen 

Minder fouten: doordat de ruimte voldoende is, heeft men een beter overzicht van de 

werkzaamheden, wat het aantal fouten beperkt 

Sneller werken: door de verbeterde werkruimte kan men materiaal en materieel 

eenvoudiger verplaatsen en op de juiste plaats krijgen. 

Beter product: betere omstandigheden, leiden tot minder fouten, een snellere 

doorlooptijd en zo een beter product (in uitvoering en tijdsduur). 
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7.2.4 Conclusie 

Om een juiste keuze te kunnen maken tussen de drie verschillende constructieve systemen (C2, E en 

H), is een studie gedaan naar de betere manier van uitvoeren. Hiertoe zijn per ligger twee 

mogelijkheden vergeleken. De eerste betreft de mogelijkheid waarbij de palen het meest praktisch 

geplaatst zijn, dit betekent paallocaties dicht bij deze dragende wanden. Over het algemeen leidt dit 

tot het maatgevend zijn van de doorbuiging. Daarnaast wordt de optie bekeken waarbij de palen zo 

zijn geplaatst dat de optredende momenten zo vlak mogelijk verdeeld zijn, hierdoor kan de balk 

geringer uitgevoerd worden. In tabel 7.9 zijn de waarden weergegeven, waaruit vervolgens van ieder  

constructief systeem de efficiëntste optie geselecteerd is verder geanalyseerd. 

 

 
Voor de analyse van de drie geselecteerde systemen zijn 

punten uit het programma van eisen gebruikt. Doordat een 

aantal keuzes al gemaakt is, zoals het uitvoeren van de 

nieuwe constructie onder de begane grondvloer en het 

aanhouden van 10 palen per balk, blijft een beperkt aantal 

eisen over waarop getoetst kan worden. Dit leidt tot een 

vergelijking op het aantal manuren en het materiaal 

gebruik, uitgedrukt in kosten. 

 

De volgende analyse is gedaan aan de hand van de volgende punten: 

� Maximaal optredend moment 

� Doorbuigingen (in de kleine en de grote beuk) 

� Benodigde hoeveelheid beton en kosten 

� Benodigde hoeveelheid (voorspan)staal en kosten 

� Hoeveelheid af te graven grond en de tijdsduur hiervoor 

� Aantal plaatsen waar de wanden doorgebroken moeten worden ten behoeve van aanvoer 

materiaal en afvoer grond en tijd die hiervoor nodig is 

� Hoeveelheid te verwijderen en terug te brengen vloer 

Dit leidt tot een vergelijking in tijdsduur en kosten. Een gelijke analyse is gedaan voor de situatie 

waarbij de balken worden voorgespannen. Beide volledige berekeningen zijn in bijlage VII.3 

weergegeven net als de aannames, mechanica schema’s, momenten- en verplaatsingslijnen. 

 

In tabel 7.10 is de samenvatting van deze vergelijking tussen de drie mechanismen te zien.  

 

Mmax kNm

δmax,2000 mm

δmax,3500 mm

bxh 300 x 500 x 650 400 x 700 300 x 450 400 x 650 400 x 700

As b 4 φ 16 φ 16 4 φ 20 4 φ 16 4 φ 16 5 φ 16

o 5 φ 12 φ 16 4 φ 20 4 φ 12 4 φ 16 5 φ 16

beugels φ10 - 300 φ 10 - 300 φ10 - 300 φ10 - 150 φ10 - 300 φ10 - 300

beton m³

staal m³ 0,41

C2 E H

palen praktisch balk optimaal palen praktisch balk optimaal

0,48 0,75 0,38 0,37 0,46

45 58,5 84 40,5 59,67 64,26

4

4

300

7,2 9,2 11,6 6,6 8,7 10,6

3,6 3,7 1,4 5,0 6,5 5,0

palen praktisch balk optimaal

143 180 274 137 173 281

tabel 7.9 vergelijking van de drie constructieve systemen op 

paallocatie 

Programma van Eisen

minder manuren € U

efficiënt dimens ioneren € C

materiaa l  bes paring € U
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Gebaseerd op de waarden voor de kosten en de tijdsduur komt constructief systeem E als beste uit 

de vergelijking. Dit is het systeem waarbij de paallocaties optimaal zijn gekozen waardoor het 

belastingschema meer gaat lijken op het schema van constructief systeem C2. De palen zijn niet in 

een repeterend ritme uitgevoerd, maar de ligger kan wel slank uitgevoerd worden. Dit verklaard ook 

het kleine verschil tussen deze twee systemen, in het geval van traditioneel wapenen zijn de kosten 

voor E net iets lager door het slanker uitvoeren van de balk. Betreffende het voorspannen, is ligger E 

ook slanker uitgevoerd, maar is meer dwarskrachtwapening nodig waardoor de kosten toch niet iets 

hoger liggen dan bij C2. De doorslag voor het gebruik van systeem E is de locatie van de palen, door 

deze variabel te houden is eenvoudiger in te spelen op andere situaties en kan het moment zoveel 

mogelijk gelijk gehouden worden. 

Zoals te zien zijn de kosten voor het gebruik van een ligger in delen (H) in beide gevallen hoog. In 

beide gevallen kont dit door het grote optredende moment, door de beperkte lengte van de ligger, 

kan het moment zich niet goed verdelen. Voor het opnemen van dit moment is meer materiaal nodig 

wat leidt tot hogere kosten. Daar komt, in het geval van voorspannen, bij dat de losse balken ieder 

apart voorgespannen moeten worden (dertig keer, in plaats van zes). 

In figuur 7.25 is het mechanicaschema van dit constructieve systeem weergegeven, deze is ook in 

bijlage VII.4 weergegeven.  

 

 
  

tabel 7.10 vergelijking met traditioneel wapenen en voorspannen van de wapening 

traditioneel wapenen

totaal kosten materiaal

E HC2 

totale tijdsduur

159,9 159,2 161,2 159,9 159,2161,2

totale tijdsduur (exclusief voorspannen)

€ 15.990 € 16.047 € 21.271€ 9.816 € 9.716 € 11.272

totaal kosten materiaal

voorspannen

C2 E H

figuur 7.25 mechanica schema van het constructief systeem 
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7.3 Materiaalgebruik 
In deze paragraaf worden de materialen welke gebruik kunnen worden voor het maken van het 

constructieve systeem besproken. Allereerst zijn er drie hoofdmaterialen beschouwd; hout, beton en 

staal en daarbij een combinatie van beton en staal. Hieruit is voor het materiaal beton gekozen. 

Vervolgens zijn de bekistingstechnieken, manieren van wapenen en de mogelijkheden voor een 

werkvloer beschreven. Waarna al een selectie uit dezen wordt gemaakt. 

 

7.3.1 Waarom beton? 

Om de keuze voor het materiaal beton toe te lichten, worden eerst de mogelijkheden van de drie 

materialen en de combinatie van beton en staal besproken. Waarna uit de voor- en nadelen van deze 

materialen de keuze volgt. 

 

7.3.1.1 Houtachtigen 

Voor de volledigheid is ook hout opgenomen in het schema met mogelijke materialen voor het 

maken van de koppeling tussen de bestaande constructie en de palen. Echter is dit geen goede optie, 

daar de funderingsschade ontstaan is door aantasting van het hout. 

 

Bamboe 

Naast de veel gebruikte bouwmaterialen beton en staal kan bamboe ook een goede optie zijn. De 

verhouding sterkte en stijfheid ten op zichtte van het gewicht is gunstig. Ondanks dat bamboe in een 

vochtige omgeving groeit, heeft dit organische materiaal eerst een behandeling nodig om de 

levensduur in het vochtige milieu onder de woning te verlengen. 

Daarbij is de grote flexibiliteit van bamboe een eigenschap waarmee rekening gehouden moet 

worden. Met bamboe in zijn primaire vorm kan geen stijve constructie gemaakt worden. Gekozen 

kan worden bamboe gelamineerd toe te passen, echter is hier zo veel energie en arbeid voor nodig 

dat dit niet rendabel is. 

 

7.3.1.2 Staal 

Staal kan een goed materiaal zijn bij uitvoering van de nieuwe constructie in de vorm van een 

balkenrooster. Zo zijn bij het herstellen van de fundering van het concertgebouw in Amsterdam 

stalenliggers gebruikt. Gedacht kan worden aan profielen, zoals HEA- of kokerprofielen of het gebruik 

van vakwerken. Deze laatste heeft bij het opnemen van het moment, door de grote constructie 

hoogte, het voordeel dat de krachten beperkt worden.  

Rekening moet gehouden worden met de afmetingen, staal kan niet op de bouwplaats gemaakt 

worden. De aangeleverde elementen zullen van beperkte afmetingen moeten zijn. Daarbij dient 

rekening gehouden te worden met het milieu. De constructie wordt onder de woning, mogelijk deels 

in de grond gemaakt. Dit is een klimaat waarbij het staal snel wordt aangetast, maatregelen om het 

roesten van staal tegen te gaan zijn nodig. Een coating of het aanbrengen van beton zijn 

mogelijkheden om het staal te beschermen. 

De laatst genoemde punten maken staal ongeschikt voor het gebruik bij funderingsvernieuwing. 

Door het toepassen van staal in een agressieve omgeving, is een behandeling nodig. Door eisen aan 

de afmetingen, zullen aansluitingen, middels bouten of lassen op de bouwplaats gemaakt moeten 

worden waarbij geen beschadigingen aan de coating mogen ontstaat. Mochten er toch 

beschadigingen zijn dan leiden deze tot aantasting van de constructie. Om zeker te zijn zal de stalen 

fundering regelmatig gecontroleerd moeten worden, een ongewenste bijkomstigheid. De toepassing 

van staal in het agressieve milieu onder een woning is geen goede combinatie. 

 

7.3.1.3 Combinatie beton en staal 

Mogelijkheid is zowel beton als staal te gebruiken en beide materialen zo in te zetten dat zij optimaal 

worden gebruikt. Zo worden trekkrachten opgenomen door het staal, terwijl het beton de 
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drukkrachten naar de fundering brengt. Hieronder een aantal mogelijkheden geïnspireerd op 

bestaande systemen. 

Slimline 

Een voorbeeld ven een constructie van beton 

en staal is de Slimline-vloeren. Deze vloeren 

bestaan uit stalen liggers waarvan de 

onderzijde in een betonnen plaat is gestort. 

Het grote voordeel van deze vloeren is de 

ruimte die ontstaat voor het doorvoeren van 

leidingen in verschillende richtingen. Echter 

wordt het gebruik van beton beperkt doordat 

het alleen aanwezig is op de plaats waar het 

nodig is. 

Het toepassen van een stalen ligger gestort in een betonbalk of -vloer is geen goede oplossing voor 

de koppeling tussen palen en bestaande constructie, omdat in de constructie een wisselend moment 

optreedt. Met de stijve stalen kan niet ingespeeld worden op deze wisseling. 

 

Staalplaatbetonvloer 

Een andere bestaande methode waarbij beton en staal gecombineerd worden tot één product is de 

staalplaatbetonvloer. Een staalplaat met een gebogen doorsnede wordt geplaatst waarna de 

wapening aangebracht wordt en het beton gestort. Hierbij vormt de staalplaat de verloren bekisting 

en neemt het bij belasten de trekspanningen aan de onderzijde van de constructie op waardoor 

minder wapening nodig is. 

Net als bij het gebruik van staal profielen vormt ook hier het agressieve milieu het probleem. De 

garantie dat het staal voor 50 jaar voldoet is niet te geven. Het staal kan dan ook alleen gebruikt 

worden als verloren belkisting, waarbij het niet constructief gebruikt wordt. 

 

In spelen op het moment 

Het concept van Slimeline kan nog extremer getrokken worden door staal- 

en betonelementen los van elkaar in de constructie aan te brengen. Hierbij 

moet gedacht worden aan een beton balk welke alleen op druk wordt 

belast en losse stalen staven die de trek opnemen.  

Door het apart aanbrengen van de elementen kan makkelijker ingespeeld 

worden op het wisselende moment (veld- en steunpunt momenten). 

Beton kan niet ongewapend uitgevoerd worden, volgens de norm moet 

een percentage minimale wapening aanwezig zijn. Dit kan door het 

toevoegen van vezels aan het beton. Echter gaat hiermee een deel van het 

voordeel van het uit elkaar halen van het druk- en trekelement verloren. Daarbij is ook nu het 

blootstellen van staal aan het agressieve milieu de reden van het niet uitvoeren van deze vorm. 

 

Beton 

Zo blijft over het materiaal beton, geschikt voor het agressieve milieu en eenvoudig in de beperkte 

ruimte aan te brengen doordat het vloeibaar onder de woningen gebracht kan worden. In de 

volgende paragraven worden de mogelijkheden voor het bekisten en wapenen uiteengezet. Door het 

toepassen van een slimme kist welke eenvoudig geplaatst kan worden kan het aantal manuren 

beperkt worden, ook slimme of snelle manieren van wapenen bieden mogelijkheden om de bouwtijd 

te verkorten. In figuur 7.28 een overzicht van de mogelijkheden. 

 

figuur 7.26 slimeline vloer 

figuur 7.27 staal los van 

het beton 
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Betongranulaat 

In plaats van het meest gebruikte beton C20/50 wordt voor funderingsvernieuwing vaak C28/35 

gebruikt, zoals in de referentieprojecten aangegeven. Nu kan betongranulaat ook een mogelijkheid 

zijn. Betongranulaat bestaat uit beton waarbij een deel van het grind vervangen is voor het granulaat 

van een ander materiaal, hierbij kan gedacht worden aan bouw puin of organische materialen zoals 

glascellen. De voordelen van betongranulaat zijn afhankelijk van de soort toevoeging. Het toevoegen 

van bouw puin maakt het product goedkoper en milieubewuster. Ook toevoeging van 

glascellengranulaat is milieuvriendelijk, daarbij is dit materiaal lichter, en heeft een isolerende 

werking. 

 

 

 

 

 

  

figuur 7.28 overzicht: bekistingstechnieken, wapening en werkvloer 
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7.3.2 Bekisten 

Bij het gebruik van de huidige technieken, waarbij gewapend beton wordt toegepast zijn veel 

manuren nodig voor het maken van het horizontale koppelende element. De bouwtijd kan verkort 

worden door het vereenvoudigen van het assembleren van de bekisting. Hieronder een uiteenzetting 

van de mogelijkheden. 

 

7.3.2.1 Segmenten 
 

 

   
Een doucheslag is opgebouwd uit segmenten waardoor deze in verschillende bochten gedraaid kan 

worden. Op deze manier kan met één standaard segment bestaande uit een stijf en flexibel deel de 

hele kist opgebouwd worden. Deze kist is vervolgens in verschillende vormen toepasbaar. Gedacht 

kan worden aan stijve prefab beton delen samen met een flexibele kist, gemaakt van karton, rubber 

of textiel. In plaats van prefab beton kan een standaard houtenkist gebruikt worden, doordat deze 

geringe afmetingen heeft kan hij in zijn geheel geplaatst worden en hoeft deze niet op de bouw 

geassembleerd te worden. 

  

7.3.2.2 Tube/Pneu 

 

 
Deze manier van bekisten gaat uit van een 

gevulde ballon welke na vullen de bekisting 

vormt. Het grote voordeel van deze manier van 

bekisten is de beperkte ruimte die de lege tube 

inneemt (figuur 7.31)en door slechts lucht toe te 

voegen krijgt de kist zijn vorm, welke in de fabriek 

al gemaakt is. In figuur 7.32 zijn mogelijke vormen 

weergegeven. Aandachtpunt bij deze vorm van 

bekisten is het wel of niet hergebruiken en de 

stand zekerheid van de kist bij het storten van het beton. Op dit moment werken horizontalen 

krachten op de ballon, de ballon moet voldoende zwaar of verankerd zijn om te blijven staan, dit kan 

bijvoorbeeld door het rondom uitvoeren van de kist.  

Mogelijke vulmaterialen (lucht, water en vulling met vacuüm)worden hieronder behandeld. Voor de 

omhullende huid zijnde materialen textiel en kunststof beschouwt. Waarbij textiel afvalt daar deze 

geen luchtdichte scheiding vormt. Om toch een dunne scheiding te creëren kan gedacht worden aan 

kunststoffen gewoven tot een dunnen stof, zoals PVC, nylon, polyester, ETFE, PTFE. 

 

  

figuur 7.30 doucheslag 

 

figuur 7.32 mogelijkheden van de tube 

 

figuur 7.29 bekisting in segmenten 

 

figuur 7.31 beperkte afmetingen van de lege tube 
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a) Tube & lucht 

 
De tube gevuld met lucht (als een springkussen) wordt een sterke bekisting, zo is het mogelijk 

middels het opblazen van kussens een vrachtwagen recht te zetten (figuur 7.33). Doordat de lucht 

gevangen is in de beperkte ruimte van de tube kunnen grote krachten gedragen worden. Indien 

nodig kan door het opvoeren van de interne druk de bekisting stijver gemaakt worden.  

De firma bb-con (BetonBallon-Concept) gebruikt luchtkussens als bekisting, hierbij is het kussen de 

mal waarop het beton wordt gespoten. Na het uitharden van het beton laat men de ballon leeglopen 

en kan deze opnieuw gebruikt worden. Doordat dit principe uitgaat van de vorm van een 

omgekeerde kettinglijn, treedt alleen druk op in de constructie. Wapening is niet nodig, de zuivere 

druk kan door het beton gedragen worden (zie figuur 7.33). 

 

b) Tube & water 

Deze mogelijkheid is eenvoudig te vergelijken met een waterzak, 

gebruikt op de camping, zie figuur 7.34. De waterzak heeft de positieve 

eigenschap dat hij, wanneer de inhoud verwijderd is, tot een compact 

geheel is op te vouwen. Door de zak vervolgens te vullen met water 

krijgt het zijn vorm en neemt de stijfheid en daarmee het 

draagvermogen toe. Hierbij houdt de zak het water op zijn plaats 

waardoor een evenwicht ontstaat tussen de interne en extreme druk 

(figuur 7.35).  Het voordeel van een watervulling op een luchtvulling is het 

grotere eigen gewicht, waardoor de bekisting beter bestand is tegen de 

horizontale druk welke ontstaat bij het betonstorten. Daarbij heeft het 

een koelende werking tijdens het uitharden van het beton. Nadeel is 

echter het legen van de ballon, afhankelijk van de hoeveelheid water, kan 

dit uit de ballon lopen, of moet het opgevangen worden.  

  

c) Tube, vulling en vacuüm 

Een demontabele constructie kan ook gemaakt worden middels het vacuüm trekken van de ballon 

terwijl deze met losse elementen gevuld is. F.A.A. Huijben  promoveert op de mogelijkheden van 

vacuumatics. Hierbij onderzoekt hij onder anderen de mogelijkheden van het gebruik van 

vacuumatics voor bekisting. De bekisting krijgt zijn 

stijfheid doordat de losse elementen in de tube 

(bijvoorbeeld EPS- bolletjes) ten gevolge van het 

vacuüm trekken tegen elkaar worden gedrukt waardoor 

verschillende vormen mogelijk zijn, zie figuur 7.36. 

Door de vulling zijn de kosten voor de kist hoger en is 

het gewenst de kist meerdere malen te kunnen 

gebruiken. 

 

  

figuur 7.33 Met lucht gevuld: springkussen;  rechtzetten van vrachtwagens; bb-con: opblaasbare bekisting 

 

figuur 7.34 met water gevuld 

 

figuur 7.35 evenwicht 

 

figuur 7.36 beton gevormd door een vacuüm kist 
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d) Tube & beton 

   
In paragraaf 7.1 is de expandeerpaal besproken, op een gelijke wijze kan de tube ook direct met 

beton gevuld worden. Gedacht moet worden aan een gesloten omgeving zodat de spanningen zich 

gelijk spreiden en het beton omsloten is door de tube. Ook een omhulling uitgevoerd zoals het 

buigbare stuk van een rietje, biedt mogelijkheden zie figuur 7.37. De bekisting is te vouwen tot een 

compact geheel en kan vervolgens uitgetrokken worden op de gewenste plaats. 

 

Vergelijking ballonbekisting 

Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende manier van tube bekisten. 

 
tabel 7.11 voor- en nadelen tube bekisting 

voor tegen 

Tube & lucht 
� Lucht gaat eenvoudig in en uit 

� Bij juist toepassen, hergebruik mogelijk 

� Recht staan op niet vlakke vloer 

mogelijk  

� Laatste lucht verwijderen is moeilijk 

� Vorm wordt in fabriek gemaakt en bepaald 

� Vorm is op bouw niet aanpasbaar 

� Stand zekerheid en vormvastheid zijn niet 

gewaarborgd (omvallen en vervormen bij storten) 

Tube & water 
� Bij juist toepassen, hergebruik mogelijk 

� Recht staan op niet vlakke vloer mogelijk 

� Stand zekerheid en vormvastheid zijn door grotere 

massa, beter dan bij vullen met lucht. 

� Koelende werking 

� Water in en uit is minder eenvoudig, het water moet 

tijdelijk opgeslagen worden. 

� Vorm wordt in fabriek gemaakt en bepaald 

� Vorm is op bouw niet aanpasbaar 

Tube, vulling en vacuüm 
� Bij juist toepassen, hergebruik mogelijk 

� Recht staan op niet vlakke vloer mogelijk 

� Met het juiste materieel is vacuüm zuigen eenvoudig 

� Vorm is op bouw aanpasbaar 

� Vormvastheid is hoog 

� Vorm wordt deels in de fabriek bepaald 

� Stand zekerheid is niet gewaarborgd, door het lage 

gewicht. 

� Het vormgeven is in kleine ruimten niet mogelijk 

� Door de vulling is het geheel niet klein op te vouwen 

Tube & beton 

� Stand zekerheid en vormvastheid zijn 

gewaarborgd, door evenwicht tussen 

beton en ballon  

� Een extra vulmateriaal is niet nodig 

� Hergebruik niet mogelijk 

� Vorm wordt in fabriek gemaakt en bepaald 

� Vorm is op bouw niet aanpasbaar 

 

 

 

7.3.2.3 Uitvouwbaar 

Dit idee is gebaseerd op kartonnen meubelen, zoals de bank in 

figuur 7.38. Deze meubelen opgebouwd uit platte kartonnen 

platen, krijgen hun sterkte door de ordening van het karton. De 

platen zijn haaks in elkaar geschoven, waardoor zij elkaars 

stabilitiet verzorgen. Door deze scharnierende koppeling 

kunnen de platen plat op elkaar geduwd worden of 

uitgetrokken tot een stabiel meubel. 

figuur 7.37 beton  in de tube; evenwicht; uitvouwbaar zoals een rietje 

 

figuur 7.38 kartonnen meubel 
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Op een gelijke manier kunnen de wanden of de gehele bekisting gevormd worden (figuur 7.39). 

Ingevouwen vormt de bekisting een beperkt pakket, uitgevouwen staat de kist. Bijkomend voordeel 

van het uit kunnen trekken van de bekisting is de mogelijkheid verschillende lengtes te maken met 

dezelfde kist.  

Aandachtspunt is de ondergrond, ingeval van alleen 

wanden van karton, zal een werkvloer of andere 

toepassing gedaan moeten worden om ook de onderzijde 

van de kist dicht te krijgen. In gevalt van een geheel 

kartonnen kist is een folie nodig om de kist te 

beschremen tegen het opkomende vocht. Daarbij dient 

ook gekeken te worden naar de afwerking aan de binnen 

zijde, door het ruitpatroon van het karton is de 

binnenzijde niet vlak.  

 

7.3.2.4 Uitschuifbaar  

Een kartonbekisting die minder materiaal gebruikt lijkt op een 

traditionele  U-vormige houtenbekisting, maar is uitgevoerd 

in karton. Doordat de kist van karton is, is deze licht en 

eenvoudig te verplaatsen, doorbij kan de kist opgebouwd 

worden uit segementen welke in elkaar te schuiven zijn. 

Mogelijk kan de kist vervolgens tot een plat pakket 

opgevouwen worden zoals in figuur 7.40. Ook nu is de 

bekisting in lengte variabel en kan op de bouwplaats de 

benodigde lengte bepaald worden. Waarbij delen eenvoudig op maat te snijden 

zijn. 

Ook nu dient aandacht besteed te worden aan het opkomende vocht, een folie is 

nodig. Daarbij kan het mogelijk zijn de ondergrond eerst vlak te moeten maken, 

omdat de kist scheurt bij te grote oneffenheden. 

Daarbij zal gekeken moeten worden naar de horizontale krachten werkende op de 

kist op het moment van storten en uitharden. In figuur 7.41 zijn mogelijkheden 

waargegeven waarop de horizontale krachten opgenomen kunnen worden: Het 

verbinden van de verticale wanden; verstevigen van de wanden middels de 

aanwezige grond. Daarnaast is het mogelijk de bekisting als een koker uit tevoeren, 

echter dient het karton dan voldoende trek op te kunnen nemen. 

 

7.3.2.5 Koker 

In voorgaande paragraaf werd de koker al benoemd als mogelijkheid om de horizontale krachten op 

te nemen. Ronde PE-gecoate kartonnen kartonkokers worden momenteel gebruik voor het maken 

van kolommen. Door het toevoegen van polystyreen elementen kunnen rechthoekige kolommen 

gemaakt worden in de ronde bekisting (figuur 7.44). Voordeel van kokers is dat deze licht van 

gewicht zijn en in elkaar geschoven kunnen worden. Bij het gebruik van ronde kokes worden de 

spanningen bovendien verdeeld over het gehele karton oppervlak. Middels het aanbrengen van een 

PVC-coating aan de binnenzijde kan het karton na uitharden van het beton verwijderd worden. 

 
figuur 7.44 kartonnen kokers 

 
figuur 7.44 kist van kartonnen koker 

 

figuur 7.44 monotub voor 

rechthoekige kolom 

 

figuur 7.39 uitvouwbare kist 

 

figuur 7.40 uitschuifbare kist 

 

figuur 7.41 opnemen 

horizontale krachten 
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Vergelijking kartonnen bekisting 

Hieronder een overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende kartonnen bekistingen. 

 
tabel 7.12 voor- en nadelen kartonnen bekisting 

voor tegen 

Uitvouwbare wanden 
� Ingevouwen compact 

� Toepasbaar bij kleine oneffenheden 

� Variabel in lengte 

� Eenvoudig bij te snijden 

� Niet herbruikbaar (t.g.v. nat worden bij uitharden 

beton) 

� Aan de binnenzijde is een afwerking nodig 

� Maatregelen voor opkomend vocht zijn noodzakelijk 

� Stand zekerheid is niet gewaarborgd 

� Bekistingsvorm is minder eenvoudig te maken 

Uitschuifbare U-vorm 
� Ingeschoven compacter (wel “lang”) 

� Als vouwen mogelijk is: nog compacter 

� Variabel in lengte 

� Eenvoudig bij te snijden (paal openingen) 

� Aan de binnenzijde is geen afwerking nodig (is al vlak) 

� U-vorm is eenvoudig te produceren 

� Niet herbruikbaar (t.g.v. nat worden bij uitharden 

beton) 

� Maatregelen voor opkomend vocht zijn noodzakelijk 

� Stand zekerheid is niet gewaarborgd, maatregelen 

treffen voor het opnemen van de horizontale 

krachten. 

� Niet toepasbaar bij oneffenheden (kans op scheuren) 

Kokers 
� Ingeschoven compacter (wel “lang”) 

� Als vouwen mogelijk is: nog compacter 

� Variabel in lengte 

� Eenvoudig bij te snijden (paal openingen) 

� Aan de binnenzijde is geen afwerking nodig (is al vlak) 

� Bij voldoende treksterkte beton: horizontale krachten 

worden opgenomen. 

� Niet herbruikbaar (t.g.v. nat worden bij uitharden 

beton) 

� Maatregelen voor opkomend vocht zijn noodzakelijk 

� Niet toepasbaar bij oneffenheden (kans op scheuren) 

� Aanbrengen beton is minder eenvoudig 

 

Voor de hiervoor beschrevenbekistingstechnieken kunnen karton en kunststoffen gebruikt worden. 

 

c) Karton 

Als voorbeeld wordt een verhuisdoos genomen, deze heeft net als het 

luchtkussen de eigenschap dat het volume variabel is. De uitslag van de 

doos is plat, na het vouwen van de doos ontstaat een volume. Dit is idee 

is te gebruiken voor de bekisting. De “dozen” kunnen op maat gemaakt 

worden, waarna zij plat naar de bouwplaats vervoerd worden, hier 

worden ze gevouwen en op de juiste plaats aangebracht. Hierbij heeft 

karton het voordeel dat het eenvoudig bij te snijden is.  

Een bezwaar tegen het gebruik van karton is het verlies van sterkte bij 

nat worden. Omdat onder een woning geen regen valt, wordt dit 

probleem weggenomen. Vocht vanuit de grond kan een probleem zijn, 

maar middels een folie kan dit tegengehouden worden.  

Gekeken is naar drie mogelijke uitvoeringsvormen van de kartonnen 

bekisting; gevouwen, uitschuifbaar en kokers. 

 

 

  

figuur 7.45 kartonnen doos 
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b) Kunststoffen 

Verschillende soorten kunststof zijn te gebruiken als bekistingsmateriaal 

of als werkvloer. Hieronder een overzicht van enkele de mogelijkheden. 

 

Polypropyleen 

Met Polypropyleen (PP) worden bekistingen gemaakt. Deze kisten zijn te 

vergelijken met een kartonnen bekistingen, dezelfde vormen zijn 

mogelijk en ook deze kisten kunnen worden opgevouwen, waardoor zij 

eenvoudig in kleiner ruimten te gebruiken zijn. Voordelen van het 

polypropyleen op karton is de hogere stijfheid en het materiaal is beter 

bestand tegen vocht. Nadeel zijn de hoge kosten van het polypropyleen. Op de manier waarop deze 

kisten nu worden toegepast gaan zij verloren. Mogelijk zijn toepassingen denkbaar waarbij de kist 

opnieuw gebruikt kan worden, waardoor de kostprijs terug wordt gedrongen. 

 

Biokunststoffen 

Kunststoffen gemaakt van natuurlijk materialen hebben als groot voordeel dat zij geproduceerd zijn 

uit natuurlijke hernieuwbare grondstoffen. De samenstelling van de eindproducten heeft invloed op 

de afbreekbaarheid van het product. Samenstelling zijn mogelijk waarbij het eindproduct in de vorm 

van een plaat van 1mm na een jaar verdwenen zijn. Deze biokunststoffen kunnen toegepast worden 

als bekisting of werkvloer en zijn slechts eenmalig bruikbaar. Deze onderdelen van de fundering 

hoeven slechts een beperkte tijd hun functie te vervullen. Nadeel is dat biokunststoffen op het 

moment nog duurder zijn dan niet natuurlijke kunststoffen. 

 

7.3.2.6 Traditionele U-vorm 

De traditionele vorm van bekisten is middels U-vormige bekistingen, wij kennen deze in drie 

materialen: hout, EPS en staal. Hieronder zijn deze mogelijkheden kort beschreven. 

      
d) Hout 

De eerste bekistingen werden van hout gemaakt en deze bekistingstechniek wordt nu nog steeds 

gebruikt (figuur 7.47). Nadeel is uitvoeringstijd, doordat de kist op de bouwplaats in elkaar wordt 

gezet, is het aantal manuren hoog. Voordeel is dat de aparte onderdelen van de kist handzame 

afmetingen hebben. 

 

e) EPS-elementen 

Door de bekisting op te bouwen uit geprefabriceerde EPS-elementen, wordt de assemblage tijd op de 

bouwplaats verkort. De elementen hebben een laag eigengewicht, waardoor zij eenvoudig te 

verplaatsen zijn. Met behulp van een slimme verbinding zijn kleine elementen tot een geheel te 

koppelen, waardoor toepassingen in de beperkte werkruimte ook mogelijk zijn. In figuur 7.48 en 

figuur 7.49 zijn twee voorbeelden (de B-smart en styrostone) van bestaande producten waarbij EPS-

elementen worden gebruikt weergegeven. De styrostone elementen worden gestapeld tot wanden. 

  

figuur 7.47 houten bekisting 

 

figuur 7.48 B-smart (EPS bekisting) 

 

figuur 7.49 styrostone 

(EPS bekisting) 

 

figuur 7.46 kunststof bekisting 
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f) Staal 

In plaats van een traditionele houten bekisting worden ook bekistingen van staal gebruikt. Het grote 

voordeel van een stalen kist is de levensduur. De stalen kist kan meerdere keren opnieuw gebruikt 

worden. Nadeel is het hoge eigengewicht, waardoor de kisten moeilijker verplaatsbaar zijn, 

waardoor zij vooral in de prefab industrie worden gebruikt.  

 

7.3.2.7 Vrije vorm - Textiel 

Textiel is een materiaal dat steeds vaker gebruikt wordt voor 

bekistingen. Vooral in België wordt onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden van textiel. Met textiel zijn veel vrije vormen 

mogelijk, de flexibele eigenschap van textiel kan goed gebruikt 

worden in de beperkte werkruimte. Nadeel is dat het textiel niet 

is staat is zelf een vorm aan te nemen. Over het algemeen worden 

textielbekistingen gevormd door het op trek belasten van het 

materiaal. Dit heeft tot gevolg dat het textiel een bepaalde trekspanning moet kunnen opnemen. 

Gebruikte materialen zijn: Polyetheen (PE), Polypropyleen (PP) en Polyvinylchloride (PVC) 

 

Geraamte met textiel 

Textiel heeft van zichzelf geen vorm, maar kan gevormd 

worden met een geraamte. Deze manier van bekisten is 

afgeleid van de Yurt, een nomaden tent. Groot voordeel van 

deze constructie is de hoge mate van flexibiliteit die hij 

heeft. De bewoners kunnen de woning eenvoudig 

opvouwen en verplaatsen, waarna deze weer opgezet kan 

worden.  

Door het toepassen van dit, of een soortgelijk geraamte kan 

een flexibele basis voor de bekisting gevormd worden. Door 

vervolgens over het geraamte het textiel aan te brengen 

word een bekisting gemaakt. Deze bekisting is eenvoudig neer te zetten (uittrekken van het 

geraamte en bedekken met textiel) en even eenvoudig te verwijderen en op nieuw te gebruiken.  

 

 

  

figuur 7.51 Yurt 

 

figuur 7.50 textiel bekisting, 

spanning op het textiel is nodig 
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7.3.3 Wapenen 

Naast een slimme bekisting draagt een slimmere manier van wapenen ook bij aan een kortere 

bouwtijd. Uit de gesprekken en interviews met uitvoerders blijkt dat naast het inbrengen van de 

palen, veel tijd besteed wordt aan het vlechten van de wapening. Vanwege de beperkte werkruimte 

kunnen te grote staven niet in één keer aangebracht worden. Daarbij is de wapening minder 

standaard doordat ook in de sparingen gewapend dient te worden. Hier op volgend de 

mogelijkheden voor het wapenen van het constructieve systeem.  

 

7.3.3.1 Vezels 

Wanneer het stalen element in het gewapende beton nu in kleinere 

delen wordt opgesplitst kan het met het beton gemengd worden en 

samen gestort worden. We hebben het hier over staalvezelbeton, bij dit 

materiaal worden stalenvezels aan het betonmengsel toegevoegd 

wanneer dit gestort wordt. Hiermee wordt wapeningen beton 

tegelijkertijd aangebracht en de bouwtijd verkort. Ook is het probleem 

van grote wapeningstaven weggenomen. 

Aandachtspunt is de verdeling en de oriëntatie van de staalvezels in het 

beton, het is zaak de vezels daar te hebben waar zij nodig zijn. Dit is onderin in de velden en bovenin 

ter plaatse van de ondersteuningen. 

 

Kunststof 

Naast staal wint kunststof steeds meer terrein als wapeningsmateriaal. In voorgespannen beton 

worden vezel versterkte kunststof staven gebruikt. Vooral in agressieve milieus (zoals maritieme 

werken) wordt kunststof gebruikt. Daarbij wordt kunststof ook in vezel vorm gebruikt waarmee een 

vezelbeton ontstaat [Fortius Vezel beton]. Ook zijn ontwikkelingen gaande waarbij kunststof 

wapening gelijmd wordt aan de onderzijde van het betonelement. 

Glasvezelbeton 

Door glasvezel te integreren in het beton heeft het beton een grotere sterkte en kan het dunner 

uitgevoerd worden. Op het moment wordt glasvezelbeton gebruikt voor het vervaardigen van 

gevelplaten. Deze platen kunnen ook gebruikt worden als werkvloer, waarbij zij deel uitmaken van de 

constructieve ligger. Zoals een breedplaatvloer ook uit een prefab-element en een in situ deel 

bestaat. Door de toepassing van glasvezelbeton is mogelijk geen extra wapening nodig in de rest van 

de balk. 

 

7.3.3.2 Wapeningskorven  

Door het gebruik van wapeningskorven wordt het vlechtwerk op de bouwplaats beperkt en zo de 

bouwtijd. Wel dient men rekening te houden met de beperkte werkruimte, hierdoor zijn lange 

wapeningskorven niet mogelijk. De korven moeten door kleine openingen naar binnen gebracht 

worden, waarna het mogelijk moet zijn ze te verplaatsen en op de juiste plaats te manoeuvreren. 

 

7.3.3.3 Wapeningstaven 

De tegen hanger van de korven is de wapeningstaaf. Doordat deze enkelvoudig is, is hij nog buigbaar 

en kan door kleinere openingen geschoven worden. Een combinatie van korven en losse staven kan 

een oplossing zijn. Wel zijn meer manuren op de bouwplaats nodig om de staven en korven tot één 

geheel te vlechten. 

  

figuur 7.52 Vezelwapening 
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7.3.3.4 Strip 

In plaats van staven kan ook koolstofvezelwapening aangebracht 

worden aan de buitenzijde van de betondoorsnede. Deze vorm van 

wapening wordt toegepast om bijvoorbeeld viaducten te versterken. 

Het voordeel van de strip is de flexibiliteit, door de beperkte dikte 

kan de strip in bochten gebogen worden en mogelijk zelfs opgerold 

worden. Door de flexibiliteit is de strip eenvoudiger aan de boven en 

onderzijde van de doorsnede aan te brengen, onderzocht dient te 

worden of de strip de gewenste trekkrachten kan opnemen.  

 

7.3.3.5 Spirex 

Voor de dwarskrachtwapening kan Spirex [Schnell, reïnforcement 

processing equipment] gebruikt worden. Deze beugelwapening 

wordt uit één stuk gemaakt, zie figuur 7.54. De opgevouwen 

beugelwapening wordt als een klein pakketje op de bouwplaats 

gebracht, waarna deze uitgetrokken wordt. Tijdens het productie 

proces wordt het staal zo gebogen dat de juiste afstand tussen de 

beugels ontstaat bij ontvouwen. Opmerking hierbij is het gewicht 

van het pakket, deze is hoog wat de hanteerbaarheid beperkt. 

 

7.3.3.6 Voorspannen 

De mogelijkheid van het voorspannen van de balken is in 

paragraaf 7.2 ook besproken. In figuur 7.55 zijn mogelijke 

uitvoeringsvormen van de voorgespannen balk 

weergegeven; de natte methode, hierbij wordt een kist 

gemaakt waarin de omhullingsbuis voor de 

voorspanwapening wordt aangebracht, vervolgens wordt 

de gehele balk gestort. Na het uitharden wordt de 

voorspankabel aangebracht en voorgespannen; prefab 

elementen worden aan elkaar gekoppeld met de 

voorspankabel, waarna deze gespannen wordt. Voordeel 

hiervan is dat geen bekisting nodig is. Nadeel is echter dat de prefab elementen onder de woning 

gebracht moeten worden waardoor de afmetingen beperkt zijn en het voordeel van prefabriceren 

verloren gaat. Daarbij is de aansluiting met de paalkop minder eenvoudig te maken. 

Beide balken worden nagespannen met een vijzel met beperkte afmetingen. Gedacht dient te 

worden aan een diameter van 300mm en een lengte van maximaal één meter. Het naspannen kan 

aan één of beide uiteinden gedaan worden. 

Het is mogelijk de voorspanning het wisselende moment te laten volgen. Echter is de kabel hierdoor 

minder eenvoudig aan te brengen. Daarbij gaat voorspankracht verloren door de wrijving die de 

gebogen kabel ondergaat van het beton. In eerste instantie is dan ook gekeken naar een rechte kabel 

waarbij mogelijk bijlegwapening wordt toegepast om de grotere momenten op te nemen.. 

Een eerste berekening is gedaan waarbij constructief systeem C2 is aangehouden met een hart op 

hart afstand tussen de balken van 2 meter. Het maximaal optredende moment ten gevolge van de 

permanente en veranderlijke belasting is in dit geval: 2 ∙ 84 Z 170.;�. Uit de berekening, welke is 

weergegeven in bijlage VII.5.1, volgt een voorspankracht van QD � 1134	.;, wat goed uitvoerbaar is. 

  

figuur 7.53 koolstofvezelwapening 

 

figuur 7.54 spirex, 

dwarskrachtwapening 

 

figuur 7.55 voorspannen 
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7.3.4 Werkvloer 

Een werkvloer heeft twee functies; het creëren van een schone en vlakke ondergrond voor de 

bekisting en het scheiden van het beton en de grond, zodat het vocht uit het beton niet direct in de 

grond verdwijnt. In het geval van niet stijve kisten is de werkvloer belangrijk, deze dient voldoende 

vlak te zijn om bijvoorbeeld het scheuren van de kartonnen kist te voorkomen. Daarbij is een vlakke 

ondergrond nodig om de onderwapening recht te kunnen laten lopen met voldoende dekking. 

Verschillende mogelijkheden voor het maken van een werkvloer worden hieronder besproken, 

daarbij is een onderscheid gemaakt in werkvloeren welke slechts vochtwerend zijn en werkvloer 

welke ook een vlak werkoppervlak verzorgen: 

 

7.3.4.1 Vochtwerend 

a) Folie 

Een folie (bijvoorbeeld een dopp-folie) voorkomt dat het vocht uit het beton 

direct in de grond verdwijnt. Het folie kan gebruikt worden om de ondergrond 

vlak te maken. Hier toe dient de grond plat gedrukt te worden om middels een 

zandbed vlak gemaakt te worden. Het grote voordeel van folie is de 

hanteerbaarheid, normaliter wordt het materiaal op rollen aangeleverd. Echter 

kan het folie ook in kleinere delen opgerold of -gevouwen worden. 

 

7.3.4.2 Vlak en vochtwerend 

b) Beton 

Een veel gebruikt materiaal voor werkvloeren is een goedkope betonsoort met 

een grovere korrel. Deze laag verzorgt een schone en vlakke ondergrond en een barrière voor het 

vocht. Het gebruik van beton heeft als nadeel dat het aangevoerd moet worden met een 

vrachtwagen en vervolgens in de beperkte werkruimte gepompt moet worden.  

 

c) EPS 

Ook EPS-platen worden gebruikt voor het maken van werkvloeren, zoals 

gedaan bij de Referentieproject 3: Gerard Scholtenstraat (zie figuur 7.57). 

EPS heeft een isolerende eigenschap, waardoor het onder een keldervloer 

een meerwaarde heeft EPS te gebruiken. Daarbij zijn de platen op de 

bouwplaats eenvoudig op maat te zagen. Echter moet bezien worden of 

deze platen ook in de kleinere ruimtes toepasbaar zijn, waar de 

manoeuvreerruimte beperkt is. 

 

d) Houten plank 

Gedacht kan worden aan een houten plank als werkvloer. Hoewel hout het vocht niet tegenhoudt 

maar opneemt, kan het toch een optie zijn, daar tijd nodig is om het vocht op te nemen. Net als bij 

EPS, vormen de afmetingen een aandachtspunt, de platen hebben een vaste afmeting en zullen niet 

door iedere opening passen. Daarbij ontstaan naden daar waar twee planken tegen elkaar liggen, 

mogelijk moeten de planken gecombineerd worden met een folie. 

 

e) Mogelijkheden met glas  

Een werkvloer van glascellen-granulaat biedt ook mogelijkheden. Dit 

materiaal, bestaande uit korrels van gerecycled glas, heeft een druksterkte 

van 6 N/mm2. Daarbij is het licht, isolerend en milieuvriendelijk. Het materiaal 

wordt geleverd in korrelvorm, dat na het storten verdicht wordt. Vraag is of 

het verdichten mogelijk is in de beperkte werkruimte [MISAPOR].  

Ook platen van glasvezelbeton kunnen gebruikt worden als werkvloer, waarbij 

zij deel uitmaken van de constructieve ligger. Zoals een breedplaatvloer ook 

figuur 7.56 vocht-

werende werkvloer 

figuur 7.57 EPS-werkvloer 

 

figuur 7.58 

glascellen-granulaat 
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uit een prefab-element en een in situ deel bestaat. Door de toepassing van glasvezelbeton is mogelijk 

geen extra wapening nodig in de rest van de balk. Het materiaal wordt geleverd in platen, waarbij 

rekening gehouden moet worden met de beperkte afmetingen van de werkruimte. 

 

Vergelijking werkvloer 

De toe te passen werkvloer is sterk afhankelijk van de gebruikte bekistingstechniek. Een keuze wordt 

dan ook nog niet gemaakt, deze volgt aan de hand van de bekisting. 

 

tabel 7.13 voor- en nadelen werkvloeren 

voor tegen 

Folie 
� Hanteerbaar 

� Eenvoudig aanbrengen 

� Vochtwerend 

� Licht 

� Ondergrond dient vlak te zijn 

Beton 
� Vochtwerend 

� Vlak en schoon oppervlakte 

� Toepasbaar op niet vlakke oppervlakten 

� Aanvoer middels betonwagen 

� Uitvoering in beperkte ruimte minder eenvoudig 

EPS 
� Vochtwerend 

� Vlak en schoon oppervlakte 

� Eenvoudig op maat te snijden 

� Isolerend 

� Ondergrond dient vlak te zijn 

� Uitvoering in beperkte ruimte minder eenvoudig 

Houten plank 
� Vlak en schoon oppervlakte 

� Op maat te zagen 

� Milieuvriendelijk 

� Ondergrond dient redelijk vlak te zijn 

� Uitvoering in beperkte ruimte minder eenvoudig 

� Naden vormen een probleem, mogelijk toepassen met 

folie 

Mogelijkheden met glas 
� Vochtwerend 

� Vlak en schoon oppervlakte 

� Toepasbaar op niet vlakke oppervlakten 

� Licht 

� Isolerend 

� Milieuvriendelijk 

� Verdichten is nodig 

� Uitvoering in beperkte ruimte minder eenvoudig 
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7.3.5 Conclusie 

In deze paragraaf worden de mogelijkheden van het materiaalgebruik (wapening, bekisting) met 

elkaar vergeleken aan de hand van het programma van eisen, waarna de slechte opties geëlimineerd 

worden om zo toe te werken naar de beste technieken voor de geschetste situatie 

 

7.3.5.1 Bekisting 

De manieren van bekisten zijn vergeleken op een aantal punten uit het programma van eisen, zoals 

deze zijn aangegeven in tabel 7.14. Een beoordeling is gegeven aan de bekistingstechnieken slechter 

dan (-)  negatieve invloed, geen invloed (0) en positieve invloed (+) op het genoemde punt. Hierbij 

zijn zowel het punt minder manuren als hogere faalkans gedefinieerd in twee aspecten. 

 

 
 

Houten en stalen kist: Uit de ranking blijkt dat de houten en stalen bekisting slecht scoren, dit komt 

door de lange assemblage tijd welke nodig is om de bekisting te maken. Dit heeft ook invloed op de 

werkdruk, de uitvoerder moet langer onder de woning verblijven. Daarbij is een stalen bekisting geen 

juiste oplossing voor dit vraagstuk. De elementen hebben een te hoge massa en de aansluitingen zijn 

niet eenvoudig te maken. Beide bekistingstechnieken vallen af. 

Segmenten: De bekisting in segmenten scoort beter dan de houten en stalen kist om dat deze al 

meer geprefabriceerd wordt aangeleverd. Echter het grote voordeel van de bekisting, het maken van 

krommingen is niet nodig, het heeft geen voordelen de bekisting uit twee componenten op te 

bouwen. 

Textiel: Het gebruik van textiel als vrije vorm heeft een lage score, doordat de vormvastheid laag is, 

maatregels zijn nodig om de textiel bekisting in vorm te houden, waardoor de faalkans groter is. Om 

het textiel in vorm te houden zal deze opgehangen moeten worden en in de lengte richting 

gespannen, dit vraagt meer assemblage tijd. Ook voor de tube wordt geen textiel gebruikt, daar 

textiel geen lucht en waterdichte scheiding vormt tussen het beton en de omgeving. Het is dan ook 

beter hier een (gewoven) kunststof voor te gebruiken. 

Vacuüm: Kijkend naar de tube-technieken, is te zien dat de bekistingstechniek middels het vacuüm 

trekken van een vulmateriaal het slechtste scoort. Dit doordat op de bouwplaats nog veel 

handelingen nodig zijn om de kist in de juiste vorm te krijgen, waarna deze vacuüm gezogen kan 

worden, is zowel de kans op fouten als de uitvoeringstijd groot. Hierna hebben een aantal systemen 

gelijk gescoord, toch wordt nu één bekistingstechniek geëlimineerd.  

tabel 7.14 vergelijking van de  bekistingstechnieken aan de hand van het programma van eisen 
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Uitschuifbare bekisting: Deze kist techniek heeft de laagste score van de technieken uitgevoerd in 

karton. Op de vormvastheid blijft deze techniek achter op de andere mogelijkheden van karton. 

Doordat de wanden slechts bestaan uit een dun stuk karton is de stijfheid loodrecht op de lengte van 

de balk gering, maatregelen zijn nodig om vervormingen ten gevolge van de hydrostatische druk van 

het vloeibare beton te voorkomen. 

 

7.3.5.2 Wapening 

Ook de wapeningstechnieken zijn op dezelfde punten uit het programma van eisen beoordeeld; 

slechter dan (-)  negatieve invloed, geen invloed (0) en positieve invloed (+) op het genoemde punt.  

 
Daar de manier van wapenen sterk afhankelijk is van de gebruikte bekistingsvorm, wordt nog geen 

keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Wel geeft het schema een goed overzicht van de voorkeuren. 

Zo scoort het gebruik van spirex hoog, echter is deze techniek niet alleen toe te passen. Een 

combinatie met vezelwapening of voorspannen lijkt een goede mogelijkheid. Deze toepassingen 

hebben ook een hoge score. Het gebruik van korven of staven heeft de minste voorkeur, echter in 

combinatie met één van de andere technieken, bijvoorbeeld staven als bijlegwapening bij 

voorspannen, kan het toch een goede mogelijkheid zijn. 

Wel wordt het wapenen middels glasvezels verwijderd uit het rijtje van mogelijkheden. Dit omdat het 

wapenen met glasvezels relatief nieuw en duur is. Wanneer dit product verder ontwikkeld is, is het 

mogelijk een vervanging van de kunststof- of staalvezels. 

 

7.3.5.3 Werkvloer 

Voor de werkvloer worden nog geen 

keuzes gemaakt daar deze afhankelijk 

is van de bekistingstechniek. Wel is in 

tabel 7.16 een vergelijking van de 

verschillende werkvloer gegeven. 
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7.4 Vorm 
De toe te passen vorm van de constructie is sterk afhankelijk van het materiaal de handelingen en de 

werkomgeving. In deze paragraaf worden de mogelijke vormen kort beschreven, waarna keuzes 

worden toegelicht. 

 

7.4.1 Plaat 

Zoals aangeven is de betonplaat de methode die op het moment wordt toegepast. Afhankelijk van de 

uitvoeringmethode zal voor deze toepassing de begane grondvloer verwijderd moeten worden of de 

grond afgegraven. Voordeel is echter dat deze vloer op de werkvloer gestort kan worden waardoor 

minder bekisting nodig is. 

Nadeel is dat het gebruik van een vloer niet efficiënt is, één van de punten uit het programma van 

eisen is het efficiënt gebruiken van materiaal en het terugbrengen van de bouwtijd. 

 

7.4.2  Balken 

In plaats van een hele plaat, kunnen, daar waar de koppeling tussen bestaande bouw en nieuwe 

palen nodig is, balken toegepast worden. Voordeel van het toepassen van balken ten opzichte van 

een vloer is de besparing van materiaal. Nadeel is dat meer bekisting nodig is, maar door dit slim aan 

te pakken kan de uitvoeringstijd beperkt blijven. In paragraaf 7.3 zijn bekistings- en 

wapeningsmogelijkheden beschreven welke gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van 

betonnen balken.  

Voor de doorsnede vorm van de balken kan een traditionele rechthoek gekozen worden, maar ook 

een ronde en profielvormige(I- of H-profiel) doorsnede vorm behoren tot de mogelijkheden. 

 

7.4.3 Ruimtelijk 

Door het toepassen van ruimtelijke vormen kan materiaal bespaard worden, doordat de druk- en 

trek zone verder uitelkaar komen te liggen, dit kan door een vakwerk toe te passen, krachten worden 

beperkt en zo ook het materiaalgebruik. 

Door het toepassen van een drukboog, worden trekspanningen geëlimineerd, waardoor op druk 

ontworpen en gedimensioneerd kan worden. Nadeel van de drukboog is de hoogte die deze nodig 

heeft om zich te ontwikkelen en het horizontale component te beperken. 

Zoals in paragraaf 7.2.2 beschreven, is het niet gewenst een hoge constructie hoogte te gebruiken. In 

het geval van een ruimtelijke constructie moet op twee plaatsen een constructie gemaakt worden 

wat leidt tot meer handelingen. 

 

7.4.4 Conclusie 

Deze constructievorm van de drukboog vraagt om een minder eenvoudige kist, daarbij kunnen geen 

wapeningsstaven aangebracht worden. Deze aspecten en de benodigde hoogte, waarvoor meer 

afgegraven moet worden leiden er toe dat deze vorm minder de voorkeur heeft. 

Om gelijke redenen is het maken van een vakwerk niet gewenst, ook deze heeft hoogte nodig 

waarvoor meer gegraven moet worden. Daarbij moet op twee hoogten gewerkt worden voor de 

druk- en trekzone, iets wat moeilijk uitvoerbaar is in de beperkte ruimte en waar meer manuren voor 

nodig zijn. Als het vakwerk van beton gemaakt wordt, is een complexe bekisting nodig en het gebruik 

van staal in paragraaf 7.3.1 al uitgesloten. 

De toepassing van balken heeft de 

voorkeur, daarbij worden drie 

doorsnedevormen (rechthoek, rond en 

profielvorm, zie figuur 7.59) meegenomen 

in de verdere analyse. Daar de vorm van 

de balk invloed heeft op de kist en de 

aansluitingen.  
figuur 7.59 doorsnedevormen; rechthoek, rond en profielvorm 
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7.5 Aansluitingen 
In deze paragraaf worden de mogelijkheden voor het aansluiten van de balken met de paalkop en de 

wand toegelicht. Hiertoe worden eerst de randvoorwaarden vastgesteld, waarna mogelijkheden voor 

de aansluiting met de paalkop en vervolgens met de constructieve wand worden gegeven. 

 

7.5.1 Randvoorwaarden 

Bij het maken van de sparingen ten behoeve van de balken moet 

rekening gehouden worden met de locatie van de houten palen. In 

verband met de boogwerking in het metselwerk heeft het niet de 

voorkeur sparingen te maken boven de houten palen. Nu zijn de palen 

in het referentiemodel aangenomen met een hart op hart afstand van 

1200 mm, echter zullen deze palen in de praktijk niet exact op deze 

plaatst staan.  

De exacte paallocaties zijn onbekend aan het begin van de ingreep, 

wel kan middels een beredenering de maximale horizontale hoek 

waarover de balkaansluiting kan variëren bepaald worden. Op deze 

manier kunnen grenzen gesteld worden aan de hoek waaronder de 

balkeneinden boven de paalkop op elkaar aansluiten. 

In figuur 7.60 is de meest extreme situatie weergegeven waarin de 

houten paal op lijn staat met een nieuwe paal. Dit kan vervolgens op 

twee manieren opgelost worden; met een balk in zijn geheel schuin 

overspannend tot de volgende paal. Of een balk welke een knik maakt 

ter hoogte van de wand, op deze manier, komt de balk recht aan op 

de volgende paal. Uitgaande van de minst gunstige situatie (rode balk) zal de balk onder een hoek 

van 10° op de paalkop aankomen. Wanneer beide balken 

extreem geplaatst zijn, zoals in figuur 7.61. 

Waarbij: 

[�� � 10° 

���� = 180° − 2[ = 160° 

Mocht de locatie van de houten palen tot te grote afwijkingen 

leiden van het oorspronkelijke palen plan, kan een sparing 

boven de paal gemaakt worden, mits hier een stempel geplaatst 

wordt. Deze stempel zal ingestort worden en gaat verloren. 

 

7.5.2 Aansluitingen balk en paal 

Benodigde paal afmetingen: 

8̂ � 216.; 

< = 8̂
2′�

= 216000
15 = 14400��: 

Dit geeft een ronde paal met diameter = 140 mm 

Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden: 

� Omdat de balken onder een hoek kunnen liggen is het gewenst dat de bekisting een eind 

punt heeft ten hoogte van de paal. Na storten ontstaat een doorgaande balk. 

� De aansluiting boven de paal moet het mogelijk maken balken onder een hoek met elkaar te 

verbinden  

� Een voorziening wordt getroffen welke naast de koppeling van de balken de balk met de 

paalkop verbindt 

� Deze voorziening moet de kist inclusief het vloerbare beton kunnen dragen 

� Daarbij is het gunstiger wanneer de balk in één keer gestort kan worden, en er niet een extra 

aanvullende stort nodig is. 

� Dit heeft tot gevolg dat de voorziening prefab is, of in dezelfde beurt gevuld kan worden. 

figuur 7.60 locatie van de balk 

 

figuur 7.61 minimale hoek tussen de 

balken 

 



 

84 

 

Onderstaand zijn schetsen van de mogelijkheden gegeven. Daarbij is onderscheidt gemaakt in het 

toepassen van één element welke zowel de verbinding tussen de balken als met de paalkop verzorgt 

en het los van elkaar verzorgen van beide aansluitingen: 

 

1 voorziening 

Met één element, mogelijk een opblaasbare tube of van 

karton is de bekisting van het element dat balken en paal 

verbindt. Het prefab uitvoeren van deze koppeling heeft 

geen voordelen, deze heeft een groot eigengewicht en leidt 

tot droge aansluitingen. Omdat de balken toch gestort 

moeten worden kan de koppeling in dezelfde stort beurt 

meegenomen worden. 

 

 

 
tabel 7.17 voorzieningen voor de aansluiting balken-paalkop 

Aansluiting balk en paal Aansluiting balken 

Ronde bekisting 

karton,  

tube, 

EPS 

Uitschuiven 

karton 

kunststof 

Prefab opzetstuk  

 

Bijsnijden 

EPS 

 

Kraag 

Bevestigd aan de paal, 

vormt een 

ondersteuning voor de 

bekisting 

 

 

 

 

Extra kist voor de 

koppeling: 

hout 

EPS 

Karton 

kunststof 

Grond aanvullen 

Door de grond aan te 

vullen wordt een 

ondersteuning voor de 

kist gemaakt 
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Het uitvoeren van de verticale koppeling middels een prefab element (optie 2)heeft geen voordelen 

op het gebruik van een kist waarbij de koppeling tegelijk met de balken wordt gestort (optie 1). Ook 

het uitvoeren van een kraag (optie 3) vraagt veel werk, mogelijk kan op een andere manier een 

oplegging gemaakt worden voor de bekisting. Het aanvullen met zand lijkt de meest eenvoudige 

wijze voor het maken van een oplegging voor de kist. Echter is dit in de beperkte werkruimte minder 

eenvoudig te realiseren. Door het werken met gang kan deze niet dicht gegooid worden, daar 

logistiek verstoord wordt. Om bovenstaande redenen vallen zowel mogelijkheid 2 als 3 met de kraag 

af. 

Betreffende de horizontale aansluiting zijn geen uitspraken te doen, daar deze afhankelijk zijn van de 

gebruikte bekisting. Ook het uitvoeren van de koppeling in één voorziening is afhankelijk van het 

type bekisting. Aan de hand van de bekistingtechniek zal een keuze gemaakt worden voor de 

aansluiting. 

 

7.5.3 Aansluitingen balk en wand 

randvoorwaarden: 

� Verticale aansluiting: Aan de bovenzijde moet een aansluiting zijn tussen de balk en de wand, 

alleen op deze manier kunnen de krachten overgedragen worden. 

� Horizontale aansluiting: Aan de zijkanten van de balk hoeft de ruimte niet opgevuld te zijn. 

� Voor de uitvoer is het eenvoudiger wanneer de balk in één stuk uitgevoerd kan worden. 

� Daarbij is het gunstiger wanneer de balk in één keer gestort kan worden, en er niet een extra 

aanvul stort nodig is. 

In tabel 7.18 zijn de mogelijkheden voor de deze aansluiting gemaakt. Daarbij is onderscheidt 

gemaakt in drie categorieën; 1) de sparing is kleiner dat de balk, waardoor de aansluiting 

gewaarborgd is; 2) de balk ligt hoger dan de sparing, waardoor de aansluiting aan de bovenzijde 

volledig is; 3) middels aanstorten wordt de aansluiting verzorgd. 
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tabel 7.18 voorzieningen voor de aansluiting balk-wand 

Sparing < balkhoogte Bovenzijde balk hoger dan sparing Balk aanvullen met 2
e
 stortbeurt 

 

 
Grond aanvullen 

 

 
Grond aanvullen 

 

Grond aanvullen 

 

 
Kraag om de paal  

Kraag om de paal 

 

 
Kraag om de paal 

  

 
Opvulling 

 

 
Opvulling 

 

 

De derde rij aan mogelijkheden heeft niet de voorkeur, hiervoor is een tweede stortbeurt nodig, 

terwijl het de voorkeur heeft het aantal handelingen te beperken. Daarbij is de locatie waar 

aangevuld moet worden moeilijk bereikbaar, men moet over de balen heen klimmen om de wand te 

ondersabelen. 

De eerste rij aan mogelijkheden geeft problemen omdat de wapening hier aan de onderzijde niet kan 

doorlopen, juist ter hoogte van de wand is wapening aan de onderzijde nodig, het niet door kunnen 

voeren van de wapening zorgt hier voor problemen. Zo blijft de middelste optie, waarbij de balk 

hoger wordt aangebracht, over. Deze uitvoering kan moeilijkheden geven voor het doorvoeren van 

de bovenwapening, echter is deze minder van belang op deze locatie. Voor deze manier van 

aansluiten heeft het de voorkeur de grond aan te vullen, daar dit het meest eenvoudigst uit te 

voeren is. 
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7.6 Combinaties, vergelijking & conclusie 
Uit voorgaande paragraven volgt een selectie van materialen; bekisting en wapening, doorsnede 

vormen en aansluitingen. In figuur 7.62 zijn deze mogelijkheden nog eens weergeven. Daar het 

maken van een keuze op één van de vlakken de invloed heeft op een volgende keuze. Zo zijn de 

bekistingstechniek en doorsnede vorm van elkaar afhankelijk. Het is niet mogelijk los staande keuzes 

te maken. Om inzicht te krijgen in de onderlinge verbanden en een onderbouwde variant keuze te 

kunnen maken zijn een viertal combinaties gemaakt. In deze paragraaf worden de combinaties 

beschreven en vergeleken, waaruit de keuze voor een kartonnen bekisting met vezelwapening volgt.  

 

 
 

 

  

figuur 7.62 Mogelijkheden 
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7.6.1 Combinaties 

De combinaties bestaan uit drie hoofd keuzes; de bekistings-, wapeningstechniek en de manier 

waarop aansluitingen worden gemaakt. Onderstaand zijn de vier combinaties weergegeven, 

vervolgens volgt een vergelijking aan de hand van het Programma van Eisen gemaakt. 

 

Bekisting     Wapening  Aansluitingen 

Combinatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinatie 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vezelwapening 

Uitvouwen en bijsnijden 

Uitvouwbare bekisting 

Karton 

Bijsnijden 

Voorspannen 

en Spirex 

U-vormige bekisting 

EPS 

Koker-vormige bekisting 

Karton 

Bijsnijden en 

koppel-element 

Koolstofvezelwapening 

Bijsnijden en 

koppel-element 

Vezelwapening 

Tube:  

Opblaasbare bekisting 
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7.6.2 Vergelijking 

Het vergelijken van de combinaties gebeurt aan de hand van onderdelen van het programma van 

eisen. Daar de aansluitingsmogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de bekistingstechniek worden 

deze meegenomen als subonderdeel van de eisen. Omdat bij iedere bekistingvorm maatregelen 

getroffen kunnen worden om de balkdoorsnede vorm te optimaliseren worden de mogelijke 

doorsnede vormen buiten beschouwing gelaten. Nadat een keuze is gemaakt zullen de 

mogelijkheden om de doorsnede vorm te beïnvloeden bepaald worden. 

 
tabel 7.19 Vergelijking van de combinaties 

 

Uit bovenstaande vergelijking in tabel 7.19 blijkt de kartonnen bekisting de meeste potentie te 

hebben, dit bekistingsmateriaal heeft de hoogste score. Het bekistingsmateriaal scoort een “+”op 

alle onderdelen behalve het beperken van de massa. Nu is dit een vergelijking van 

bekistingsmogelijkheden, de gevouwen kartonnen kist is zwaarder dan de kartonnen koker of de 

opblaasbare bekisting. Daarbij heeft de uitvoeringswijze van de bekisting een grote invloed op de 

massa, een bekisting van massieve kartonnen is zwaarder, dan een bekisting gevouwen van dun 

karton (bijna papier). De combinatie van de kartonnen kist met wapening in de vorm van vezelbeton 

leidt tot de hoogste totaal score. 

 

7.6.3 Conclusie 

Voor het vervolg onderzoek worden de mogelijkheden van een kartonnen bekisting verder 

uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van de combinatie met staalvezelwapening. Uiteindelijk moet 

blijken of deze combinatie toekomst perspectief heeft of dat een andere keuze gemaakt had moeten 

worden.  

Programma van eisen ca
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g

beperkte afmetingen materiaal en materieel □ 2+ 2+ 2- 2+ 2- 2+ 2+ 2+

compact + + - + - + + +

flexibel + + - + - + + +

minder manuren € 4+ 2+ 3+ 0 3+ 2+ 0 2+

eenvoudig aan te brengen + + 0 + + + + +

eenvoudige aansluitingen (in s i tu te maken) + + 0 -

verloren bekis ting + + + +

aanpass ingen zi jn eenvoudig te doen + + + -

wapenen tegel i jk met beton of bekis ting + - + +

minder hoge werkdruk ♥♥♥♥ 0 1- 0 1+ 1+ 1+ 1+ 1-

beperkte massa 0 0 + +

min mogel i jk stortpunten - + + -

terugbrengen van de faalkans € 1+ 1+ 2+ 2- 2- 0 2- 1+

eenduidigheid + + + - - 0 - +

inzicht in betonstroom 0 + - -

totaal 7+ 4+ 11+ 3+ 1+ 4+ 0 5+ 5+ 1+ 4+ 5+

combi 4combi 1 combi 2 combi 3
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8. Variantenstudie: De kartonnen bekisting 
Uit de studies van het voorgaande hoofdstuk is de toepassing van een kartonnen gevouwen bekisting 

met een wapening van staalvezels als meest belovende variant gekomen. In dit hoofdstuk wordt de 

kartonnen bekisting verder uitgewerkt. Allereerste wordt een analyse van de doorsnede gedaan, om 

de randvoorwaarden vast te stellen, waarna de eigenschappen van papier en karton bepaald zijn. 

Vervolgens is een studie gedaan naar mogelijke uitvoeringsvormen van de kartonnen bekisting. Deze 

studie wordt afgesloten met een vergelijking en conclusie.  

Daar de nadruk ligt op de uitwerking van de bekisting, wordt de uitwerking van de wapening in een 

later stadium gedaan. Deze berekening is terug te vinden in hoofdstuk 10. 

 

8.1 Analyse van de doorsnede 
Zowel de constructieve als uitvoeringstechnische eisen aan de doorsnede vorm worden in dit 

hoofdstuk bepaald. Deze vormen een basis voor de afmetingen en vorm van de balken welke eisen 

stellen aan de afmetingen van de bekisting. 

 

8.1.1 Constructieve eisen aan doorsnede 

Door toepassing van de balken loodrecht op de bouwmuren ontstaat een mechanica schema 

bestaande uit ondersteuningen in de vorm van een scharnier en puntlasten, zoals weergeven in 

figuur 7.25. Ten gevolge van het centrisch aangrijpen van de puntlasten op de balk (de gevelbalken 

worden hierbij buiten beschouwing gelaten) treedt geen torsie op in de balk. De balk dient 

ontworpen te worden op het moment en de dwarskracht. Deze laatste heeft grote waarden ter 

plaatsen van de wandopleggingen, daar de palen hier niet recht onderstaan, is voldoende wapening 

nodig om de krachten naar de paal te brengen. 

Middels de rekensoftware RFEM zijn zo wel de moment- als dwarskrachten lijn bepaald, welke 

hieronder zijn weergegeven.  

 
 

Volgens Eurocode NEN-EN 1992-1-1 mag de dwarskracht gereduceerd worden wanneer de afstand 

tussen de optredende kracht en het steunpunt bepekt is. Dit doordat een deel van de kracht dan 

rechtstreeks door het beton naar het steunpunt wordt gebracht. Bij het ontwerp van het 

constructieve systeem is getracht de palen zo dichtmogelijk bij de bouwmuur te plaatsen, hierdoor 

kunnen middels de theorie uit de Eurocode de grootste dwarskrachten worden gereduceerd, wat 

onderstaande dwarskrachtenlijn geeft voor een rechthoekige doorsnede met afmetingen 550x250. 

Voor de bijbehorende berekening wordt naar bijlage X.1 verwezen. 

 

figuur 8.1 Moment- en dwarskrachtenlijn 

figuur 8.2 Gereduceerde dwarskrachtenlijn 
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Het moment wordt ontbonden in een krachtenkoppel (figuur 8.3), afhankelijk van de richting van het 

moment treedt aan de bovenzijde een trekkracht op en aan de onderzijde een drukkracht, of 

andersom. De volgende vergelijking gaat op: 

 

7 � ;B� ∙ _ = ;	 ∙ _ 

7 = <� ∙ 2B
� ∙ _ = <	 ∙ 2	 ∙ _	 

Hier uit volgt: 

<	 = 7
2	 ∙ _ 

 

 

 

Voor het opnemen van de drukkracht wordt het aanwezige beton gebruikt. Terwijl voor de 

trekkracht wapening moet worden toegepast. Zoals uit de vergelijking volgt heeft de grootte van de 

hefboomsarm (z) een grote invloed op hoeveelheid staal en beton die nodig zijn voor de opnamen 

van het moment. Om de hoeveelheid materiaal te beperken is het gewenst de druk- en trek zone zo 

ver mogelijk uit elkaar te leggen (z vergroten). Daarbij kan de hoeveelheid tussen liggend materiaal 

beperkt worden. 

Voor het opnemen van de dwarskracht mag minimale dwarskrachtwapening worden toegepast 

indien aantoonbaar is dat het beton de krachten op kan nemen. Wanneer dit niet het geval is, dient 

de capaciteit van de dwarskrachtwapening voldoende te zijn om de belasting op te nemen. Hierbij 

wordt onderstaande formule toegepast. 

^̀ 8;	 = <	J
# ∙ _ ∙ 2a;J8 ∙ b/$c 

Geeft:  <	J = def;g
h∙ij;kf∙l=Hm 

 

Uit de formule volgt dat een kleinere hoek ϴ (hoek tussen dwarskrachtwapening en de 

drukdiagonaal in het beton)een positieve invloed heeft op de opneembare dwarskracht. Dit wordt 

bereikt door een hoge doorsnede in vergelijking met de hart op hart afstand van de beugels. 

Tegenstrijdig is dat de hoeveelheid wapeningsstaal toeneemt bij het verkleinen van de 

beugelafstand. 

Daar de drukdiagonaal is staat moet zijn de kracht te verplaatsen is een minimaal betonoppervlakte 

nodig. De lijfbreedte van de doorsnede mag dan ook niet te smal zijn, waardoor onvoldoende beton 

aanwezig is (figuur 8.4.b). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

figuur 8.3 Ontbinden van het moment 

 

Materialen 

zo ver 

mogelijk uit 

elkaar (z) 

Lijf mag niet te smal zijn Smax = 300mm 

ϴ 

Hoek ϴ zo klein mogelijk 

figuur 8.4 eisen aan de doorsnede 
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8.1.2 Uitvoeringstechnische eisen aan de doorsnede 

Betreffende de uitvoering kunnen ook eisen gesteld worden aan de doorsnede vorm. Aansluitend op 

de eisen voor de doorsnede afmetingen volgend uit de constructieve analyse zijn de praktische eisen 

aan de minimale afmetingen. In het geval van langs wapening is een minimale breedte van de flens 

vereist. Door de dwarskrachtwapening is een minimale maat aan de lijfbreedte gegeven. Beide 

maten kunnen met een formule worden beschreven: 

 

Flens: aantal staven x diameter + 2x diameter beugels + 30mm tussen de staven + 2x dekking. 

Lijf: 2x diameter beugels + 2 x diameter flankwapening + 30mm tussen de staven + 2 x dekking 

 

Wanneer vezelwapening wordt toegepast gaat dit niet op, wel dient het volume voldoende te zijn 

zodat de benodigde hoeveelheid staal nodig is. 

 

8.2 Papier en karton 
Daar papier en karton onbekende bekistingsmaterialen zijn, is een studie gedaan naar de 

mogelijkheden en eigenschappen van dit materiaal. In de volgende paragraaf een beknopte 

weergave van de bevindingen. 

 

8.2.1 Eisen aan de bekisting 

Vanaf het moment dat het beton gestort wordt totdat het voldoende uitgehard is heeft de bekisting 

zijn functie. Gedurende deze periode moeten de wanden van de kist voldoende stijf zijn om de 

hydrostatische druk van het beton tegen houden. Deze belasting ontstaat doordat het vloeibare 

beton een druk in alle richtingen creëert. Daar de hydrostatische druk 

toeneemt met de diepte, is dit een over de hoogte werkende 

horizontale belasting welke lineair toeneemt richting de bodem van 

de kist.  

Omdat tijdens het uitharden van het beton water vrijkomt, dient de 

bekisting waterwerend te zijn en niet te bezwijken wanneer het in 

aanraking komt met water. Ook vormt de bekisting de scheiding 

tussen het beton en de grond.  

De bekisting wordt gebruikt om een funderingsbalk te maken, deze 

hoeft niet perfect recht te zijn, vervormingen in de bekisting zijn dan 

ook toegestaan, om te voorkomen dat dit tot te grote vervormingen 

met extra materiaal gebruik tot gevolg leidt, wordt een maximale 

horizontale vervorming aangehouden van 10% van de breedte van de 

balk.  

 

8.2.2 Technische eigenschappen van papier en karton 

Buigstijfheid: Karton kent een buigstijfheid (Sb) met eenheid mNm. Deze is niet lineair aan de dikte, 

daar karton is opgebouwd uit lagen en de verhouding tussen de lagen veranderd bij toenemende 

dikte. In de technische eigenschappen van kartonsoorten wordt de buigstijfheid per dikte gegeven. 

De eenheid Sb is gelijk aan de buigstijfheid van het proefstuk gedeeld door zijn breedte. Om de 

Elasticiteitsmodulus te bepalen uit Sb wordt de volgende berekening gedaan: 

n� � Eo
!  

E � n� ∙ !
o � n� ∙ !

1 12� !4@ � n�
1 12� 4@ 

Hierbij is de hoogte gelijk aan de dikte van het karton: E � pqU U:� 8V 

[ISO/FDIS 5628] 

 

figuur 8.5 Spanningsverloop 
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Berststerkte: De berststerkte geeft aan hoeveel druk een 

bepaalde kartonsoort kan weerstaan loodrecht op het oppervlak 

zonder te barsten, dit wordt uitgedrukt in kPa (=kN/m2). In figuur 

8.6 is de proefopstelling weergeven waarmee de berststerkte 

wordt bepaald. Door de berststerkte te delen door het 

gramgewicht in g/m2 wordt de berstindex gevonden in kPa.m²/g 

(=kN/g). [Proost en Brandt, proost.nl] 

Treksterkte: Om de treksterkte, uitgedrukt in kN/m, van karton 

of papier te bepalen wordt een strook van 15 mm breed op een trekbank geplaatst, met een 

onderlinge afstand tussen de twee klemmen van 180 mm. De bovenste klem wordt met een snelheid 

van 20 mm/min omhoog gebracht, net zolang tot de strook breekt. Ook nu kan de index berekend 

worden door de treksterkte te delen door het gramgewicht uitgedrukt in N.m/g. [Proost en Brandt, 

proost.nl] 

Druksterkte: Papier en karton kennen ook een druksterkte evenwijdig aan het oppervlak, echter 

door de geringe dikte zal het materiaal al snel knikken. Het bepalen van de druksterkte gebeurd dan 

ook door een strook van 15 mm breedte tussen twee klemmen te plaatsen met een onderlinge 

afstand van slechts 0,7mm, waarna de klemmen naar elkaar toe worden gebracht. De druksterkte 

wordt uitgedrukt in kN/m, welke wordt gevonden door de optredende kracht te delen door de 

breedte van het proefstuk (15mm). [ISO/FDIS 9895] 

Duurzaamheid/recyclen: Karton in een product dat meerdere keren gerecycled kan worden. Bij het 

proces waarbij van pulp papier wordt gemaakt is veel energie nodig, maar het papier/karton kan lang 

in de cyclus blijven. Daarbij is karton een natuurlijk materiaal en kan het door de natuur worden 

afgebroken. 

 

8.2.2.1 Gebruikte kartonsoorten 

In deze paragraaf een overzicht van de kartonsoorten welke gebruik zijn voor de bekistingsideeën en 

het modelleren. Voor de productsheets wordt naar bijlage VIII.1 verwezen. 

 

Invercote Creato (SBS) 

Dit gecoate karton heeft een kern van gebleekte gerecyclede pulp en is 

aan beide zijden afgewerkt met een basis en top coating. Bij toenemende 

dikte blijven de coatings gelijk. Dit leidt er toe dat zowel het soortelijk 

gewicht als de buigstijfheid afhankelijk zijn van de dikte van het karton. 

Een voorbeeld berekening wordt gedaan voor een dikte van 260μm. 

 

Soortelijk gewicht  

N:X3r� � 240	 ' �:⁄  (zie bijlage VIII.1)  

N:X3r� � 923	 .' �@⁄  

Buigstijfheid en elasticiteitsmodulus 

n�;:X3r� � 3,3�;� � 3,3;�� E:X3r� � pqU U:� 8V � @,@
U U:� ∙3,:XV � 2253	;/��:  

 

  

figuur 8.6 Proefopstelling breststerkte 

figuur 8.7 Invercote creato 
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Multilayer kraft back board (SUS) 

Dit karton bestaat uit meerdere lagen en 

wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal. 

Ook deze kartonsoort heeft als 

hoofdbestand deel pulp, maar dan 

ongebleekt,  en is slechts aan één zijde 

afgewerkt met een coating. 

Ook bij dit kartonsoort zijn het soortelijk 

gewicht en de buigstijfheid afhankelijk 

van de dikte van het karton. Een 

voorbeeld berekening wordt gedaan voor een dikte van 260μm. 

 

Soortelijk gewicht  

N:X3r� � 175	 ' �:⁄  (zie bijlage VII.1) 

N:X3r� � 673	 .' �@⁄  

Buigstijfheid en elasticiteitsmodulus 

n�;:X3r� � 3,6�;� � 3,6;�� E:X3r� � pqU U:� 8V � @,X
U U:� ∙3,:XV � 2458	;/��:  

 

Eskaboard (GK) 

Dit grijze karton is opgebouwd uit enkele papierpulp, een coating is niet 

aangebracht. Dit leidt er toe dat het soortelijk gewicht onafhankelijk is van de 

dikte van het karton. Een dikte wordt gekozen om het gewicht per kubieke 

meter te bepalen. 

 

Soortelijk gewicht  

N:�� � 1230	 ' �:⁄  (Technische eigenschappen Eskaboard, zie bijlage VIII.1) 

N:�� � 615	 .' �@⁄  

 

De buigstijfheid is wel afhankelijk van de dikte van het materiaal, daar Eskaboard tot een maximale 

dikte van 4mm wordt geproduceerd, zijn slechts gegevens tot deze dikte bekend. Voor diktes groter 

dan 4mm wordt de buigstijfheid behorende bij 4mm aangehouden. 

n�;:�� � 765�;� � 765;�� E:�� � pqU U:� 8V � sXW
U U:� ∙:,3V � 1148	;/��:  

n�;Y�� � 4900	�;�   EY�� � 919	;/��: 

 

Testliner 3 - Honingraatkarton 

Testliner is zoals aangeven een papiersoort 

welke voor ongeveer de helft uit houtvezels 

bestaat en voor de andere helft uit 

papierpulp. In het honingraatkarton wordt 

testliner 3 toegepast met een dichtheid van 

135 g/m2 en een dikte van 210μm, wat een 

soortelijk gewicht van 643kg/m3. 

Door het testliner papier van strepen lijm te 

voorzien en een volgend papier er op te plakken ontstaat het honingraatkarton. Dit gevouwen karton 

wordt aan de boven en onderzijde beplakt met vlak karton en onder andere gebruikt in deuren en 

tafelbladen. Doordat het papier verlijmt is in een raat wordt het evenwijdig aan het papieroppervlak 

belast, dit is de stijve richting van het papier. Daarnaast kan het zonder de buitenste lagen karton ook 

gebruikt worden als flexibel meubelstuk, zie figuur 8.10. 

 

figuur 8.8 Kraft Backboard 

 

figuur 8.9 Eskaboard 

figuur 8.10 Testliner en Honingraatkarton 
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8.2.2.2 Coatings / behandelingen 

Karton verliest zijn sterkte wanneer het in aanraking komt met water. Bij toepassingen van karton als 

bekistingmateriaal komt het zowel in aanraking met het grondwater als met het vocht dat uit het 

beton komt tijdens het uitharden. Verschillende behandelingen en coatings zijn mogelijk om karton 

waterwerend te maken.  

Vloeistofdicht karton: Dit vouwkarton is gemaakt uit een cellulosevezel en aan tweezijden beplakt 

met een plastic. Dit plastic is een polyethyleen en is niet biologisch afbreekbaar. Vloeistofdicht karton 

wordt bijvoorbeeld gebruikt voor melkverpakkingen.  

Carrierboard: Een vouwkarton waarvan de vezelpulp met waterafstotende chemicaliën in behandelt. 

Hierdoor wordt het karton van zichzelf waterbestendig en is een coating niet nodig. Gedacht moet 

worden aan sixpack met bierflesjes, welke in het water gekoeld kunnen worden zonder dat het 

karton uit elkaar valt. 

Fenolisch impregneren: na het impregneren van karton met fenol moet dit uitharden in de over 

waarna het karton waterafstotend is.  

Biologisch afbreekbaar: Bovenstaande mogelijkheden om het karton waterbestendig te maken doen 

afbreuk aan de milieuvriendelijkheid van het karton. Op het moment zijn het de enige toepassingen, 

maar onderzoek wordt gedaan naar milieuvriendelijke coatings. Welke een goede combinatie is met 

het milieubewuste karton en papier. 

Totdat het mogelijk is karton met een milieuvriendelijk middel te impregneren is het gebruik van PE-

coating de makkelijkste en goedkoopste toepassing om het karton waterwerend te maken. 
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8.3 Bekistingsvarianten 
Een studie is gedaan naar de mogelijke manieren waarop een kist van karton gemaakt kan worden. 

Hierbij wordt onderscheidt gemaakt op drie aspecten: De doorsnede vorm van de kist, is dit één stuk 

(A) of bestaat deze uit delen (B); De manier waarop de bekisting zich in de lengte richting van de balk 

ontwikkeld, uitvouwen van de kist (I) of het vouwen en koppelen van elementen(II); De manier 

waarop de horizontale belasting ten gevolge van de hydrostatische druk wordt opgenomen, door de 

bekisting zelf (1) door het gebruik van een extra element (2) en/of door het aanvullen van de grond 

(3). In figuur 8.11 zijn deze aspecten schematisch weergegeven. 

 

Voor de bekistingvarianten is in eerste instantie uitgegaan van een rechthoekige balk doorsnede 

waarna ook gekeken is naar de mogelijkheden van een geoptimaliseerde doorsnede vorm. Voor de 

rechthoekige doorsnede is uitgegaan van de afmetingen welke nodig zijn om de gegeven momenten 

en dwarskrachten op te nemen: 550x300. In figuur 8.12 is het gebruikte mechanica schema 

weergegeven. Op de wanden werkt de hydrostatische beton druk, op het grond vlak de belasting ten 

gevolge van het eigen gewicht van het beton. De eis gesteld aan de horizontale vervorming bedraagt 

10% van de breedte. Dit is een vervorming van ongeveer (300x0,1)/2 = 15mm per zijde. 

 

 

 

  

 

figuur 8.11 Drie onderscheidende aspecten 

 

figuur 8.12 Spanningen op de bekisting 
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8.3.1 Koppelen van dozen achter elkaar (A.II.1.) 

Uitgaande van de sterkte van een verhuisdoos is gekeken naar de 

mogelijkheid van het achter elkaar plaatsen van meerdere dozen. Hierbij 

wordt de doorsnede vorm van de bekisting uit één element gevormd. De 

dozen worden opgevouwen op de locatie gebracht, uitgevouwen en achter 

elkaar geplaatst. Hierbij verzorgen de wanden van de doos evenwijdig aan de 

hydrostatische druk de opname 

van de horizontale krachten.  

 

Aandachtspunten 

Het opbouwen van de balk uit elementen heeft invloed 

op de krachtswerking in de balk. Zoals in figuur 8.14 te 

zien is kunnen de drukdiagonalen welke de 

dwarskrachten naar de steunpunten brengen zich nog 

steeds ontwikkelen. Het probleem ontstaat bij de 

opnamen van het moment, bij het gebruik van vezelbeton 

kunnen de trekkrachten niet doorgegeven worden van 

het een naar het andere element. Dit kan opgelost 

worden door het gebruik van wapeningstaven welke 

doorlopen over meerdere elementen, mogelijk 

gecombineerd met gedeeltelijke openingen in de 

bekistingswanden. In figuur 8.14.b zijn mogelijkheden 

gegeven voor het maken van openingen in de 

bekistingswanden, hierdoor neemt de stijfheid van de 

doos-eenheid af, waardoor  extra horizontale steun nodig 

is of het karton dikker uitgevoerd moet worden. Ook kan gedacht worden aan het toevoegen van een 

andere  boven- en onder flens welke wel doorlopend zijn. Op deze manier is op de plaatsen waar 

materiaal nodig is om het krachtenkoppel op te nemen ook materiaal aanwezig (zie figuur 8.16.a). 

Delen van de bekisting worden in de kruipruimte onder de woning aangebracht, door het los 

plaatsen en koppelen van de bekistingsdelen, is men langere tijd in deze beperkte werkruimte 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimaliseren van de doorsnedevorm 

Om de doorsnede vorm aan te passen en alleen materiaal te gebruiken op de plaatsen waar dit nodig 

is, zoals aangegeven in paragraaf 7.4, kan materiaal bespaard worden. In het geval van de 

verhuisdoos kan dit door de delen van de doos welke gewoonlijk het deksel vormen langer te maken 

en in de kist te vouwen. Een zandlopervormige betondoorsnede wordt verkregen. Naast een 

figuur 8.16 a) boven- en onder 

flens; b)openingen in de bekisting 

 

figuur 8.17 Mogelijkheid tot optimaliseren van 

de doorsnede 

 

figuur 8.14 a) Opname dwarskrachten; b) 

Opname moment 

 

figuur 8.14 Koppelen van dozen 

 

figuur 8.15 Verhuisdoos 
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positieve invloed op het materiaalgebruik heeft deze vorm ook een positieve invloed op de 

vervormingen. Deze nemen sterk af (figuur 8.17). 

Koppelingen 

De moeilijkheid van het onderling koppelen van de dozen ontstaat doordat het gewenst is de kopse 

wanden gesloten te houden, daar deze de horizontale belastingen opnemen. Dit leidt tot losse 

bekistingen. Een mogelijkheid is het deels openen van de wanden, zoals in figuur 8.18.b aangeven. 

Maar ook nu kan het beton nog tussen de kisten lopen en daarbij is de constructieve aansluiting niet 

voldoende. Zoals in figuur 8.18 is weergegeven is de koppeling met de wand en paal goed te maken. 

Wel dient de koppeling in de kist plaats te vinden en niet ter plaatse van de wanden. 

 
 

Modelleren 

In tabel 8.1 is een overzicht gegeven van de doorlopen 

stappen om tot een model te komen waarvan de 

horizontale vervormingen rond de eis van 10% liggen. 

Voor het modelleren zijn de technische eigenschappen 

van de kartonsoort Eskaboard gebruikt. Hiertoe is de 

buigstijfheid eerst verrekend tot een E-modulus welke 

in RFEM ingevoerd kan worden. 

Bij uitvoering van meerdere dozen achter elkaar is de 

vervorming van de middelste dozen weergegeven. 

Zoals in figuur 8.19 te zien is, zijn de vervormingen bij 

de eindelementen groter, echter worden deze 

vervormingen niet meegenomen. 

 

 
 

Vervolgens is zijn mogelijkheden waarop de vorm van de 

balkdoorsnede verbeterd kan worden bepaald. 

  

figuur 8.18 Koppel mogelijkheden 

figuur 8.19 Vervormingen van gekoppelde verhuisdozen 

 

 

 

 

Lengte (mm) Dikte (mm)
Vervorming (mm) 

(1 zijde)

1000 2 15930

500 2 1725

500 4 270

2 x 500 4 195

3 x 500 4 132

6 x 500 4 132

6 x 500 8 16,5

tabel 8.1 Output berekeningen  voor de doos 

figuur 8.20 Geoptimaliseerde doorsnede 
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figuur 8.25 Geoptimaliseerde 

doorsnede  

8.3.2 Koppelen van koker-dozen achter elkaar (A.II.1.) 

Om het nadeel van de verticale wanden van de verhuisdoos weg te 

nemen wordt gekeken naar 

de mogelijkheden van een 

vierkante of ronde 

kartonnen koker. Ook nu is 

de uitvoering in de vorm 

van losse elementen welke achter elkaar worden 

geplaatst. In het geval van de vierkante doos kunnen de 

elementen gevouwen op de juiste plaats worden 

gebracht en vervolgend uitgevouwen. Voor de ronde 

doorsnede gaat dit voordeel niet op. De boven- en 

onderzijde van de koker moeten voldoende support 

geven aan de zijwanden om de hydrostatische druk op 

te nemen. Wanneer dit niet voldoende is kan de grond 

aangevuld worden of worden extra elementen 

aangebracht.  

 

Aandachtspunten 

Een enkele koker is niet voldoende stijf, wanneer tijdens het storten de belasting op de wanden niet 

gelijk is zal de bekisting vervormen(zie figuur 8.24). Om dit tegen te gaan kan een kruis aangebracht 

worden waardoor de doorsnede weer stabiel is. 

Een volgend aandachtspunt is de bovenkant van de bekisting, deze speelt een belangrijke rol voor 

het verbinden van de twee zijden met elkaar waardoor zij in evenwicht zijn en weerstand bieden aan 

de hydrostatische druk. Echter zijn openingen in de bekisting nodig om het beton aan te kunnen 

brengen, daarbij is inzicht in het stortproces gewenst. Om dit te bereiken zijn openingen in de 

bekisting nodig. In het model is iedere meter een openingen met de lengte van 500mm toegepast. 

 

 

 

In het geval de bekisting te grote vervormingen vertoont bij het aanbrengen van openingen in de 

bovenzijde, kan door het aanbrengen van een verticale- of horizontale band de bekisting verstijfd 

worden. Ook aanvullen met grond is een mogelijkheid net als het aanbrengen van een extra element. 

In het model is een horizontale verbinding tussen de wanden aangebracht 

om deze extra support te modelleren. 

Ook voor deze vorm van bekisten gaat op dat delen van de bekisting in de 

kruipruimte geplaatst moeten worden, een langere bouwtijd in deze 

beperkte werkruimte. 

 

Optimaliseren van de doorsnedevorm 

Door in de koker een kleinere koker aan te brengen wordt een 

kokervormige betondoorsnede gecreëerd. De in elkaar geplaatste kokers 

kunnen tegelijk uitgevouwen worden waardoor het aantal handelingen 

gelijk blijft. De geoptimaliseerde vorm heeft een positieve invloed op het 

materiaalgebruik en nauwelijks invloed op de vervormingen. 

figuur 8.24 Stabiliteit van de bekisting 

figuur 8.21 a)Koppelen van koker-dozen; b) 

Openingen in de bovenzijde 

 

figuur 8.23 Horizontaal support 

figuur 8.22 Koker 
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Koppelingen 

Om de kokers te koppelen kunnen zij in elkaar geschoven worden. Dit kan door 

kokers met verschillende diameters te maken, waardoor een koppeling van 

twee formaten ontstaat, zie figuur 8.27. Nadeel is dat de kokers op de juiste plek 

gekoppeld moeten worden. Door de kokers te laten verlopen kunnen ook 

koppelingen gemaakt worden, echter krijgen de kokers dan een richting waarin 

zij gelegd moeten worden. De verbinding wordt verstevigd middels 

verpakkingstape. 

Om de aansluiting met de paal of wand te maken dient een opening aan de 

onder- of bovenzijde van de kist gemaakt te worden, zie figuur 8.26. 

 
 

Modelleren 

Ook nu is een overzicht geven van de doorlopen stappen om tot een horizontale vervormingen te 

komen die voldoet aan de gestelde eis (tabel 8.2). 

Ook nu zijn de technische eigenschappen van de kartonsoort Eskaboard gebruikt. Hiertoe is de 

buigstijfheid eerst verrekend tot een E-modulus welke in RFEM ingevoerd kan worden. 

 

 
 

Bij uitvoering van meerdere kokers 

achter elkaar is de vervorming van 

de middelste kokers weergegeven. 

Zoals in figuur 8.28 te zien is, zijn 

de vervormingen bij de 

eindelementen groter, echter 

worden deze vervormingen niet 

meegenomen, omdat bij de 

uiteinden naar een plaatselijke 

oplossing gezicht kan worden die 

de vervormingen beperkt. 

  

figuur 8.27 Koppelen van de bekistingen 

tabel 8.2 Output berekeningen  voor de koker 

Lengte (mm) Dikte (mm) Afstand HOR-support (mm)
Vervorming (mm) (1 

zijde)

1000 4 - 689

1000 8 - 98

1000 8 500-500 84

1000 8 350-300-350 68

1000 8 250-500-250 23,4

3500 8 h.o.h. 500 18,5

3500 8 h.o.h. 500 17,3 (met openingen)

figuur 8.26 Aansluitings 

mogelijkheden  

figuur 8.28 Vervormingen 
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figuur 8.29 Meubel 

van karton 

8.3.3 Uitvouwbaar element voorziet zichzelf van horizontale steun (A.I.1.) 

Uit de mogelijkheid om meubelen van karton te maken is het idee ontstaan de 

bekisting van dit gevouwen karton te maken. Het voordeel van het opvouwen van 

het karton is dat dit compact aangebracht kan worden en vervolgens uitgerekt tot 

de gewenste lengte. Slechts één element is nodig om de overspanning tussen 

twee palen te maken.  

Door de bekisting uit één stuk te maken verzorgt de kist zelf de koppeling tussen 

de wanden en zo de mogelijkheid tot het opnemen van de horizontale belasting 

zonder te grootte vervormingen. Dit kan met alleen het grondvlak, maar ook door 

de koppeling tevens aan de bovenzijde te maken. Nadeel is dat de betonstroom vervolgens niet 

inzichtelijk is, deels de koppeling maken aan de bovenzijde biedt de oplossing (figuur 8.30). 

 
 

Mogelijkheden 

In figuur 8.30 zijn de manieren weergegeven waarop deze bekisting gemaakt kan worden. Dit kan uit 

één stuk, waarbij de gewenste betondoorsnede uit het karton wordt gesneden, de oriëntatie van het 

honingraatkarton is dan overal gelijk. Ook kan de belasting opgebouwd worden uit een grondvlak en 

de wanden, in dit geval kan het honingraatkarton overal in de gewenste richting geplaatst worden. 

De onderdelen kunnen in de fabriek al gekoppeld worden (wanneer opvouwen mogelijk blijft), of op 

de bouwplaats geplaatst worden. Wanneer koppelingen op de bouwplaats gemaakt worden kan ook 

gedacht worden de wand uit meerdere delen op te bouwen. Onderdelen zijn compacter en tussen de 

delen kunnen de verbindingen aangebracht worden. 

 

Aandachtspunten 

Voordeel van deze bekisting  is de flexibiliteit van het geheel, de gehele kist 

kan in bochten bewogen worden,  waardoor ook een aansluiting onder een 

hoek gemaakt kan worden en ingespeeld kan worden op maatafwijkingen. 

Doordat de honingraat evenwijdig aan het kartonoppervlak belast wordt zijn 

openingen in de bekisting aanwezig. Om de kist gesloten te krijgen kan een 

folie of stuk karton aangebracht worden. In het geval van de folie zal het beton 

nog deels in de openingen stromen, met een grillige balk vorm als resultaat. Bij 

het gebruik van (stijver) karton is het betonoppervlak vlakker en daarbij wordt 

de belasting gelijkmatig over de ribben verdeeld. Dit is wel afhankelijk van de 

stijfheid van het gebruikte karton. Bij het gebruik van een dun (minder dan 1 

mm) karton of folie kan deze gevouwen in de kist aanwezig zijn en bij 

uitvouwen mee uitgevouwen worden. In het geval van stijver karton moet dit 

apart worden aangebracht, een extra handeling op de bouwplaats. 

  

Optimaliseren van de doorsnedevorm 

Bij toepassing van het honingraatkarton, kan de 

betondoorsnede beïnvloed worden door materiaal 

in de gewenste vorm te snijden, in figuur 8.34 zijn 

voorbeelden gegeven. 

figuur 8.31 uitvouwbare bekisting 

 

figuur 8.30 Opbouw van de bekisting 

 

figuur 8.32 Aansluiting 

onder een hoek 

figuur 8.33 Vorm van de 

wanden 

f 

figuur 8.34 Geoptimaliseerde doorsnede vormen 
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Koppelingen 

De aansluiting tussen bekistingen kan gemaakt worden door middels een klem of pin de delen aan 

elkaar te maken. Daarbij kunnen de uiteinden ook middels een wandelstok/haring vast gezet worden 

aan de grond, waardoor ook de horizontale stijfheid vergroot wordt.  

Aan de binnenzijde van de bekisting zal het aanwezige karton door getrokken moeten worden 

voorbij de aansluiting. Het aanbrengen van een folie ter plaatse van de aansluiting is een andere 

mogelijkheid om beton verlies bij de aansluiting te voorkomen. 

Door de flexibele vorm van de bekisting kunnen aansluitingen ook onder een hoek gemaakt worden. 

 
Modelleren 

Voor het modelleren is de honingraatstructuur van deze variant in een staafmodel in de 

rekensoftware gezet. Hierbij zijn de materiaaleigenschappen van Invercote Creato (zie bijlage VIII.1) 

aangehouden. Een element met een karton dikte van 260μm, een totale lengte van 500mm en 

hoogte van 650 is gemodelleerd. De wand in onderaan ingeklemd en aan de bovenzijde middels 

scharnieren met een hart op hart afstand van 500mm gesteund. Door het variëren van de papier 

dikte, de gesteunde afstand, de dikte van de wand en de elasticiteitsmodulus van het karton wordt 

de vervorming beperkt. Vervolgens is het staafmodel omgezet in een 3D-model en is ook de invloed 

van de grondplaat meegenomen, de resultaten zijn weergegeven in tabel 8.3 en het figuur 8.36. 

 

  
 

  

figuur 8.35 Koppelen van de bekisting 

hoogte

los hoogte breedte t E-mod d E-mod d u

mm mm mm mm mm N/mm2 um N/mm2 um mm

560 500 35 10 100 2253 260 2253 260 2,4

560 1500 35 10 100 2253 260 2253 260 1,9

560 1000 35 10 100 2253 260 2253 260 3,9

560 3000 35 10 100 2253 260 2253 260 5,3

560 500 35 5 100 2253 260 2253 260 1,7

560 500 35 5 100 2253 200 2253 260 3,1

560 500 35 5 100 2253 100 2253 260 6,2

560 500 35 5 50 2253 260 2253 260 19

560 500 35 5 75 2253 260 2253 260 5,7

560 500 35 5 150 2253 260 2253 260 0,7

560 500 35 5 150 1000 260 2253 260 5,4

560 500 35 5 150 2253 260 0,1 260 1570

560 500 35 5 150 2253 260 2253 200 2,4

560 500 35 5 150 2253 260 2253 20 196

560 500 35 5 150 2253 260 1000 20 442

560 500 35 5 150 2253 260 210000 5000 0,7

totaal afmetingen honingraat binnenplaat

tabel 8.3 Output berekeningen  voor het uitvouwbare element 

 

figuur 8.36 Wand modellen 
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8.3.4 Uitvouwbare wanden, steunen elkaar horizontaal (B.I.2.) 

Met dezelfde techniek als het uitvouwbare element kan gekozen worden voor het maken van losse 

wanden, deze wanden vormen de zijden van de kist. Voor de scheiding met de grond zal een folie 

aangebracht moeten worden. Om de horizontale belasting op te nemen worden de element met 

elkaar verbonden waardoor zij elkaar in evenwicht houden. 

 
 

Mogelijkheden 

Voor de uitvoering van de wanden zijn 4 mogelijkheden overwogen, zie figuur 8.37. 

De eerste betreft een enkele golf gevouwen in het karton, de tweede mogelijkheid 

laat een dubbele golf zien, waardoor de stijfheid van de wand toeneemt. Vervolgens 

zijn twee wanden weergegeven opgebouwd uit de honinggraatkarton, welke in 

paragraaf 8.3.3 is toegelicht. In het eerste geval wordt het karton evenwijdig aan het 

oppervlak belast in het tweede geval loodrecht op het oppervlak. 

Door de wanden in verticale richting uit delen op te bouwen, kan tussen de 

delen een horizontale koppeling aangebracht worden, middels een kunststof 

element zoals dat ook gebeurd bij de styrostone bekistingen, zie figuur 8.39. 

Nadeel is dat dit extra handelingen vraagt, voordelig zijn de afmetingen van 

de elementen apart (zie figuur 8.40).  

 

Aandachtspunten 

Zoals in figuur 8.37 is aangegeven is bij enkele uitvoeringsvormen een extra 

maatregel nodig omdat de wand niet geheel gesloten is. In het geval van 

optie 3 is een vlakke kartonplaat of folie nodig om te voorkomen dat het 

beton door de honingraat openingen loopt. 

Ook bij de andere uitvoeringsvormen kan gekozen worden voor een folie, 

deze kan tegelijk met de wand uitgevouwen worden.  

Ook voor de scheiding met de grond is een folie nodig, daar de kist zelf geen bodemplaat heeft. 

Voordeel van het uittrekken van de bekisting is dat koppelingen niet in de kruipruimte worden 

gemaakt. De bekisting kan zo gemaakt worden dat de koppelingen boven de paal plaatsvinden. 

Bijkomend voordeel is de flexibele lengte van de wanden, waardoor zij ook een aansluiting onder een 

hoek kunnen vormen (in het geval van paalmisstanden). 

 

Optimaliseren van de doorsnedevorm 

Bij toepassing van de honingraatkarton, kan de betondoorsnede beïnvloed worden door materiaal in 

de gewenste vorm te snijden, in figuur 8.42 zijn voorbeelden gegeven. In het geval van de laatste 

twee doorsneden in figuur 8.42 heeft het gebruik van losse wanden geen voordeel meer, doordat 

een koppeling gemaakt moet worden tussen de delen, heeft het voordelen deze doorsnede vorm als 

één element uit te voeren. 

 

Koppelingen 

Voor de koppelingen kunnen gelijke princiepes gebruikt worden als bij het uitvouwbare element. 

 

figuur 8.38 Uitvouwen van de bekisting 

 
figuur 8.37 Mogelijke wandopbouwen 

figuur 8.39 Styrostone 

figuur 8.41 Hoek aansluiting 

figuur 8.40 Wand uit elementen 
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dikte karton s enkel/dubbel h.o.h. koppeling vervorming

mm mm mm mm mm

0,26 MKBB 150 E 1000 166

2,0 Eska 150 E 1000 46

0,26 IC 150 E 1000 182

0,26 IC 75 E 1000 718

0,26 IC 75 D 1000 157

0,26 IC 150 D 1000 76

0,485 IC 150 D 1000 28

2,0 Eska 150 D 1000 20

0,26 IC 75 2XD 1000 38

0,485 IC 75 2XD 1000 13

0,485 IC 75 2XD 1000 40000 o

0,485 IC 75 2XD 1000 25000 o + b

0,485 IC 75 2XD 500 1300 o + b

2,0 Eska 75 2XD 500 43 o + b

MKBB: Mul ti la yer kra ft back board; IC: Invercote Creato; Es ka: Es kaboa rd

enkele wand met inklemming onderaan

twee wanden, onderling gekoppeld

tabel 8.5 Output berekeningen  voor zigzag wanden 

 
 

Modelleren 

Ook voor de gevouwen wand is gemodelleerd, waarbij gevarieerd is in het soort karton, de dikte van 

het karton en het al dan niet toepassen van een dubbelen vouw. Hierbij zijn zowel het vouwen van 

het karton in het honingraat patroon als het vouwen van het karton in een zigzag vorm, zoals te zien 

in figuur 8.37 gemodelleerd. 

 

 
 

 

 

Bij het modelleren van twee wanden met een 

onderlinge koppeling blijkt hoeveel invloed de 

koppeling tussen de wanden aan de onderkant 

heeft. Bij het modelleren van de enkele wand, 

is een inklemming gesimuleerd, echter is dit 

niet het geval wanneer twee wanden los van 

elkaar worden geplaatst. Daar komt bij dat dit 

gevouwen karton niet zo stijf is als het 

honingraatkarton, met grotere vervormingen 

tot gevolg. Een dikke soort karton is nodig om 

de vervormingen te beperken. Daar deze dikte 

de flexibiliteit (mate van opvouwen) sterk 

negatief beïnvloed is het gebruik van deze 

gegolfde wand niet geschikt. 

Daar de doorsnede vorm van de dubbele golf 

sterk overeenkomt met de honingraat, zal een 

modellering van het honingraatkarton belast 

in de andere richting dan voorgaand 

beschreven gelijkvormige vervormingen 

vertonen als de gegolfde optie. Het 

honingraatkarton heeft alleen een meer ruitvormige modelvorm (staafmodel). 

Van de bovenstaande opties is alleen de wand uitgevoerd in honingraatkarton met belasting 

evenwijdig aan het oppervlak een goede manier. Deze komt sterk overeen met de voorgaande 

manier waar de hele kist uit het honingraat wordt gemaakt.  

figuur 8.42 Mogelijke doorsnede vormen 

tabel 8.4 Output berekeningen  voor honingraatkarton wanden 

Honingraat Dikte (um) Koppeling Vervorming (mm) 

(1 zijde)

35x10x100 260 - 3425

35x10x100 260 onder (d=5mm) 15,8

35x10x100 260
Boven en onder 

(d=5mm)
7,4

35x10x100 260
Boven en onder 

(d=10mm)
7,2

figuur 8.43 twee losse wanden figuur 8.44 verbindingen in het 

midden en onderaan 
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8.3.5 Koppelen van driehoekigewanden achter elkaar (B.II.2.) 

Bij het toepassen van twee losse wanden is het gewenst 

wanneer een wand op zichzelf al voldoende stabiel is om 

de horizontale belasting  op te nemen. Door de wanden 

van de bekisting een driehoekige doorsnede te geven 

heeft de kist een gelijke vorm als de belasting (figuur 8.45 

en figuur 8.46). 

De wanden worden per element in de juiste vorm 

gevouwen en achter elkaar geplaatst. Door ze met elkaar 

te verbinden ontstaat een evenwicht waardoor de 

weerstand tegen vervormen vergroot wordt. 

Nadeel van deze bekisting is, net als bij de andere 

technieken waarbij elementen achter elkaar geplaatst 

worden, dat de koppelingen in de kruipruimte gemaakt 

moeten worden. 

 

Mogelijkheden 

Om de wanden een grotere stijfheid te geven kunnen in de driehoek extra driehoeken worden 

aangebracht. Dit kan uit hetzelfde stuk karton, maar kan ook door een extra element in de driehoek 

te plaatsen. 

Daarbij kan gedacht worden om de beide wanden uit één stuk karton te maken, waardoor de 

driehoeken gelijk aan de onderzijde in horizontale richting verbonden zijn, zie figuur 8.49. Wanneer 

het karton voldoende sterk is de trekkracht op te nemen, is een extra koppeling op dit niveau niet 

nodig. 

Doordat het opgevouwen pakket een zeer beperkte dikte heeft en buigbaar is om de zwakke as, 

kunnen langere elementen onder de woning gebracht worden, wat het aantal koppelingen beperkt. 

 

 
  

figuur 8.48 Verstijven van de wanden 

figuur 8.49 twee wanden uit één stuk 

figuur 8.45 Driehoekige wanden 

figuur 8.46 Bekisting gelijkvormig aan belasting 

figuur 8.47 Plat gevouwen 

bekisting 
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Optimaliseren van de doorsnedevorm 

Om de betondoorsnede te beïnvloeden kunnen driehoeken aan de binnenzijde geplaatst worden. 

Aandachtpunt is de uitvoering, het liefst worden deze elementen tegelijk met de bekisting 

uitgevouwen. Als dit niet mogelijk is moet de invulling eenvoudig te vouwen en te plaatsen zijn, 

koppelingen op de bouwplaats (onder de woning) moeten simpel en snel zijn. Daarbij moet de kans 

op fouten klein blijven. 

 
 

Koppelingen 

Om de driehoekvormige elementen te koppelen, kunnen de elementen, net als bij de koker 

verlopend worden uitgevoerd. Om niet afhankelijk te zijn van de richting van de elementen kunnen 

de elementen middels het verpakkingstape aan elkaar gemaakt worden. Door de driehoekvormen in  

de wand door te laten lopen bij de aansluiting, wordt voor meer stijfheid gezorgd, zie figuur 8.52.  

Het is gunstig het element dat de wanden koppelt op zo een manier te verbinden dat de krachten 

evenwijdig aan het karton worden overgedragen. Door de wand in twee delen uit te voeren is dit 

mogelijk, zie figuur 8.51. Voor de koppeling van de delen kunnen tandverbindingen gebruikt worden. 

 

Modelleren 

Tijdens het modelleren zijn verschillende aspecten onderzocht en is de meest optimale vorm 

gekozen. 

Allereerst gekeken naar de hoogte van de horizontale koppeling. Vervolgens naar de meest optimale 

breedte voor de driehoek, daarbij wordt de hoogte gelijk gehouden 

en zal de hoek veranderen.  

 

 

 

 

 
 

 

  

figuur 8.50 Optimaliseren van de doorsnede vorm 

figuur 8.52 Koppelen in de lengte 

figuur 8.54 aangepaste doorsnede vorm 

 

figuur 8.51 Koppelen binnen het element 

 

figuur 8.53 Model met kleinste 

vervorming 

 

tabel 8.6 Output berekeningen  voor driehoekige wanden 

dikte hoogte koppeling lengte breedte h.o.h. koppeling driehoeken in de drsn vervorming

mm mm mm mm mm hoogte (mm) mm

4,0 400 1000 550 - - 645

4,0 275 1000 550 - - 629

4,0 150 1000 550 - - 650

4,0 300 1000 550 - - 630

4,0 350 1000 550 - - 635

4,0 250 1000 550 - - 631

4,0 275 1000 200 500 - 215

4,0 275 1000 300 500 - 222

4,0 275 1000 550 500 - 134

4,0 275 1000 200 500 275 (driehoek) 44

4,0 275 1000 200 500 200 (alleen HOR) 71

4,0 275 1000 200 500 200 (driehoek) 48

4,0 275 1000 200 500 200 (driehoek) 49
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8.4 Vergelijking en conclusie 
In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de vergelijking van de verschillende bekistingstechnieken 

weergegeven, hier bij zijn de uitvoerings- en technische aspecten beoordeeld middels een +,0, en -. 

Voor de beargumentering van deze waarderingen wordt verwezen naar bijlage VIII.2. 

 
tabel 8.7 Vergelijking van de kartonnen bekistingen
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De bekistingsvarianten kunnen grofweg verdeeld worden in twee groepen. Bekisting van massief 

karton, zoals de verhuisdoos, de koker en de driehoeken en de gevouwen kisten, met de honingraat 

structuur of de golf. Uit de vergelijking volgt voor iedere groep een favoriet, de driehoekwanden en 

de gevouwen kist met honingraat structuur. 

De verhuisdoos en koker vallen af omdat veel aansluitingen tussen de elementen nodig zijn, daar de 

elementen een beperkte lengte hebben. Daarbij is het koppelen van de elementen in de vorm van de 

verhuisdoos niet eenvoudig, door de kopse wanden welke de horizontale stijfheid verzorgen vormen 

de gekoppelde elementen geen doorgaande bekisting. Bij de kokers doet een gelijksoortig probleem 

zicht voor, hier verzorgt het bovenste vlak de horizontale koppeling, maar door dit dakvlak is er geen 

inzicht in het stortproces. Bij het openen van de bekisting zijn horizontale elementen nodig om de 

vervormingen te beperken.  

Een berekening is gedaan om de benodigde dikte van het benodigde massieve karton dat loodrecht 

op het oppervlak wordt belast te bepalen, uit bijlage VIII.2.1 volgt een dikte van 12,4 mm. Naast dat 

karton met deze dikte niet goed te vouwen is, leidt het ook tot een hoge massa. Een dikte van 12,4 

mm geeft voor de driehoekwanden een massa van 12,75 kg/m per wand. Voor de gehele bekisting 

moet een massa van 25,5kg/m gerekend worden, in vergelijking met een even grote EPS bekisting 

met wanden van 100mm (5,6 kg/m) is de kartonnen kist erg zwaar. Door het ook nog slecht 

vouwbaar zijn, gaan de voordelen van karton bij deze uitvoeringsvorm verloren.  

Betreffende de honingraatkarton wanden dient de opmerking gemaakt te worden dat bij het 

modelleren van de wanden met bodemplaat ook horizontaal steunende scharnieren zijn 

aangebracht. Op deze manier wordt een horizontale koppeling om de 500 mm gemodelleerd. 

Onderzocht wordt of dit support nodig is, of dat deze ook met een grotere hart op hart afstand 

aangebracht kan worden. Dit is het punt waarop de bekisting met losse wand nu nog onder presteert 

op de bekisting met grondplaat. Tevens worden andere facetten, zoals het wel of niet aan moeten 

brengen van een folie, van de bodemplaat ten opzichte van twee losse wanden geanalyseerd. Hieruit 

zal volgen of de mogelijkheid met losse wanden vergelijkbaar, beter of slechter is dan de optie met 

grondvlak. 
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Deel 4: De honingraatkarton bekisting 
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9. Theoretische uitwerking 
In figuur 9.1 is een impressie te zien van hoe de honingraatkarton bekisting uitgevoerd wordt. Na het 

plaatsen van de kist wordt aan de binnenzijde een met PE-coating behandelde kartonnen plaat 

uitgevouwen. De plaat voorkomt dat het beton door de openingen van de kist naar buiten kan lopen 

en dat het water uit het beton het honingraatkarton aantast. Daarbij heeft dit karton de functie om 

tijdens het stortproces de krachten evenwijdig aan de bekisting op te nemen. Tijdens het trillen van 

het beton, treden belastingen in alle richtingen op, deze krachten ontbinden zich in twee richtingen 

en worden zowel door de kartonplaat als loodrecht hierop door de ribben van het honingraat 

opgenomen. Tijdens het uitharden van het beton verzorgen de ribben de stijfheid loodecht op de 

lengte van de kist (figuur 9.2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk zijn zowel de praktische proef als het theoretische model beschreven. Aan het einde 

wordt een conclusie getrokken over de uitvoering van de proef en de betrouwbaarheid van het 

model. Ook worden verschillen tussen de proeven en het model verklaart. Daarbij worden 

aanbevelingen gedaan voor vervolg proeven en voor aanpassingen aan het model.  

Uitrekbare  

honingraatkarton bekisting 

Koppeling tussen 

twee elementen 

Horizontale steun 

Wapeningskorf 

Binnen plaat 

figuur 9.1 Impressie van de honingraatkarton bekisting 

 
Tijdens het storten heeft het beton 

een stroom richting 

Deze wordt opgenomen door de 

binnen plaat (y) 

 

 

De hydrostatische druk wordt 

opgenomen door de ribben (x) 

 

 

 

Tijdens het trillen worden de 

belastings-componenten 

opgenomen: 

x-component door de ribben 

y-component door de binnen plaat 

figuur 9.2 Belasting opname door de bekisting 
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9.1 Praktische proeven 
Een tweetal proeven is uitgevoerd, om inzicht te krijgen in het gedrag van het honingraatkarton. 

Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe het karton 

reageert wanneer het belast wordt door een drukkracht. Omdat het gaat om het gedrag van het 

karton bij een horizontale belasting ten gevolge van de hydrostatische druk van het beton, wordt een 

eerste proefoptelling gemaakt waarbij het karton slechts door een belasting gelijkvormige aan de 

betondruk belast wordt. 

 

9.1.1 Opstelling 

Een bekisting gemaakt, welk aan één zijde uit honingraatkarton bestaat. Dit proefstuk van 

honingraatkarton heeft een hoogte van 1 meter en is uitgetrokken tot een breedte van eveneens 1 

meter. Voor uittrekken had het proefstuk een breedte van slechts 72mm. Het proefstuk is verkregen 

van de kartonwinkel te Eindhoven [Kartonwinkel] en is opgebouwd uit het testliner 3 papier [Honicel, 

Zelhem]. Enkele technische gegevens van deze staan gegeven in tabel 9.1, de bijbehorende 

productsheet van testliner 3 is weergegeven in bijlage VIII.1 [SCA Packaging De Hoop, Eerbeek]. De 

proefstukken zijn aan de zijkanten met een montagekit verlijmt met twee balken, welke in de 

bekisting geschroefd zijn. Ook aan de onderzijde zijn de kartonnenribben met een montagekit 

verlijmt met de bekisting. Op deze manier zijn momentvaste verbindingen verkregen, in de figuren 

figuur 9.4 t/m figuur 9.6 zijn zowel het eerste als tweede proefstuk te zien.  

   

 

 

  

figuur 9.4 Proefopstelling 1 figuur 9.5 Proefopstelling 2 

figuur 9.6 Foto's van de proefopstellingen figuur 9.3 Foto's van de proefopstellingen 
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Het verschil van de tweede proefopstelling ten opzichte van de eerste is de plank aan de bovenzijde 

van de bekisting. Tijdens het uitvoeren van de proef met de eerste opstelling was de vervorming van 

het honingraatkarton erg groot (630mm). Om deze vervormingen te beperken is bij de tweede 

proefopstelling een plank aan de bovenzijde bevestigd welke de vervorming van het proefstuk tegen 

gaat. Daar uit het model van de eerste opstelling volgde dat bij het horizontaal verhinderen van de 

vervorming de boven kant omlaag zou verplaatsen, heeft de plank een breedte van 250mm gekregen 

om te voorkomen dat het proefstuk onder deze uit zou vervormen. 

 
tabel 9.1 Eigenschappen proefstuk 1 en 2 

Proefstuk 1   

Aantal dubbele ribben 172  

Gem. h.o.h. van de ribben 1000

171
� 5,8	�� 

 

Proefstuk 2   

Aantal dubbele ribben 184  

Gem. h.o.h. van de ribben 1000

183
� 5,5	�� 

 

Algemene eigenschappen   

Dikte proefstuk (wand dikte) 90 mm  

Papiersoort Testliner 3  

Papierkwaliteit
 

135 g/m
2
  

Papierdikte 210μm  

Treksterkte CD 2,7 N/mm 2,7

2 ∙ 0,21
� 6,4 ; ��:⁄  

Druksterkte MD 8,1 N/mm 8,1

2 ∙ 0,21
� 19,3 ; ��:⁄  

Elasticiteitsmodulus 2253 N/mm
2 

 

Eigen gewicht 6,43 kN/m
3
  

Daar het storten van beton in deze bekisting tot complicaties kan leiden is gekozen de kist te vullen 

met water. Hiertoe zijn twee plastic zakken in een grotere zak geplaatst welke in de bekisting is 

aangebracht (zie figuur 9.3). De inhoud van zowel de grote zak als de twee kleine zakken samen is 

groter dan de inhoud van de kist, om te voor komen dat de zak spanningen ten gevolge van het 

water gaat opnemen. Vervolgens is deze in stappen van 8 liter gevuld met water. Per toevoeging van 

16 liter zijn metingen gedaan aan de hoogte van water en de horizontale vervorming van het 

honingraatkarton. 

 

9.1.2 Resultaten 

Voor een overzicht van de meetresultaten wordt naar bijlage IX verwezen. In figuur 9.7zijn foto’s van 

de uitvoering van de eerste proef weergegeven. Zoals te zien is de vervorming tijdens de eerste proef 

erg groot, deze is op het moment dat wordt besloten te stoppen met het toevoegen van water 630 

mm. Op dit moment is de verticale verplaatsing gelijk aan 420mm en bevindt zich 208 liter water in 

de bekisting, met een hoogte van 630 mm, wat resulteert in een maximale spanning onderin de kist 

van 6,3kN/m2. Ondanks de ongewenste grote vervormingen bezwijkt de bekisting niet ten gevolge 

van de optredende spanning. 

Kanttekening bij deze proef is de invloed van het plastic op de vervorming, door de grote 

vervormingen van het proefstuk is de inhoud van de bekisting toegenomen en groter geworden dan 

de inhoud van de plasticzakken. Hierdoor zijn de zakken een rol gaan spelen in de spanning opname. 

Om deze invloed weg te nemen bij het maken van een model, is getracht de water hoogte te bepalen 

in het geval het plastic geen rol zou spelen. 

Tijdens de uitvoering van de tweede proef wordt het proefstuk aan de bovenzijde gesteund. Dankzij 

de resultaten van de eerste proef was bekend dat het horizontaal vervormen van het 

honingraatkarton ten gevolge van de hydrostatische druk gepaard gaat met een verticale 
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vervorming. Om het proefstuk de mogelijkheid te geven, ondanks het vasthouden aan de bovenzijde 

toch vrij te kunnen vervormen, is deze niet vastgemaakt aan de plank aan de bovenzijde. Tijdens de 

uitvoering van de proef was meteen duidelijk dat de verbinding aan de bovenzijde invloed heeft op 

de vervormingen. Pas nadat de kist met 96 liter (12 emmers) was gevuld werden de eerste 

vervormingen zichtbaar. Deze vervorming treedt plotseling op, terwijl er geen belasting toename is. 

De 12e emmer was al toegevoegd en vervolgens tijdens het doen van metingen begon het proefstuk 

te vervormen. 

In figuur 9.5 is de vervorming van het tweede proefstuk te zien, op het moment voordat wordt 

besloten te stoppen met het toevoegen van water. Op dat moment is de maximale horizontale 

vervorming 173mm en is de bovenkant van het proefstuk 142 mm omlaag verplaatst. Daar het water 

een hoogte heeft van 720mm, is de grootste optredende spanning onderin de bekisting 7,2kN/m2. 

Zoals als in figuur 9.4 en figuur 9.5 te zien is, is de vervormingsvorm tijdens de tweede uitvoering 

geheel anders dan tijdens de eerste. De eerste vervorming treedt ongeveer halverwege de steun en 

de onderkant van het proefstuk op. Terwijl het proefstuk verder vervormt, verplaatst de vervorming 

zich omlaag. Door de vervorming van het honingraatkarton, kan het water ook in deze vervorming 

gaan staan. Vervolgens werkt de zwaartekracht op dit water, met een verticale belasting op het 

proefstuk tot gevolg. Hoe groter de vervorming, hoe groter deze belasting, hoe verder de buik 

omlaag verplaatst. 

Opmerking bij deze proefuitvoering is het water dat tijdens de uitvoering door één van de raten 

begint te lekken. De plastic zakken waren niet helemaal dicht, waardoor water ontsnapte en door het 

karton heen ging. Opvallend is dat ondanks het lokaal bezwijken van enkele lijmverbindingen en het 

karton van een aantal raten bezwijkt de totale wand niet. 

In figuur 9.8 is te zien hoe bij beide proefstukken de dichtheid van de raten verschillend is over het 

oppervlak. Wat verder van de verbinding en in de hoeken, gaan de raten aan de buitenzijde ver 

openstaan, terwijl de vervormingen aan de binnenzijde in tegengestelde richting zijn. De raten 

sluiten zich, met als resultaat dat het proefstuk zich horizontaal naar buiten kan vervormen. Bij beide 

proefstukken is duidelijk te zien dat op plaatsen met grotere vervormingen de raten verder uit elkaar 

worden getrokken. Dit is onder andere aan de bovenzijde van het eerste proefstuk en midden over 

de buik van het tweede proefstuk. 
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figuur 9.7 Eind vervormingen proef 1 

 

 
figuur 9.9 Eind vervormingen proef 2 

figuur 9.8 Verschil is de dichtheid van de raten 
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9.2 Theoretsich model 
Om een gevoel te krijgen bij het materiaal karton zijn eerste modellen gemaakt waarbij slechts één 

rib gemodelleerd wordt. Hierbij zijn zowel handberekeningen gedaan aan een vereenvoudigde 

weergave van de rib als dat een computermodel is gemaakt. De vergelijking tussen beiden is steeds 

gemaakt. Een overzicht van deze berekeningen is in bijlage VIII.3 gegeven. Na het uitvoeren de 

proeven is met behulp van de resultaten een computermodel gemaakt, de doorlopen stappen staan 

in deze paragraaf.  

 

9.2.1 Uitgangspunten 

Voor het modelleren van het proefstuk worden de 

eigenschappen van de proefstukken zoals gegeven 

in paragraaf 9.1.1 gebruikt. Ten eerste is getracht 

met het model de proefresultaten na te bootsen, 

hiertoe is een plaat gemodelleerd met een dikte 

gelijk aan de dikte van de proefstukken (90mm). 

Deze plaat is aan de onderzijde en zijkanten 

momentvast ingeklemd. Daar het honingraatkarton 

geen homogeen materiaal is, is de plaat in het 

model orthotroop. In de dikte van het materiaal is 

een grotere elasticiteitsmodulus aangenomen, 

deze vertegenwoordigt de buigstijfheid van het 

karton (Interliner 3) en de invloed van het 

vervormen van de raten. In de lengte richting 

wordt de stijfheid bepaald door de 

lijmverbindingen tussen de lagen karton. Daar de 

lagen ten opzicht van elkaar redelijk eenvoudig kunnen bewegen is een vele malen lagere 

elasticiteitsmodulus aangenomen in deze richting van het proefstuk.  

 

Belastingen 

Voor de belasting op het eerste proefstuk wordt en waterniveau van 600mm aangehouden. Daar 

tijdens de proef, de plastic zak een rol heeft gespeeld in het opnemen van de spanningen. Is voor het 

model het gemiddelde waterniveau aangehouden; 600mm. Met het eigen gewicht van water leidt 

dat tot de belastingen als weergegeven in figuur 9.11. Voor het model behorende bij de tweede 

proefopstelling wordt een waterniveau van 720mm aangehouden, de maximale waterstand tijdens 

de uitvoering. 

Ook is de hydrostatische druk voor het geval beton in de bekisting wordt aangebracht bepaald. 

Hierbij is uitgegaan van balk afmetingen van 550x300, waardoor de hoogte van de betondruk gelijk is 

aan 550mm en de maximale spanning 13,2 kN/m2 bedraagt (zie figuur 9.11.c). 

  

 

  

figuur 9.10 Invoer rekenmodel 

figuur 9.11 Belastingen op a) proefstuk 1; b) proefstuk 2; c) werkelijke bekisting 

c. a. b. 
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9.2.2 Modelleren 

Middels bovenstaande uitgangspunten zijn voor beide proefopstellingen in het eindige elementen 

programma RFEM modellen gemaakt. Vervolgens is door het variëren van de elasticiteitsmodulussen 

getracht een model te vormen dat zoveel mogelijk gelijk is aan de proefresultaten. Hoewel vrij 

eenvoudig tot de juiste grootte van vervormen gekomen wordt, is de vervormingsvorm niet gelijk 

aan die van de proef. 

 

9.2.2.1 Verticale vervorming 

De modellen behorende bij de proefopstellingen 

zijn gemaakt met het grote verschil in 

elasticiteitsmodulus. Echter had dit niet de 

gewenste vervorming tot gevolg. Het eerste 

probleem waar tegen aan gelopen wordt is de 

invloed die de massa van het water heeft op de 

vervorming. Zoals in paragraaf 9.1 beschreven 

verplaatst de horizontale vervorming zich omlaag 

ten gevolge van de het eigen gewicht van het water. Dit is een iteratief 

proces; met iedere vervormingstoename neemt de verticale belasting 

toe, met een horizontale vervorming tot gevolg, wat op zijn beurt weer 

voor een extra horizontale vervorming zorgt, waardoor de verticale 

belasting weer toeneemt, zie figuur 9.12.  Dit proces wordt niet 

meegenomen in het computermodel.  

Daarbij zal de bovenkant van het proefstuk omlaag vervormen ten 

gevolge van het horizontaal vervormen van het materiaal. In het model 

blijft de bovenkant van het proefstuk op dezelfde hoogte, het materiaal 

wordt verlengd (zie figuur 9.13). 

Daarbij is het verschil in verticale verplaatsing te verklaren middels de 

opbouw van het honingraatkarton. Het materiaal is te zien als een 

stapeling van raten. Ten gevolge van de belasting aan de binnenzijde, 

worden de hexagonale raten aan de buitenzijde opengedrukt, terwijl 

deze aan de binnenzijde dicht wordt getrokken. Dit leidt tot een 

verlenging van het proefstuk aan de binnenzijde en een verkorting aan 

de buitenzijde, waardoor het materiaal naar buiten buigt (figuur 9.15). In het model is het effect van 

de raten niet meegenomen, daar het model dan te complex wordt. Wel is een ander model gemaakt 

waarin één rib als stapeling van hexagonale raten is gemodelleerd. Wanneer hier een belasting op 

wordt gezet wordt het model aan de belaste zijde langer en aan de andere kant korter, maar is de 

gemiddelde verlenging van de stapeling raten gelijk aan nul. Het gewenste effect wordt niet 

verkregen. 

Daar het niet mogelijk is de verticale vervorming eenvoudig in het model 

mee te nemen, zijn verbeteringen aan het model gedaan ten behoeve 

van de horizontale vervorming. 

 

9.2.2.2 Horizontale vervorming 

Ten eerste is middels het variëren van de elasticiteitsmodulus getracht 

de grootte horizontale vervorming van het model gelijk te krijgen met de 

proefstukken. Echter is het minder eenvoudig om met dezelfde E-

modulus zowel de vervorming van de eerste proef als de tweede te 

benaderen. Daarbij is de vorm van de vervorming van de modellen niet 

gelijk aan de vervorming van de proefstukken. Zoals in paragraaf 9.1 

aangegeven zijn over het oppervlakte van het honingraatkarton 

figuur 9.12 Invloed van de vervorming op de verticale belasting 

figuur 9.13 Verticale verplaatsing 

t.g.v. horizontale verplaatsing 

figuur 9.15 Vervorming van de raat 

figuur 9.14 Verdeling van de 

elasticiteitsmodulussen 
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verschillende dichtheden van de raten waar te nemen. Dit doet denken dat de stijfheden over het 

oppervlakte variëren. Delen van het proefstuk reageren met een verschillende stijfheid op de 

belasting.  

Met dit gegeven zijn in de gemodelleerde plaat verschillende elasticiteitsmodulussen aangebracht. 

Hierbij is een verdeling gemaakt naar een lage, gemiddelde en hoge E-modulus. In figuur 9.14 is deze 

verdeling weergegeven. Door vervolgens de drie E-modulussen te variëren wordt middels trial and 

error een model gevonden dat een goede afspiegeling is van de horizontale vervorming van de 

proefstukken, in figuur 9.17 en figuur 9.16 zijn zowel de proefstukken als de output van de modellen 

weergegeven. 

 

 
 

9.2.3 Van water naar beton 

De uitdaging zit nu in het vertalen van dit model gebaseerd op de proefresultaten naar een model 

dat een weergave is van de eindsituatie. Hierbij is als uitgangspunt het model van de tweede 

proefopstelling genomen, waarbij een scharnier op 750mm hoogte is gemodelleerd. Om tot een 

model te komen dat een weergave is van de hydrostatische betondruk op de honingraatkarton-

bekisting met een hoogte van 550 mm zijn de volgende stappen doorlopen: 

1) Belasting aanpassen; De hydrostatische druk wordt aangepast naar het verloop zoals 

aangegeven in figuur 9.11, met een toename van de vervorming tot gevolg. 

2) Hoogte van de bekisting aanpassen naar 550mm: De hoogte van de plaat wordt 

teruggebracht naar 550mm, hierbij wordt de bovenkant van de plaat evenwijdig aan de 

belasting door een rolscharnier vastgehouden. Dit heeft een afname van de vervorming tot 

gevolg, door de beperkte hoogte is de materiaalvervorming minder groot. 

3) Inklemming aan de zijkanten in een scharnier veranderen; In het model zijn de zijkanten 

ingeklemd, dit is in werkelijkheid niet te bereiken, de inklemmingen wordt vervangen door 

een rolscharnieren welke alleen in de richting van de belasting vervormingen tegen gaat. Dit 

heeft geen invloed op de grote van de vervorming.  

 
  

 

 

figuur 9.17 Vervorming van proefstuk 1 en het bijbehorende model 

figuur 9.18 Van inklemming naar scharnier 

figuur 9.16 Vervorming van proefstuk 2 

en het bijbehorende model 
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4) Lengte van de plaat vergroten van 1000 naar 2500mm; 

middels een berekening (zie kader) is bepaald dat 

honingraatkarton met een begin dikte van 73mm 

uitgetrokken kan worden tot 2,6 meter. Voor de 

praktische toepassing is het gewenst de bekisting zo 

ver mogelijk te kunnen uitrekken. Daarbij is een 

bekistingslengte van 2500mm een goed uitgangspunt. 

Door het uitrekken van het honingraatkarton neemt de 

stijfheid toe, vervormingen in de richting van de raat 

treden minder eenvoudig op. Toch wordt de stijfheid in 

het model niet aangepast, op deze manier zijn de berekeningen aan veilige kant. Ten gevolge 

van de verlenging worden de vervormingen niet groter, deze treden vooral op aan de randen 

van het model en blijven over een grote lengte gelijk.  

 
5) Locatie van het scharnier (over de lengte en de hoogte); Met het verwijderen van het 

scharnier bovenaan, nemen de vervormingen sterk toe (factor 7). De bekisting heeft een 

horizontale koppeling nodig om de vervormingen te beperken. Gekeken is naar de 

mogelijkheid om de bevestigingen om de 500mm aan te brengen, echter blijven de 

vervormingen tussen dezen te groot. De horizontale koppeling moet dan ook over de hele 

lengte van de kist aangebracht worden. 

Het plaatsen van het scharnier op ongeveer 2/3 van de hoogte leidt tot de meest optimale 

verdeling van de vervorming, volgt uit het afstudeerrapport van G.W. Schalkwijk [G.W. 

Schalkwijk, 2009]. In het model wordt de scharnier op een hoogte 350mm geplaatst, wat 

leidt tot een verminderde vervorming van 37mm. 

In figuur 9.20 is output met betrekking tot de vervorming van het model gegeven. 

 

  

figuur 9.19 Positie van het scharnier; a) niet; b) bovenaan; c) 2/3 van de hoogte 

a. b. c. 

37,3 mm 

figuur 9.20 Vervormingen van het model van het eindproduct 

Maximale lengte van het proefstuk:  

Aantal ribben: 172 ribben 

Lengte: 1000mm 

h.o.h. van de ribben: 5,8mm 

De maximale h.o.h. afstand van de 

ribben is 15mm, een vergroting van 

2,6. 

Honingraatkarton met een dikte van 

73mm kan worden uitgerekt tot: 

1000 x 2,6 = 2600mm 
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9.2.3.1 Aanmerkingen 

Gekozen is de overeenkomst tussen model- en proefresultaten te verkrijgen 

door het model verschillende elasticiteitsmodulussen te geven en deze te 

variëren totdat de gelijkenis is bereikt. Voor het verkrijgen van de gelijkheid 

zijn ook andere modellen geprobeerd, hieronder een overzicht van deze 

modellen en de reden waarom zij niet gebruikt zijn.    

Model van 1 rib: Zoals in aan het begin van dit hoofdstuk beschreven is een 

eerste model gemaakt waarin slechts één van de ribben is gemodelleerd als 

een plaat (figuur 9.21). De belasting werkend op één rib is bepaald en 

evenwijdig aan de plaat, welke de dikte heeft van twee vellen papier, 

aangebracht. Ook voor het modelleren van de proef is deze methode 

geprobeerd echter wordt slechts de vervorming van één rib bepaald en niet 

de invloed deze vervorming op de vervorming van de naast gelegen rib. 

2D-staalmodel van de rib: Door de rib als 2D staafmodel te modelleren is 

getracht de vervormingen van de raten te modelleren. Echter is dit niet 

mogelijk in een 2D-model, daar de belaste kant anders reageert dan de 

onbelaste kant. 

3D-staalmodel van de rib: Door het staafmodel in 3D uit te voeren en tussen 

de staven scharnieren toe te passen kan de raat over zijn lengte veranderen 

en is het mogelijk dat de ene zijde zich sluit terwijl de andere zich meer 

opent, zo als in figuur 9.15 is weergegeven. Hoewel deze vervormingen 

optraden resulteerde het niet in het gewenste resultaat van een verticale 

vervorming naast de horizontale vervorming. Daarbij wordt ook nu de 

invloed van de vervorming van de ene rib op de vervorming van de naast 

gelegene niet meegenomen (figuur 9.22).  

Plaatmodel met verticale belasting: Om de invloed van de verticale belasting 

ten gevolge van het eigen gewicht van het water of beton mee te nemen is 

een model gemaakt waarbij ook een verticale belasting op de plaat werk. Er 

treedt nu een verticale vervorming op, maar niet deze is niet gelijk aan de 

vervorming van het proefstuk. Het is geen juiste manier om de proef te 

modelleren (figuur 9.23). 

 

9.2.4 Momentvaste inklemming 

Uit de eerste proef blijkt al dat het materiaal zeer elastisch reageert op de belastingen. In de richting 

evenwijdig aan de richting van de raten heeft het honingraatkarton nauwelijks stijfheid. Het 

materiaal heeft aan de onderzijde een bevestiging nodig welke het verplaatsen van de wand tegen 

gaat. Deze verbinding dient over de hele lengte aanwezig te zijn, daar de wand op plaatsen zonder 

verbinding in zijn geheel naar buiten verplaatst. Verschillende verbindingen zijn te bedenken, in 

figuur 9.24 zijn deze weergeven. Hiervan is het toepassen van een bekisting uit één stuk de beste 

manier om de verbinding over de hele lengte toe te passen en deze zo veel mogelijk moment vast te 

laten zijn.  

Uit de eerste proef blijkt dat de wand bij een momentvaste verbinding aan de onderzijde de 

belastingen kan opnemen zonder te bezwijken. Wanneer deze verbinding wordt verzorgd door het 

grondvlak, ontstaat trek in dit deel van de kist doordat beide wanden naar buiten willen vervormen. 

Door ook nu één rib te modelleren kan de grootte van deze trekspanning bepaald worden en 

gecontroleerd worden aan de capaciteit van het papier. 

Optredende spanning: 11 N/mm2 

Opneembare spanning: 
t,U

3,Y: = 19,3	 ; ��:⁄  (MD) 

Wanneer het papier in de productierichting op trek wordt belast voldoet het materiaal. Zoals uit het 

productie proces volgt, is de sterkste richting van het papier evenwijdig aan de honingraat 

figuur 9.21 Model van één rib 

figuur 9.22 3D-model van 

één rib uit raten 

figuur 9.23 Plaatmodel  

met verticale belasting 
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gesitueerd. De afstand tussen de ribben heeft invloed op de grootte van de belasting per rib, in het 

geval van de materiaaleigenschappen zoals in de proef gebruikt is voldoet de bekisting tot een hart 

op hart afstand van de ribben van 10mm, dit is een uitrekking van het honingraat tot 1,72 meter. Een 

verlenging van bijna 24 keer (van 72mm naar 1720mm). Daarbij kan een dikkere papiersoort 

toegepast worden, hoewel de opneembare spanning gelijk blijft, wordt de optredende spanning 

kleiner. 

 
 

9.3 Conclusie 
Uit het theoretische model van de honingraatbekisting belast door de hydrostatische betondruk 

volgt dat de toepassingen van honigraatkarton als bekistingsmateriaal voor het maken van 

funderingsbalk  een toekomst heeft. Wel zijn er verschillen tussen de proef- en modelresultaten op 

te merken en zijn verbeterpunten te noemen die het model meer accuraat maken. 

Ten eerste is het model niet iteratief, waardoor verticale vervormingen, ontstaan door het eigen 

gewicht van het beton of het water op de bekisting ten gevolge van horizontale vervormingen, niet 

worden meegenomen. Hierdoor is het model alleen een weergave van de horizontale vervorming 

van het honingraatkarton. In een vervolgonderzoek zou een model gemaakt kunnen worden dat de 

invloed van een verticale belasting meeneemt. Daarbij heeft de verticale vervorming invloed op het 

waterniveau, door de vervorming wordt de inhoud van de bekisting groter en stijgt het waterniveau 

en daarmee de optredende spanning niet lineair. In bijlage VIII.4 is aangegeven hoe dit iteratieve 

proces uitgevoerd kan worden en welke proeven gedaan moeten worden om de juiste informatie te 

verkrijgen. 

Zowel het verticaal als horizontaal vervormen van het karton heeft ook te maken met het individueel 

vervormen van de raten. Ten gevolge van de horizontale belasting gaan deze dicht aan de 

belastingzijde en openen zich aan de niet belaste zijde (zie figuur 9.15). Het individueel vervormen 

van de raten heeft invloed op de totale vervorming van de wand. Door de wand in het model op te 

bouwen uit losse raten kan de invloed van het individueel vervormen bepaald worden. 

Het vervormen van de raten heeft ook invloed op de stijfheid van de wand. In het model is een grove 

verdeling gemaakt in drie maten van stijfheid. Echter is de grootte van de stijfheden bepaald middels 

trial and error, waarbij de vervorming van het proefstuk als uitgangspunt is genomen. Door tijdens de 

proef meetpunten op de bekisting aan te brengen kan de rek op verschillende plaatsen van het 

oppervlak bepaald worden. Deze gegevens kunnen vervolgens in het model gebruikt worden, 

waardoor het model betrouwbaarder wordt. 

Ten slotte kan opgemerkt worden dat ten gevolge van de inklemming van het proefstuk aan de 

zijkanten en het gebruik van een plasticzak aan de binnenzijde, de vervormingen aan de buitenzijden 

verhinderd worden. De spanningen aan de randen zijn mindergroot dan in het midden, waardoor de 

vervormingen aan de randen minder groot zijn. In het model is de spanning echter gelijk over de 

lengte aangenomen. 

Hoewel uit bovenstaande alinea’s blijkt dat meer onderzoek nodig is om de kennis over 

honingraatkarton als bekistingsmateriaal te vergroten, heeft dit eerste onderzoek een goede eerste 

indruk gegeven van het bekistingsmateriaal. In het volgende hoofdstuk zal het gebruik van de 

honingraatbekisting verder uitgewerkt worden op praktische aspecten en uitvoeringstechnische 

mogelijkheden.  

figuur 9.24 Verbindingen tussen de wanden; a) uit één stuk; b) inklemmen; c) koppelen 

b. 

a. 

c. 
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10.  Praktische uitvoerbaarheid 
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat de toepassing van de honingraatkarton bekisting 

toekomst heeft. Wel dienen een aantal punten nog praktisch uitgewerkt te kunnen worden. In dit 

hoofdstuk wordt een aantal van de belangrijkste praktische aspecten uitgewerkt. 

 

10.1 Maakbaarheid van de bekisting 
Uit het model volgt dat aan de onderzijde van de bekisting een momentvaste verbinding vereist is. 

Ook is berekend dat dit kan door de bekisting uit één stuk honingraat te snijden, nu moet het 

productieproces van het materiaal dit wel toestaan. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan 

de richting van het karton, berekeningen aan het grondvlak zijn gedaan met waarden welke behoren 

bij de sterkte richting van het papier de machine richting (MD). Het papier moet dan  ook in deze 

richting verwerkt zijn in het honingraatkarton.  

In figuur 10.1 staat het productieproces van honingraatkarton verbeeld. Uit dit figuur blijkt dat het 

met het huidige productieproces mogelijk is de bekisting uit één stuk te maken. Wel moet uit een 

groter vlak een kleiner deel gesneden worden wat een minder economische oplossing is. Per 

bekistingselement moet 50% van het materiaal verwijderd worden. Zolang geen andere bestemming 

voor dit rest stuk bestaat is dat een groot verlies. Wel is het mogelijk een gespiegelde doorsnede te 

plaatsen in deze doorsnede, waarmee de hoeveelheid materiaal overschot per element afneemt. 

 

 
Om de vervormingen van de bekisting verder te beperken of wel de stijfheid te vergroten kan 

gekozen worden voor de toepassing van dikker papier en/of papier met een hogere kwaliteit in het 

honingraatkarton. Hierdoor gaan de kosten van het product wel omhoog. Het toepassen van een 

kleinere raatdiameter lijkt ook een mogelijkheid, echter komen er hierdoor ook meer raten boven 

elkaar in de doorsnede. Waardoor ondanks de beperkte vervorming van een enkele raat, de totale 

vervorming niet afneemt. 

 

10.2 Wapening 
Uit de varianten vergelijking van de paragraaf 7.6 van het vorige hoofdstuk, volgt dat 

funderingsbalken gewapend dienen te worden met staalvezelbeton. Met deze wapeningsmethode 

wordt tijdens het storten van het beton direct de wapening aangebracht. Naast dat dit tot een 

homogene wapening over de hele doorsnede en lengte van de balk zorgt, leidt het tot een verkorting 

van de bouwtijd. Gekozen is de gehele balk op het gemiddelde moment te wapenen en op plaatsten 

met grotere momenten bijleg wapening toe te passen in de vorm van staven. 

 

10.2.1 Berekening 

Voor het moment zoals optreedt in het referentiemodel en een balkdoorsnede van 550x300 is een 

vezelgehalte van 35kg/m3 Dramix RC-80/60-BN nodig. Hiermee zijn de kleinere momenten 

figuur 10.1 Productie van het honingraatkarton 
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opgevangen, maar is voor de vier grotere veldmomenten een bijlegwapening van 2Ø16 nodig en voor  

de steunpunten 4Ø16 [B. Wight, Bekaert]. Naast de vezelwapening is hier nog een grote hoeveelheid 

traditionele wapening nodig, dit is te verklaren door het ontbreken van herverdelingscapaciteit in de 

balken. Op het moment wordt staalvezelbeton toegepast in elastisch ondersteunde vloeren en 

bedrijfsvloeren op palen, waar de belastingen de mogelijkheid hebben zich opnieuw te verdelen. 

Door het gebruik van vezelbeton mag de waarde van τ1 van het beton verhoogd worden [CUR 

aanbeveling 111], hierdoor neemt de opneembare dwarskracht toe. Wel dient het minimale 

wapeningspercentage in de vorm van buigwapening aanwezig te zijn. Wanneer over de gehele lengte 

van de balk boven 2φ16 wordt aangebracht, wordt aan deze eis voldaan. Het voordeel van 

staalvezelwapening valt deels weg doordat toch nog relatief veel langswapening in de vorm van 

bijlegwapening nodig is, wel kan bespaard worden op het toepassen van dwarskrachtwapening. 

Doordat bij een lagere beton kwaliteit de capaciteit van de balk nog voldoende is, is minder 

dwarskrachtwapening vereist. Beugel smet een diameter van 8mm volstaan terwijl zonder 

vezelwapening een hogere betonkwaliteit wordt toegepast waardoor de beugeldiameters 10mm 

dienen te zijn. Om te kunnen bepalen of het gebruik van staalvezel beton voordelen heeft op 

traditioneel wapenen wordt een vergelijking gemaakt tussen staalvezelbeton met bijleg wapening en 

een traditioneel gewapende balk. Onderstaand is een samenvatting van deze berekening te vinden. 

 

Alvorens de hoeveelheid staal in de balken bepaald kan worden is eerst de vereiste 

verankeringslengte bepaald. Deze is afhankelijk van de staafdiameter, de betonkwaliteit en de 

maximale optredende spanning in de langsstaaf, wat weer afhankelijk is van het aantal staven en de 

staafdiameter. Om tot een goede vergelijking te komen is eerst bepaald welke combinatie van de 

bovenstaande factoren tot een efficiënt materiaalgebruik leidt. Hieruit volgt dat de invloed van het 

verhogen van de betonkwaliteit minimaal is. Het verkleinen van de staafdiameter leidt tot een 

kortere verankeringslengte, maar door de kleinere diameter zijn meer staven nodig om het moment 

op te kunnen nemen. Uit de vergelijking, te zien in bijlage X.2 en X.3 volgt dat het gebruik van een 

kleinere diameter, tot 12kg minder staal in de balk leidt. Echter is het plaatsen van de bijleg 

wapening minder eenvoudig, gekozen is voor de toepassing van staven φ16. 

 

Verankeringslengte φ16 [NEN-EN 1992, hst 8] 
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Voor het bepalen van de verankeringslengte wordt de gemiddelde lengte van bovenstaande 

spanningen genomen: 460mm. 

 

Vervolgens zijn drie mogelijkheden, zoals weergegeven in tabel 10.1, uitgewerkt. De bijbehorende 

berekening is in bijlage X.4 te zien. Gaat om; het wapenen middels staalvezelbeton met een 

vezelgehalte van 35kg/m3 waarbij vervolgens de minimale hoeveelheid bijleg wapening is toegepast 

en alleen beugels bij de grote dwarskrachten(1), een vezelgehalte van 35kg/m3 waarbij korven zijn 

toegepast met aanvullende bijlegwapening (2) en traditioneel wapenen, middels korven en 

bijlegwapening (3). Zowel voor de korven als de bijlegwapening is een maximale lengte van 1800mm 

aangehouden, dit in verband met de beperkte ruimte onder de woningen. 
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Bij tabel 10.1moet opgemerkt worden dat de toepassing van de eerste variant volgens de huidige 

normering niet toegestaan is. Ten gevolge van de vezel mag het beton aandeel voor het opnemen 

van de dwarskracht verhoogd worden. De doorsnede is dan in staat de dwarskracht op te nemen, 

wel dient aan de eis van minimale dwarskrachtwapening voldaan te worden. Daar op het moment 

nog niet is aangetoond dat de vezels aan deze eis kunnen voldoen zullen beugels toegepast moeten 

worden om aan de minimale wapeningseis te voldoen (dit is voor optie 2 gedaan). Daar nog 

onvoldoende over het staalvezelbeton bekend is, maar dit materiaal mogelijkheden biedt wanneer 

het gedrag bekend is, wordt ook optie 1 nader beschouwd.  

Bij het vergelijken van de drie opties is direct op te maken dat een combinatie van staalvezels en 

korven geen voordelen heeft op het gebruik van alleen traditionele wapening. Het aanbrengen van 

de wapening vraagt ongeveer evenveel tijd, terwijl uiteindelijk ruim 150kg meer staal nodig is. De 

varianten 1 en 3 leiden tot ongeveer dezelfde hoeveelheid materiaal gebruik. Zoals aangegeven is 

optie 1 op het moment niet worden toegepast, toch worden zowel voor optie 1 als 3 praktische 

oplossingen gegeven. Dit zijn manieren waarop deze wapeningsmethoden uitgevoerd kunnen 

worden. 

 

10.2.2 Bevestigen van de wapening 

Zowel bij de toepassing van korven als van losse staven, moet de wapening aangebracht worden in 

de bekisting. Daarbij moet de afstand tussen kist en buitenkant van de wapening minimaal 35mm 

bedragen. Om deze afstand te waarborgen moet de wapening ergens opstaan of aan opgehangen 

worden. 

In het geval van de korven kunnen aan de onderzijde, en zijkant van de beugels afstandhouders 

geplaatst worden, waarop de wapening in de kist staat. De bijlegwapening kan middels ijzerdraad 

aan de korf bevestigd worden. 

Voor de losse staven aan de onderzijde van de balk kan een gelijke techniek toegepast worden, nu 

worden de afstandhouders aan de langswapening bevestigd. Ook is het mogelijk in de kartonnen 

binnen plaat een reliëf aan te brengen waarin de staven geplaatst kunnen worden, zie figuur 10.2. 

Wel moeten de staven vervolgens vast gemaakt worden, anders zullen zij tijdens het beton storten 

gaan verschuiven.  

Voor het bevestigen van de boven wapening kunnen haakjes of ogen aan de kist bevestigd worden. 

Echter voor het plaatsen van meer dan 2 staven kunnen deze staven niet allemaal vlakbij de wand 

geplaatst worden. Door op de gewenste hoogte bijvoorbeeld stalen strippen te plaatsen, met gootjes 

voor de staven kunnen de staven geplaatst worden (zie figuur 10.3) . Deze bevestigingen kunnen in 

de fabriek met een bepaald hart op hart afstand in het karton van de bekisting gelijmd worden. Deze 

afstand moet zo gekozen worden dat de bevestigingen niet te ver uit elkaar liggen en de 

wapeningstaven uitkragen en gaan doorbuigen, maar ook niet te dicht op elkaar waardoor de binnen 

plaat en onderwapening niet aangebracht kunnen worden.  

Staalvezelwapening Wapeningstaven Beugels Totaal

(kg) (kg) (kg) (kg)

286 418 38,4 742

286 509,6 137,4 933

n.v.t. 491 206 697

1) Vezelwapening (35kg/m3) + 2Ø16 boven, gehele balk lengte + bijleg boven 7x2Ø16 & 4x2Ø16 + 

bijleg onder 7x1Ø16

2) Vezelwapening (35kg/m3)+ korf 2Ø16 onder en boven, beugels Ø8 h.o.h. 300mm  + bijleg 

boven7x 2Ø16 + bijleg onder 1x2Ø16

3) Korf 2Ø16 onder en boven, beugels Ø10 h.o.h. 300mm + bijleg boven 7x2Ø16 + bijleg onder 

1x2Ø16

Benodigd wapeningsstaal voor één balk 550x300 l=49500tabel 10.1 Benodigd wapeningsstaal voor één balk 550 x300 l=49500 



 

126 

 

 
 

10.2.3 Koppelen van de korven 

Bij toepassing van korven wordt door het ontwikkelen van een slimme korf de uitvoering 

vereenvoudigd en daardoor de uitvoeringstijd beperkt. Voor het in elkaar schuiven van de korven zijn 

twee hoofdvarianten bekeken: De vorm van de korf aanpassen zodat deze in elkaar kunnen, of het 

toepassen van een kleinere korf welke dienst doet als koppelstuk. In het geval van de aangepaste 

korf vorm kan gekozen worden voor het uitvoeren van twee type korven waarbij de een in de ander 

past, of het laten verlopen van de korf (zie figuur 10.4). 

Wanneer twee type korven met een verschillende grootte worden toegepast heeft dit negatieve 

invloed op de eenvoudigheid van de uitvoering. De korven zullen om en om toegepast moeten 

worden om de koppelingen te maken. Onder de woningen geeft dit oponthoud wanneer de koven 

niet in de juiste volgorde klaar liggen. Bij toepassing van de verlopende korf treedt een gelijk soort 

probleem op, de korven kunnen slechts in één richting aangebracht worden, liggen zij in de 

verkeerde richting dan kunnen ze, door de beperkte werkruimte, niet eenvoudig gedraaid worden. 

Volgens het programma van eisen is het gewenst de bouwtijd en faalkans terug te brengen, door 

toepassing van de tussen korven is dit mogelijk. Alle korven zijn in iedere richting op elkaar aan te 

sluiten en de koppelingen zijn eenvoudig te maken. Door aan de korven wieltjes te bevestigen zijn zij 

in de balk te verplaatsen en is tevens de dekking gewaarborgd. 

 
 

 

  

figuur 10.2 Plaatsen van de onderwapening 

figuur 10.3 Strippen voor het ophangen 

van de bovenwapening 

figuur 10.4 Uitvoering van de koppelingen (bovenaanzicht); a) Korven met verschillende grootte;  

b) Verlopende korven; c) korven met koppel-korf 
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10.2.4 Conclusie 

Uitgaande van de punten van het programma van eisen dat de uitvoeringstijd en kans op fouten 

verkleint dienen te worden, is het toepassen van traditionele wapening in de vorm van korven met 

bijlegwapening waar dit gewenst is de beste oplossing. Door de korven middels een koppelstuk te 

koppelen, wordt het aantal handelingen beperkt en de eenduidigheid in het systeem behouden. In 

figuur 10.5 is aangegeven hoe de balken worden gewapend. Hierbij moet opgemerkt worden dat ten 

behoeve van de aansluiting met de wanden de wapeningskorf lager uitgevoerd wordt. Hierdoor 

komen de bovenste langsstaven lager te liggen en is het opneembare moment boven de 

steunpunten bij gelijke wapening kleiner dan de opneembare momenten in de velden. Bij toepassing 

van de balk 300x550 en de wapeningskorven met boven en onder 2φ6, en bijleggen van 2φ6 boven 

de steunpunten, wordt een maximale vervorming gevonden van 4,76 mm. Hiermee blijven de 

vervormingen binnen de gestelde eisen (6,7mm voor de smalle beuk en 11,6mm voor de brede 

beuk). 

Daarbij moet opgemerkt worden dat de toepassing van staalvezelbeton ook een goede 

wapeningstechniek is voor deze balken. Echter zal dan eerst aangetoond moeten worden dat de 

vezels in staat zijn de dwarskrachten op te nemen en dat geen beugels nodig zijn. Daarbij moet een 

slimme manier gevonden zijn waarmee de langsstaven zowel onder als boven eenvoudig 

aangebracht kunnen worden. Het liefst is dit ophangsysteem in de fabriek al aangebracht en kunnen 

de staven vervolgens eenvoudig opgehangen worden nadat de bekisting is geplaatst. 

In de vergelijking van paragraaf 7.6 zijn in de variantenstudie ook de wapeningstechnieken middels 

koolstofvezelwapening en voorspannen overwogen. Omdat het wapenen met koolstofvezel een dure 

oplossing is en de bestaande oplossing vooral gericht zijn op het repareren van betonconstructies 

wordt deze techniek niet verder onderzocht. Het toepassen van voorspanstaal is een reële optie, 

zoals uit de berekening in bijlage X.4 volgt. Wel is dan ook bijlegwapening nodig, wat tot hogere 

kosten leidt.  

 

  

 

figuur 10.5 Wapenen van de momenten 
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10.3 Koppelingen en aansluitingen  
Uit het productieproces van honingraatkarton volgen randvoorwaarden aan de afmetingen van de 

bekistingselementen. Zo is er een beperking aan het aantal vellen papier dat op elkaar geplakt kan 

worden, wat er toe leidt dat de uitgetrokken bekisting een maximale lengte heeft. In het model een 

element lengte van 2500mm aangenomen, voor de praktische uitwerking van het product wordt 

deze lengte aangehouden. Dit leidt er toe dat bekistingselementen gekoppeld moeten worden. 

Een volgende uitvoeringstechnische uitdaging volgt uit het model waarin aangenomen is dat de 

bekisting over de gehele lengte op een hoogte van 350 mm horizontaal gesteund wordt. 

Uitvoeringstechnische oplossingen zijn ontwikkeld en beoordeeld. In deze paragraaf zijn zij 

weergegeven. Ook de oplossingen voor de aansluiting met de palen en de wanden zijn gegeven. 

 

10.3.1 Koppelen van bekistingsdelen 

Het koppelen van de bekistingselementen wordt vergemakkelijkt door aan de uiteinden van ieder 

element een stuk triplex te verlijmen. Met deze kop planken wordt de grip op het elementen tijdens 

het uitrekken vergroot. Daarbij draagt wordt deze kop plank gebruikt om de elementen te koppelen. 

Op het moment dat twee delen gekoppeld moeten worden, is de eerste al middels een haring in de 

grond verankerd. De twee kist wordt geplaatst en ook verankerd, door vervolgens aan de onder- en 

bovenzijde de twee kisten aan elkaar te maken zijn zij constructief verbonden. Middels de kop plank 

worden de krachten welke optredende bij het uitrekken van de kist verdeeld over de doorsnede. 

Door de binnen plaat, welke de bekisting waterbestendig maakt, over de aansluiting te plaatsen kan 

het beton niet door de opening weg stromen, welk dient dan rekening gehouden te worden met de 

stroomrichting van het beton. In figuur 10.6 zijn deze stappen weergegeven. 

 

 
  

10.3.2 Horizontale koppeling 

Uit het rekenmodel volgt dat een horizontale koppeling van de bekisting op een hoogte van 350 mm 

nodig is om de vervormingen te bepreken. Enkele mogelijkheden voor het opnemen van de 

reactiekracht zijn uitgewerkt en weergeven in figuur 10.7. 

1) Tijdens het productieproces staaldraadjes aanbrengen op de gewenste hoogte. 

2) Aan de buitenzijden een houten lat aan brengen welke op verschillende plaatsen verbonden 

worden. 

3) Ook nu worden houten planken aangebracht, maar deze zijn alleen aan de uiteinden 

gekoppeld. 

4) Ook hier neemt een plank de horizontale  krachten op, echter wordt het evenwicht 

verkregen middels de korf. 

5) De bekisting wordt over een deel van de lengte aan de bovenzijde gesloten uitgevoerd, door 

deze bovenzijde worden de krachten in evenwicht gebracht. 

6) Aanvullen van de grond, waardoor de grond de benodigde reactiekracht levert. 

De laatste twee toepassingen bevinden zich niet op de gewenste hoogte. Om te beoordelen of deze 

toch volstaan zijn beiden in het rekenmodel opgenomen. Echter waren de vervormingen als nog te 

groot. Ook een combinatie van een deels gesloten bovenzijde en het aanvullen van de grond geeft 

geen resultaat dat volstaat. 

figuur 10.6 Koppelen van twee bekistingen
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De eerste oplossing heeft als groot voordeel dat de verbinding al in de fabriek wordt gemaakt en de 

handelingen op de bouwplaats beperkt zijn. Echter is het door de vele verbindingen niet meer 

mogelijk de wapening en de binnen plaat aan te brengen. 

De oplossingen met een uitwendige plank lijken de beste toepassing te zijn. Aan de hand van de 

optredende reactiekracht worden de afmetingen van de plank bepaald waarbij de vervormingen 

beperkt blijven. 

Met een reactiekracht van 0,9N/mm en een variatie in het aantal koppelingen per 2500mm wordt 

gezocht naar een goede oplossing. Wanneer de koppeling alleen aan de uiteinden van de bekisting 

wordt gemaakt is de vervorming van de lat te groot, of zijn te grote afmetingen van deze nodig. 

Dit leidt tot het resultaat dat de lat met een lengte van 1250 (halve kist lengte) een doorsnede van 

85x40 moet hebben om te voldoen. Middels draadstangen worden de latten met elkaar verbonden 

of bij toepassing van een korf worden zijn via de korf met elkaar in evenwicht gebracht.. 

 
 

10.3.3 Aansluitingen 

Tijdens de studie naar de mogelijke aansluitingen zijn verschillende mogelijkheden genoemd, omdat 

de kartonnen bekisting eenvoudig is aan te passen op de situatie is gekozen geen extra element toe 

te passen om de aansluiting met de paal en/of wand te maken.  

In figuur 10.8 is de aansluiting met een bouwmuur en een paal weergegeven. In de bodemplaat van 

de bekisting moet een opening gemaakt worden ten behoeve van de paal. Tijdens de bestudering 

van de mogelijkheden om te koppelen met de wand is naar voren gekomen dat de balk hoger ligt dan 

de sparing in de wand, om zo te garanderen dat de belastingen van wand naar de balk worden over 

gedragen. Als gevolg hiervan dienen ook aan de bovenzijde delen van de bekisting verwijderd te 

worden. 

In het figuur is ook te zien hoe de wapening middels de tussenkorf gekoppeld is. De stekken welke de 

paal en de balk constructief verbinden, worden na de balkwapening aangebracht, waardoor het 

mogelijk blijft de bekisting te verschuiven. 

In figuur 10.9 is de oplossing voor eindwanden gegeven, hier moet aan de buiten zijde van de wand 

een tijdelijke kopplaat aangebracht worden. De sparing gaat geheel door de wand heen om te 

kunnen verzekeren dat het beton overal zit. 

 

figuur 10.7 Mogelijkheden voor het opnemen van de horizontale krachten 
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10.3.4 Uitzonderingen 

Een uitzondering op de doorgaande balk vormen de randbalken. Deze balken liggen langs de voor- en 

achtergevel en worden voorzien van nokken welke de gevels moeten dragen. In figuur 10.10 zijn 

details gegeven van een mogelijke oplossing voor deze aansluiting. Hierbij is uitgegaan van een 

bekisting met dezelfde vorm als de overige balken. Door één van de wanden hier af te snijden kan de 

balk langs de gevel geplaatst worden.  

 

  

figuur 10.8 Aansluiting met paal en bouwmuur figuur 10.9 Balkeinde 

figuur 10.10 Doorsneden en bovenaanzicht van de randbalk 
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10.4 Uitvoeringstechnische aspecten 
Bij het in figuur 10.11 weergegeven SADT-schema, behorende bij de uitvoering van 

funderingsvernieuwing bij het referentiemodel, zijn de volgende opmerkingen te maken: 

Het aantal handelingen lijkt niet minder te zijn geworden ten opzichte van de referentieprojecten 

(deze SADT-schema’s zijn in bijlage IV weergegeven). Toch kan over de oranje gekleurde handelingen 

gezegd worden dat zij minder werk vragen dan in het geval de gehele werkruimte wordt afgegraven 

en het afgraven in gangen bespaart tijd. Daarbij kunnen processen naast elkaar plaats vinden 

doordat op vier plaatsein in de bouweenheid een ingang wordt gemaakt. Het afgraven in de vorm 

van gangen kost 1,5 dag meer dan het verwijderen van de vloer maar heeft als bijkomend voordeel 

dat de overlast voor  de betrokkenen sterk beperkt wordt. 

Het blauwe deel bevat geen wijzigingen ten opzicht van bestaande methode, zoals aangeven worden 

de palen in segmenten gedrukt middels een beproefde methode. 

Het groen gearceerde gedeelte is het aspect waarop voordeel wordt gedaan. Doordat het plaatsen 

van de bekisting en de wapening sneller gaat en slechts door twee personen gedaan kan worden 

wordt in deze fase van de uitvoering de meeste tijdwinst behaald. 

 

 
 

  

figuur 10.11 SADT-schema van de nieuwe funderingsmethode 
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10.4.1 Beton aanbrengen 

Het aanbrengen van het beton gebeurd in één stortbeurt. Door het gebruik van plastisch beton met 

een hogere vloeibaarheid is het mogelijk het beton over een langere afstand door een slang te 

verpompen. Deze slang kan tot een afstand van 25 meter gebracht worden. Door een slang met een 

kleinere diameter (90mm) te nemen is de gevulde slang nog te verplaatsen wanneer deze gevuld is 

met beton. De stortpunten dienen maximaal vier meter uit elkaar te liggen, op deze manier kan 

middels trillen gezorgd worden dat het beton zich door de gehele bekisting verdeeld. Vanwege de 

beperkte afmetingen van de slang zal bij de laatste kopwoning het beton via het kruipluik achter de 

voordeur aangebracht moeten worden. In figuur 10.12 t/m figuur 10.13 is weergegeven hoe de slang 

dieper in de woning komt, zowel door de opening ten gevolge van de verwijderde vloer als door het 

kruipluik, en in welke volgorde de balken gestort dienen te worden. 

 

     
 

10.4.1.1 Extra beton ten gevolge van vervorming van de bekisting 

Ten gevolge van de hydrostatische druk op de bekisting en de lage stijf van de bekisting vervormt 

deze. Nu heeft het voor de constructieve werking  van de balk geen gevolgen wanneer de balk op 

enkele plaatsen een grotere breedte heeft. Ook esthetisch heeft een minder rechte vorm van de balk 

geen gevolg daar deze onder de vloer ligt en niet zichtbaar is. 

Echter heeft de vervorming invloed op het beton gebruik. Bij te grote vervormingen moet meer 

beton in de bekisting gebracht worden om tot de gewenste minimale balkhoogte te komen. 

Uitgaande van  de vervorming zoals bepaald met het theoretisch model (37,3mm) kan een 

berekening gedaan worden van het extra beton gebruik. In figuur 10.15 is de vervorming van de 

bekisting weergegeven met daarnaast een vereenvoudiging van de vervormingsvorm. Van deze vorm 

kan het oppervlakte bepaald worden, waarna de inhoud van de vervorming over de lengte van een 

element bepaald kan worden: 

 

figuur 10.12 Volgorde van storten 

figuur 10.13 Storten ter plaatse van de verwijderde vloer figuur 10.14 Storten ter plaatse van het kruipluik 
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Oppervlakte: 1 2� R100 ∙ 37,3 + 250 ∙
37,3S = 6528	��: 

Inhoud: 6528 ∙ 2400 = 0,016�@ 

Een balk heeft twee zijden: 0,031�@ 

 

Inhoud van een niet vervormde balk: 

0,55 ∙ 0,3 ∙ 2,5 = 0,41	�@ 

Inhoud na vervormen: 0,44	�@ 

 

Dit is een aanvaardbare inhoudstoename 

van 8%. 

 

 

 

 

10.5 Vergelijking met de referentieprojecten 
De ontwikkelde methode voor funderingsvernieuwing is gemaakt met als toepassingsgebied het 

referentiemodel. Nu is dit model een representatieve weergeven van een situatie waarin een nieuwe 

fundering nodig is. Echter is voor het model gekozen voor een rijtje van woningen met slechts één 

verdieping en een zolder. Aan de hand van de bezochte referentieprojecten wordt bepaald of de 

ontwikkelde bekisting en wapeningstechniek ook te gebruiken is bij andere projecten. 

 

Referentieproject 2: Marthinus Steynstraat en Referentieproject 3: Gerard Scholtenstraat 

Het referentiemodel is opgesteld aan de hand van deze twee projecten. Het betreft ook een rijtje van 

woningen met slechts één verdieping en een zolder. Voor deze projecten is de toepassingen van de 

flexibele honingraatkarton bekisting mogelijk. In het geval van de Gerard Scholtenstraat zijn de 

werkzaamheden nu onder de woningen uitgevoerd, door hier de flexibele bekisting toe te passen kan 

de uitvoering vereenvoudigd worden. 

 

Referentieproject 1: Oudemanhuispoort 1A 

Het project betreft een vrijstaand monument in 

de binnenstad van Amsterdam. In figuur 10.16 is 

de bestaande fundering van het gebouw 

weergegeven. Het toepassen van nieuwe 

funderingsbalken haaks op de bestaande is 

mogelijk, maar is hier geen efficiënte oplossing. 

Doordat het slechts één woning betreft en deze 

een niet recht stramien heeft kunnen de nieuwe 

balken niet efficiënt aangebracht worden. In dit 

geval is het eenvoudiger een gehele nieuwe 

constructieve vloer aan te brengen. 

 

 

  

 

figuur 10.15 vervorming t.g.v. hydrostatische betondruk 

figuur 10.16 Bestaande fundering Oudemanhuispoort 1A 
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Referentieproject 4: Westersingel 25 

Ook dit project betreft de funderingsvernieuwing van een enkele 

woning. Echter heeft de uitvoerder aangegeven dat het hier beter zou 

zijn wanneer belendende panden meegenomen werden in de 

uitvoering. De woning deelt een van zijn funderingen met het 

buurpand, waardoor het individueel ingrijpen niet het gewenste 

resultaat zal hebben. 

In het geval de ingreep voor meerdere panden tegelijk wordt gedaan is 

het mogelijk de balken haaks op de bestaande fundering aan te 

brengen en onder meerdere woningen door te laten lopen. Echter 

betreft het hier herenhuizen met meer en hogere verdiepingen dan 

het referentiemodel, wat leidt tot grotere belastingen. Door het 

vergroten van de balkdoorsnede en de paaldiameter, kan met 

hetzelfde systeem ook deze woning opnieuw gefundeerd worden. 

Wanneer nu naar het uitvoeringsplan voor de nieuwe fundering van 

deze woning wordt gekeken (figuur 10.17), is te zien dat een nieuwe 

vloer wordt toegepast met inwendige balken. Deze uitvoeringsvorm is 

ook met de honingraatkartonbekisting te doen, daarbij kunnen platen 

van hetzelfde materiaal gebruikt worden om de werkvloer voor de 

constructieve vloer te maken.  

 

Uit deze vergelijkingen blijkt dat de bekistingstechniek ook voor andere projecten toepasbaar is. 

Hierbij is voor de efficiëntie van het systeem de uitvoering van meerdere woningen in een rij of 

bouweenheid een pre. 

 

10.6 Conclusie 
Met dit laatste hoofdstuk is aangetoond dat dit nieuwe product voor funderingsvernieuwing 

praktisch uitvoerbaar is. De bekisting is met het huidige productieproces van honingraatkarton te 

maken. 

Voor het wapenen van de balken is een slimme manier bedacht. Helaas is het nog niet mogelijk met 

staalvezels te wapenen. Maar met de toepassing van korven, bijlegwapening en tussenkorven is toch 

een snellere en eenduidige manier van wapenen gevonden.  

Ook voor het koppelen van de bekistingsdelen en de aansluitingen met de wand en de paal zijn 

oplossingen gegeven. Hoewel het hier om principe oplossingen gaat die verder uitgewerkt zouden 

moeten worden, geeft het een indicatie van de mogelijkheden. 

Uit het SADT-schema en de vergelijking met de referentieprojecten, volgt dat toepassing van de 

honingraatkarton bekisting met korfwapening voordelen biedt op bestaande methoden en dat het 

systeem ook voor andere projecten gelijkend of deels afwijkend van het referentiemodel toepasbaar 

is. 

  

figuur 10.17 Funderingsplan 

Westersingel 25 
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Deel 5: Tot slot 
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11. Conclusies en aanbevelingen 
 

11.1 Conclusies 
Aan het begin van het afstudeeronderzoek is, na een studie van de huidige methoden en gesprekken 

met belanghebbenden,  de doelstelling geformuleerd;  

 

Het ontwikkelen van een methode voor funderingsvernieuwing welke voordelen heeft ten opzichte 

van de huidige wijzen van funderingsherstel en -vernieuwing.  

 

Om tijdens het afstudeertraject een leidraad te hebben en verantwoorde keuzes te kunnen maken is 

een Programma van Eisen samengesteld. In dit programma zijn de verbeterpunten van de huidige 

methoden, de mogelijkheden van de bestaande constructie en de eisen aan de kwaliteit van de 

nieuwe fundering in de vorm van constructieve- en uitvoeringstechnische eisen opgenomen. 

Hiermee is de eerste doelstelling bereikt: Het vaststellen van een referentiekader waarbinnen de 

methode voor funderingsvernieuwing moet voldoen. 

 

De punten van het Programma van Eisen worden gebruikt om het eindproduct te beoordelen: 

 

Stoppen van (ongelijke) zettingen: Door het aanbrengen van de nieuwe fundering wordt hieraan 

voldaan. Voor de balken is eis gesteld aan de maximale doorbuiging, zodat na uitvoering de 

bijkomende vervormingen beperkt zijn. 

 

Efficiënt dimensioneren: In de grond wordt een bestaande techniek gebruikt, het drukken van de 

palen geeft een verzekerd draagvermogen, palen hoeven niet over gedimensioneerd te zijn. Maar 

omdat het een bestaande methode is, worden geen voordelen ten opzichte van bestaande 

technieken behaald. Door de toepassingen van balken is ten opzichte van een constructieve vloer het 

betongebruik beperkt. Echter het gebruik van balken heeft ook geleidt tot het niet efficiënt toe 

kunnen passen van staalvezels, waardoor gewapend wordt met korven, met een beperkte afmeting 

met extra materiaal gebruik tot gevolg. 

 

Een geheel nieuwe fundering is nodig: Uit de analyse van het metselwerk is gebleken dat het 

bestaande metselwerk nog voldoet of met een ingreep versterkt kan worden. Daar het 

draagvermogen van de houten palen niet meer voldoet, vormt de nieuwe fundering een vervanging 

van deze en blijft het metselwerk behouden. 

 

Het draagvermogen: Tijdens het onderzoek is uitgegaan van een gelijkblijvend draagvermogen, maar 

door het toepassen van meer of grotere palen en een grotere balkdoorsnede kan het draagvermogen 

van de fundering vergroot worden. Wel dient het metselwerk dan gecontroleerd te worden, deze 

moet vergrote belasting ook kunnen dragen. 
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Bouwtijd korter: Door het gebruik van een bestaande manier voor het aanbrengen van de palen, 

wordt hier geen tijd bespaard. Door de toepassingen van de kartonnen bekisting kan wel veel tijd 

bespaard worden. Ook het wapenen met standaardkorven levert tijd winst op (tabel 11.1). 

Daarentegen heeft het beperken van de overlast, door het uitgraven van gangen onder de woning in 

plaats van het verwijderen van de vloer, een nadelige invloed op de bouwtijd. 

 

 
 

Beperken van de overlast: Door het gebruik van gedrukte palen, wordt de overlast in de vorm van 

geluidsoverlast en trillingen weggenomen. Ook de bewoonbaarheid is verbeterd doordat de 

werkzaamheden onder de begane grondvloer plaats vinden. 

 

Beperkte werkruimte: Door het werken onder de woning neemt de werkdruk toe. Echter door het 

graven van gangen wordt een werkhoogte gecreëerd waarbij gestaan kan worden. De eisen aan de 

afmetingen van het materiaal hebben geleidt tot de ontwikkeling van de uitvouwbare kartonnen 

bekisting welke inspeelt op de beperkte werkruimte. Door het lage gewicht, en de compactheid kan 

het element onder de woning naar de gewenste locatie gemanoeuvreerd worden, waar deze relatief 

eenvoudig kan worden uitgetrokken.  

Daarbij worden wapeningkorven met een maximale lengte van 1800mm gebruikt welke door één 

persoon te dragen zijn. Door het eenvoudig houden van de bekistingsvorm en de eenduidigheid van 

de wapening wordt de faalkans terug gedrongen. Daarbij kunnen aanpassingen aan de bekisting 

eenvoudig gedaan worden, met een mes zijn paalgaten en sparingen eenvoudig aan te brengen. 

 

Materiaal besparing: Gelijk met het efficiënt dimensioneren wordt ook materiaal bespaard. Zoals 

aangeven heeft de uitvoering in balken een positief effect op het beton gebruik maar negatief op het 

gebruik van staal. Met het gebruik van de honingraatkarton bekisting wordt in gespeeld op 

duurzaamheid, het papier waarvan de bekisting wordt gemaakt is al meerdere keren gerecycled. 

 

Met betrekking tot het eindproduct, kan gesteld worden dat hier gefocust is op de bekisting. Palen 

worden middels een bestaande methode aangebracht en ook het wapenen gebeurt op een redelijk 

traditionele manier. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat (te) veel op één aspect is 

gefocust. Dit is te verklaren door de beperkte tijd waarin het afstudeertraject is doorlopen en waarin 

veel onderzoek in de breedte is gedaan, wat ten koste is gegaan aan de uitwerking van het 

eindproduct. 

Over het uitgewerkte deel van het eindproduct, de honingraatkartonbekisting kunnen ook conclusies 

getrokken worden. Zoals aan het einde van hoofdstuk 9 gesteld is heeft het toepassen van 

honingraatkarton als bekistingsmateriaal een toekomst. Dit afstudeeronderzoek heeft een goede 

eerste indruk van het materiaal gegeven, maar voordat het honingraatkarton daadwerkelijk 

toegepast kan worden is verder onderzoek nodig. Zo dienen proeven met beton uitgevoerd te 

Tafelmethode onder begane grondvloer Balkenframe onder de dragende wand

Activiteit

Duur: 

dagen Activiteit

Duur: 

dagen Activiteit

Duur: 

dagen

Leeg graven kruipruimte 5 Inbrengen funda tiepalen 5 Vri jgra ven van de werkrui mte 3

Aanbrengen bemal ing indien noodza kel i jk 1 Vri jgraven werks leuf funderings ba lk 2 Inbrengen fundatiepal en 5

Inbrengen funda tiepa len 5 Rea l iseren inka ss ingen bouwmuren 2 Real is eren i nkas s ingen bouwmuren 2

Rea l iseren inkas s ingen bouwmuren 2 Aanbrengen werkvloer 2 Aa nbrengen werkvloer 1

Aanbrengen werkvl oer of vloeris ol atie 2 Vlechtwerk wapening + inkas s ingen 3 Aa nbrengen balkbekis ting 1

Vlechtwerk wapeni ng vloer + inkas s ingen 3 Aanbrengen bal kbekisting 3 Vlechtwerk wa pening 2

Storten betonnen constructievloer 1 Storten betonnen funda tiebalken 1 Storten betonnen fundatiebal ken 1

Evt a anbrengen za ndcementa fwerkvloer 1 Ontkisten + aanvul len met grond 1 Ontkis ten -

Totale doorlooptijd: 20 Totale doorlooptijd: 19 Totale doorlooptijd: 15

Balkenframe haaks op dragende wand: 

honingraatkarton bekisting

tabel 11.1 Vergelijking van de bouwtijd 
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worden om de invloed van de werkelijke hogere hydrostatische druk te ondervinden. Het model 

gemaakt tijdens dit onderzoek voldoet niet voor het een meer gedetailleerde uitwerking. Door 

tijdens de proeven rekmetingen te doen kan de stijfheid van het honingraatkarton bepaald worden 

en een meer accuraat model gemaakt worden. Uit de vergelijking met de referentieprojecten volgt 

dat het systeem voor de meeste situaties toepasbaar is, echter voor een individueel los staand pand 

is het systeem niet de juiste oplossing. 

Het grote voordeel van de honingraatkarton bekisting is dat deze uitvouwbaar is. Hierdoor wordt het 

product eenvoudig onder de woning gebracht en wordt veel tijd bespaard door de snelle plaatsing, 

met een verlaging van de werkdruk tot gevolg. Wanneer nu naar de andere overwogen 

bekistingsmogelijkheden wordt gekeken, had met een bekisting van EPS of kokers van karton niet 

hetzelfde voordeel behaald kunnen worden. Mogelijk had de toepassing van een opblaasbare 

bekisting ook potentie gehad, daar deze dezelfde positieve invloed heeft op de bouwtijd als de 

honingraatbekisting. Groot nadeel van deze bekisting is echter dat aanpassingen op de bouwplaats 

niet goed te doen zijn en elementen op maat geleverd moeten worden. 

 

11.2 Aanbevelingen 
Zoals in de conclusie is aangegeven heeft de toepassing van de honingraatkarton als 

bekistingsmateriaal voor funderingsvernieuwing een toekomst. Wel is verder onderzoek nog om aan 

de doelstelling te voldoen en een methode af te leveren die in de praktijk toepasbaar is. 

 

Aanbevelingen voor vervolg onderzoek: 

 

Honingraatkarton bekisting: Betreffende de honingraatkarton bekisting wordt aangeraden meer 

onderzoek te doen, daar met deze flexibele bekisting veel tijd bespaard kan worden. Hierbij moet 

gedacht worden aan het uitvoeren van meer proeven en het doen van metingen tijdens de proeven 

waaruit een meer accuraat computermodel kan worden opgesteld. Aanbevelingen met betrekking 

tot de bekisting zijn: 

 

Maken van een iteratief model, waarbij ook de verticale belasting op het proefstuk wordt 

meegenomen. De horizontale belasting invloed heeft op de vervorming, door deze vervorming 

ontstaat een verticale belasting op het materiaal waardoor de vervorming versterkte wordt en de 

verticale belasting weer toeneemt.  

Daarbij moet in dit iteratieve model  ook de invloed van de verticale vervorming op het waterniveau 

worden meegenomen, door de vervorming wordt de inhoud van de bekisting groter en stijgt het 

waterniveau en daarmee de optredende spanning niet lineair. 

 

De individuele vormverandering van de raten in het model meenemen 

door het model op te bouwen uit losse raten. Onder invloed van de 

horizontale belasting gaan de raten dicht aan de belastingzijde en 

openen zich aan de niet belaste zijde (zie figuur 11.1). Het individueel 

vervormen van de raten heeft invloed op de totale vervorming van de 

wand.  

 

In het model van dit afstudeeronderzoek is het verschil in stijfheden over het materiaal grof 

meegenomen door het toekennen van een drietal elasticiteitsmodulussen. Door tijdens de proef 

verschillende metingen te doen kan de rek op verschillende plaatsen van het proefstuk bepaald 

worden. Deze gegevens kunnen vervolgens in het model gebruikt worden, waardoor het model 

betrouwbaarder wordt. 

 

figuur 11.1 vervormingen 

van de raat 
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De grootste uitdaging en tegenstrijdigheid van het honingraatkarton is de flexibiliteit. Voor de 

uitvoering is het gewenst dat het product eenvoudig te plaatsen is, maar constructief is de flexibiliteit 

minder gewenst. Door de flexibiliteit treden vervormingen op onder invloed van de hydrostatische 

druk. Wanneer deze vervormingen te groot zijn, kan gedacht worden aan een binnen plaat met een 

vertanding. Door deze na het uitrekken van de bekisting met de tanden in de raten te plaatsen,  

worden deze op hun plaats gehouden en de vervormingen voorkomen. 

 

Ten slotte kan opgemerkt worden dat de plasticzak aan de binnenkant van de bekisting invloed heeft 

gehad op de proefresultaten. Door tijdens de proef een binnen plaat toe te passen met een PE-

coating, kan het eindproduct meer benaderd worden. Daarbij zal behalve met water de proef ook 

met beton uitgevoerd moeten worden om het effect van deze grotere hydrostatische druk te 

beschouwen. 

 

Tijdens de proeven met het honingraat karton is gebleken dat met dit bekistingsmateriaal ook vrije 

vormen gemaakt kunnen worden. Mogelijk kan een vervolg onderzoek gedaan worden naar de 

mogelijkheden van honingraatkarton voor het bekisten van vrije vormen. 

 

Wapening: Tijdens de uitwerking van de honingraatbekisting is uitgegaan van staalvezelwapening, 

uiteindelijk was dit niet de juiste oplossing en is terug gevallen op staven en beugels. Hier zou verder 

onderzoek plaatst kunnen vinden naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld koolstofvezelwapening, 

een wapeningsvariant die ook goed scoorde, maar waarvan besloten is deze niet verder uit te 

voeren. 

 

Praktische uitwerking: In hoofdstuk 10 is de praktische uitvoerbaarheid van de honingraatkarton 

bekisting gewapend met korven uitgewerkt. Dit uit zich in de uitwerking van het productieproces van 

honingraatkarton en het principe  van enkele details. Alvorens een toepasbaar product afgeleverd 

kan worden zullen deze aansluitingen verder uitgewerkt moeten worden en het productie proces 

nader beschouwt. 
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12. Reflectie  
Op het moment dat ik begon aan mijn afstudeerproject had ik het idee aan het einde van het jaar 

een nieuwe methode of product te hebben ontworpen/ontwikkeld dat toepasbaar zou zijn voor 

funderingsvernieuwing. Hoewel ik wist dat het ontwikkelen van een product dat direct toepasbaar 

zou zijn hoog gegrepen was, heb ik hier toch naar gestreefd. 

 

Uiteindelijk heb ik veel tijd besteed aan het doen van de verschillende studies, meer tijd dan ik 

aanvankelijk had gedacht. Toch denk ik dat het niet verkeerd is geweest dat dit proces langer heeft 

geduurd. Deze manier van ideeën generen en vervolgens het maken van overwogen keuzes heb ik 

nooit eerder zo bewust gedaan. Dit deel van mijn afstudeertraject is dan ook erg leerzaam geweest. 

Hoewel het niet verstandig zou zijn dit proces te verkorten, heeft het geleid tot een minder goed 

uitgewerkt eindproduct. Ik ben blij dat ik toch nog een tweetal eenvoudige proeven heb kunnen 

doen en dat het is gelukt een model op te zetten dat enigszins het gedrag van de proefstukken 

beschrijft. Hiermee heb ik vervolgens uitspraken kunnen doen over de toepasbaarheid van de 

honingraatkarton bekisting. Daarbij heb ik kennis over de materiaal technische eigenschappen van 

papier en karton opgedaan, materialen die op constructief vlak onbekend voor mij waren. 

 

In de conclusie is genoemd dat bij de uitwerking van het eindproduct de focus op de bekisting gericht 

is geweest. Deze nadruk is ontstaan ten gevolge van de keuzes die gemaakt zijn in het 

ontwerpproces. Bij de uitwerking van de combinatie kartonnen bekisting met staalvezelwapening is 

er vanuit gegaan dat deze wapeningtechniek beproefd is en eenvoudig toepasbaar zou zijn in de 

geschetste situatie. Vrij laat in het proces, toen ik al bezig was met het uitvoeren van de proeven met 

het honingraatkarton bleek dat  staalvezel wapening niet toepasbaar was. Vervolgens is gezocht naar 

een oplossing binnen de kartonnenbekisting. Hoewel ik redelijk tevreden ben over het resultaat, zou 

de afstemming tussen bekisting en wapening beter kunnen zijn wanneer de toepassing van 

staalvezelwapening eerder was uitgesloten. 

 

Aan het begin van het afstudeertraject heb ik aangegeven een onderzoek te willen doen dat bijdraagt 

aan de bouwwereld. Hoewel het eindproduct nu nog niet toepasbaar is, denk ik dat het een aanzet is 

tot de ontwikkeling van de kartonnen bekisting. Daarbij heb ik aangeven te willen werken aan een 

vraag uit de praktijk en de opgave praktisch te houden. Aan het begin van het afstudeertraject heb ik 

enkele projecten in uitvoering bezocht. Ik heb het als positief ervaren zelf te  ondervinden hoe het is 

om onder een woning te werken. Daarbij heb ik veel informatie ingewonnen door met uitvoerders, 

bouwvakkers, betrokkenen en gemeente te spreken over de problematiek en ervaringen. 

 

Ondanks dat ik mijn gestelde doel niet geheel heb gehaald (deze was toch wat te ambitieus) ben ik 

tevreden met het eindresultaat. Graag had ik de mogelijkheden van het honingraatkarton verder 

onderzocht. Maar ik denk dat dit onderzoek een goede aanzet is voor een vervolg onderzoek naar 

honingraatkarton bekistingen al dan niet als toepassing voor funderingsvernieuwing. 

Wel heb ik het idee dat ik in mijn onderzoek mogelijk meer constructieve diepgang had moeten 

zoeken, bijvoorbeeld door het product verder uit te werken.  
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