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SAMENVATTING 

Wereldwijd vinden er jaarlijks vele natuurrampen plaats waardoor onderkomens beschadigd raken. Hulporganisaties bieden onder 

andere hulp aan in de vorm van medicijnen, voedsel en onderdak. Er zijn verschillende fases waarin de noodhulporganisaties hulp 

aanbieden. In de eerste fase zullen hulpverleners naar overlevenden zoeken en zal er tijdelijk onderdak aangeboden worden en voedsel 

worden verstrekt. In een latere fase (wederopbouwfase) zullen bewoners terugkeren naar hun woning. Deze woningen zullen hersteld 

worden, zodat deze weer (constructief) veilig en bewoonbaar zijn.  

In dit onderzoek is een methode ontwikkeld om de wederopbouw van (strook) funderingen van beschadigde woningen mogelijk te 

maken. De wederopbouw van bestaande woningen wordt geanalyseerd met behulp van een bepalingsinstrument. Daarin wordt onder 

andere vastgesteld wat de schade en samenstelling van elk individuele woning is en op welke wijze de wederopbouw van de fundering 

plaats zal vinden. De opzet van het bepalingsinstrument is zo ontwikkeld dat hulpverleners in het werk kunnen beslissen hoe de 

funderingen hersteld kan worden. Hulpverleners stellen vast of de woning nog kan worden hersteld, of dat er een nieuw onderkomen 

gerealiseerd moet worden. Indien de fundering beschadigd is, zal deze worden hersteld. Een tweetal aspecten zal daarbij bepaald 

worden: De grondsamenstelling en de belasting (tevens samenstelling) van de woning. Om dit te bepalen hoeven geen complexe 

berekeningen uitgevoerd te worden. De grondsamenstelling kan eenvoudig bepaald worden door grondproeven uit te voeren en de 

samenstelling van de woning kan eveneens bepaald worden door een belastingschema te handhaven (zie hoofdstuk 4). Aan de hand 

van de resultaten van de grondsamenstelling en belasting van de woning worden keuzes gemaakt met betrekking tot de 

wederopbouwkeuzes van de fundering. 

Voor de wederopbouw van funderingen (zodat deze ook voldoet aan de gestelde eisen) wordt met behulp van het bepalingsinstrument 

keuzes gemaakt voor drie aspecten: de afmetingen van de betonfundering, het wel of niet toepassen van wapening en het wel of niet 

toepassen van grondstabilisatie. Een belangrijk aspect is dat het herstel door de bewoners van woningen en hulpverleners met een 

minimale bouwtechnische kennis zelf uitgevoerd kan worden. De keuzes en wijze waarop oplossingen worden aangereikt voor de 

wederopbouw van de funderingen zijn zo gemaakt dat deze low-tech uitvoerbaar zijn. 

Het bepalingsinstrument voor de wederopbouw van de (strook)fundering is gebaseerd op funderingsberekeningen. Constructieve 

berekeningen zijn gemaakt voor de fundering en de sterkte en stijfheid van grondstructuren die in een gebied (dat getroffen is door 

een natuurramp) aangetroffen kunnen worden zijn in kaart gebracht. Omdat in elk gebied de grondsoort een andere samenstelling kan 

hebben, zijn meerdere grondsoorten (zand, leem, klei en veen) geanalyseerd op sterkte en stijfheid en is de fundering gecontroleerd op 

stijfheid. Voor de wederopbouw van (strook)funderingen is gekozen voor beton (minimale betonsterkte klasse C12/15), omdat met 

beton een kwalitatief hoogwaardig eindproduct behaald kan worden.  

Om een strookfundering te realiseren voor zowel het herstel van bestaande onderkomens evenals voor nieuw te realiseren 

onderkomens, is het noodzakelijk om een funderingsbekisting toe te passen zodat de bodem niet vervuilt wordt, tijdens het 

verhardingsproces geen water wordt onttrokken door de bodem, en er 30% tot 50% procent beton bespaard kan blijven en er kan 

worden voldaan aan de vereiste betondoorsnede. In plaats van een traditionele bekisting kan een geprefabriceerde PVC zeilbekisting 

worden toegepast en worden verwerkt door de bewoners van woningen. Een PVC zeilbekisting is goedkoper dan een traditionele 

houten plaatbekisting, mede doordat het volume tijdens transport sterk beperkt kan blijven (ruim vier keer zo compact ten opzichte 

van een plaatbekisting). De PVC bekisting kan worden overgedragen als een ‘kit’ aan de bewoners van woningen in meerdere 

samenstellingen, afhankelijk van de hoeveelheid schade aan elke woning. De bekisting kan naar natuurramp gevoelige gebieden 

gestuurd worden voordat een ramp heeft plaats gevonden, zodat het product snel toegepast kan worden. Doordat het product af is 

gestemd op machinale mogelijkheden, is er maar liefst 20% op de totale kosten voor het product bespaard. 
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1.0 ONDERZOEKSAANPAK 

Dit hoofdstuk gaat over de onderzoeksaanpak. Daarbij richt het onderzoek zich op de wederopbouw van funderingen van (bestaande) 

woningen in gebieden die getroffen zijn door een natuurramp. Vanuit noodhulporganisaties is er de vraag op welke wijze funderingen 

van bestaande woningen hersteld kunnen worden. 

1.1  AANLEIDING 

Jaarlijks vinden er wereldwijd vele natuurrampen plaats 

waardoor woningen beschadigd raken en in het ergste 

geval slachtoffers  gedwongen worden het onderkomen te 

verlaten. De recente tyfoon Haiyan heeft in de Filippijnen 

naar schatting ruim één miljoen woningen beschadigd of 

verwoest, zie figuur 1.1. Al deze woningen moeten hersteld 

worden (indien dit mogelijk is) zodat families weer terug 

kunnen keren naar hun woning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figuur 1.2: Verschillende fases na een natuurramp (Fases hulpverlening: Brouwer, E.R.P., 2012, Speedkits project meeting, The Netherlands Red Cross) 

Figuur1.1: Beschadigde onderkomens in de Filippijnen na aanleiding van de 
tyfoon op 2 november 2013. (www.pdc.org) 
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Non Governmental Organisations (NGO’s) bieden hulp onder andere in de vorm van onderdak en voedsel. Het aanbod van hulp is 

verdeeld over verschillende fases. Nadat de ramp heeft plaatsgevonden start de ‘emergency’ fase. In deze fase staat het redden van 

levens centraal. Vervolgens staat het overleven centraal (relief-fase). Voor mensen die hun onderkomen verloren zijn of hun woning 

hebben moeten verlaten zal tijdelijk verblijf worden aangeboden.  

Onder andere medicijnen en voedsel worden verstrekt aan  

slachtoffers. In de ‘early recovery’ fase wordt de schade in kaart 

gebracht en voorbereidingen getroffen om de wederopbouwfase 

te starten. Tijdelijke onderkomens worden opgezet zodat 

gezinnen hierin kunnen verblijven. In de wederopbouwfase wordt 

de infrastructuur, gebouwen en woningen hersteld. Het 

onderzoek en de ontwikkeling voor de noodhulpverlening zet zich 

continu voort (Maffei, 2012). Dit onderzoek richt zich op de 

wederopbouw van woningen in de ‘recovery fase’. In figuur 1.2 

worden de verschillende fases weergegeven. 

Een natuurramp kan onder andere schade aanrichten aan de 

infrastructuur, net- en water leidingen en kan leiden tot een 

tekort aan materialen (Abhas K. Jha, 2010). Alle vormen van 

bouwwerken (hoog- en laagbouw) kunnen schade ondervinden aan 

de hand van de kracht van de natuurramp. Deze gebouwen zullen, 

afhankelijk van de schade, hersteld dienen te worden (wederopbouw) zodat gezinnen weer veilig gebruik kunnen maken van hun 

verblijf. 

Emergency catalogus 

De Internationale Federatie en het Internationale Comité van noodhulporganisaties hebben met behulp van nationale verenigingen 

een ‘noodhulp’ item catalogus opgesteld. Deze catalogus items zijn bedoeld voor de eerste fase nadat er een natuurramp heeft 

plaatsgevonden, met als doelstelling om een standaardisatie en harmonisatie van de selectie en aankoop van hulpgoederen tijdens 

noodhulpoperaties mogelijk te maken. De 

catalogus bevat meer dan 2500 artikelen 

online (waaronder voedsel en medicijnen) 

en biedt tevens informatie en 

ondersteuning voor leveranciers, 

inkopers, operationele gebruikers, 

donoren en de nationale autoriteiten die 

betrokken zijn bij noodhulpverlening. De 

catalogus (beschikbaar via 

http://procurement.ifrc.org/catalogue/) is 

opgebouwd uit drie delen. Een item dat 

onder andere wordt aangeboden is een 

professionele koffer met medische 

attributen, zie figuur 1.4. 

 

 

 

 

 

Figuur 1. 3: Beschadigde woning als gevolg van een natuurramp in 

India (www.trust.org) 

 

Figuur 1.4: Medische koffers (http://procurement.ifrc.org/catalogue/) 

 

http://procurement.ifrc.org/catalogue/
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Deel 1 is onder andere opgebouwd uit ‘shelter 

and construction materials’, wat vervolgens 

verdeeld is in drie subgroepen. Zie figuur 1.5. 

Een van de kits die wordt aangeboden in de 

catalogus is een steel kit. In tabel 1.1 wordt de 

samenstelling van de kit weergegeven. In de 

steel kit zijn zowel bouwmaterialen als 

materieel geïntegreerd tot één kit. Deze kit 

kan worden toegepast om het dak te 

herstellen. 

 

Ook wordt er in de catalogus een noodhospitaal aangeboden 

met een oppervlakte van 45m2 , zie figuur 1.6. Deze tent kan 

tevens worden gebruikt als opslag en is speciaal ontworpen 

om extra windbelasting op te kunnen nemen en het bieden 

van voldoende weerstand tegen  regen en micro organismen. 

Deze multifunctionele tent heeft een verwachte levensduur 

van 1 jaar in een tropische omgeving.  

(http://procurement.ifrc.org/catalogue/) 

                

Tabel 1.1: samenstelling van een ‘steel kit’ 

 

In de catalogus worden met betrekking tot het herstellen van beschadigde woningen voor de langere termijn geen kits of materialen 

aangeboden. Voor elke woning geldt dat de fundering de constructieve basis is. Beschadigde onderkomens moeten hersteld worden 

zodat families weer terug kunnen keren naar hun woning. De wederopbouw start bij de fundering. Beschadigde onderkomens moeten 

kwalitatief goed hersteld worden. Door nieuwe en beschadigde 

onderkomens kwalitatief goed te bouwen en te herstellen kan een 

doorbraak worden gemaakt in de noodhulpverleningcyclus. De 

woningen in de gebieden die getroffen zijn door een natuurramp 

zijn vaak van slechte kwaliteit, omdat constructies niet goed zijn 

uitgevoerd en woningen zijn gebouwd door bewoners met weinig 

bouwtechnische kennis. Door kwalitatief goed te bouwen (volgens 

eisen en richtlijnen) kan de vraag en nood naar hulpverlening 

gereduceerd worden.  

 

 

Figuur 1. 5: Indeling catalogus shelter en constructie materialen 

STEEL KIT 

-12 gegolfde gegalvaniseerde staalplaten: dikte 0.46mm, afmetingen 1*2 meter 

-3 gegalvaniseerde nokgordingen, dikte 0.46mm, afmetingen 0.33*1,8m
1

.  

-75 daknagels, gegalvaniseerd inclusief rubberen ring. Totaal gewicht 500 gram. 

-1 verzinkte geperforeerde orkaan strip inclusief 30m koord dikte 32mm. 

-1 gegalvaniseerd binddraad, diameter 1.5mm lengte 25m1. 

-1 aluminium waterpas, lengte 400mm 

-1 meetlint, lengte 5m1 in meters en inches, rolband 

-1 metalen schaar, semi-hard, 1mm maximaal 255mm 

-1 klauwhamer 750 gram, houten handvat 

-1 kniptang, lengte 220 mm 

Figuur 1. 6: Noodhospitaal (http://procurement.ifrc.org/catalogue/l 

 

http://procurement.ifrc.org/catalogue/
http://procurement.ifrc.org/catalogue/
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1.2 DOEL EN PROBLEEMSTELLING 

Probleemstelling: 

Nadat natuurrampen hebben plaatsgevonden kunnen onderkomens (woningen) zwaar beschadigd zijn, ditzelfde geldt ook voor de 

funderingen van deze woningen. In het huidige aanbod van noodhulp items van noodhulporganisaties ontbreken specifieke 

oplossingen voor het funderingsherstel.  

 

Doelstelling: 

Het ontwikkelen van een funderingssysteem (een methodiek zodat hulpverleners kunnen bepalen hoe de wederopbouw van 

funderingen plaats kan vinden) dat wereldwijd inzetbaar is ten behoeve van door natuurrampen beschadigde woningen. Het 

ontwikkelen van een funderingsproduct dat kan worden toegepast voor de wederopbouw van funderingen. 

1.3 ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN 

De onderzoeksvraag:  

Op welke wijze kan worden vastgesteld welk type fundering nodig is om een door natuurrampen aangetaste woning te herstellen en 

welke low-tech funderingsoplossing kan door hulpverleners en bewoners met weinig bouwtechnische expertise wereldwijd worden 

toegepast?  

 

Deelvragen: 
1) Wat zijn de gevolgen voor woningen nadat ze getroffen zijn door een natuurramp? 

 Welke type (bouwconstructies) woningen zijn er te onderscheiden? 

 Welke schade heeft een woning nadat het getroffen is door een natuurramp? 

 

2) Hoe zijn de huidige woningen, materialen en kits samengesteld die worden geleverd aan slachtoffers van natuurrampen door 

noodhulporganisaties? 

 Wat is het aanbod (catalogus) van noodhulporganisaties? 

 Binnen welk tijdsbestek nadat een natuurramp heeft plaatsgevonden dienen de slachtoffers te worden voorzien van 

goederen? 

 Welke bouwmaterialen worden er (lokaal) toegepast en zijn ze geschikt om toe te passen bij de wederopbouw van 

woningen? 

 

3) Op welke wijze kan een bepalingsinstrument worden toegepast voor de wederopbouw van funderingen zodat 

noodhulporganisaties hier gebruik van kunnen maken? 

 Welke type funderingen kunnen er worden aangetroffen in rampgebieden? 

 Welke grondsoorten kan men plaatselijk aantreffen? 

 Aan welke constructieve eisen zal de fundering moeten voldoen? 

 Welke keuzes en beslissingen dienen er genomen te worden om te bepalen hoe beschadigde funderingen hersteld kunnen 

worden? 

 

4) Op welke wijze kan een funderingsbekistings-kit worden toegepast om beschadigde woningen te herstellen?  

 Hoe kan een low-tech bekisting low-tech worden ontworpen worden zodat bewoners en hulpverleners de bekisting zelf 

kunnen verwerken? 

 Hoe kan de samenstelling van de funderingsbekistings-kit worden afgestemd op de vraag? 

 Op welke wijze kan de funderingskit getransporteerd worden en hoe kunnen de transportkosten laag gehouden worden? 
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1.4 ONDERZOEKSMODEL 

1. In het eerste deel van het onderzoek (state of the art) zijn de opbouw 

van bestaande woningen en de schades aan woningen nadat er een 

natuurramp heeft plaatsgevonden in kaart gebracht. Er is specifiek 

gekeken naar kleine eenlaagse woningen (oppervlakte van circa 20m2) 

 

2. In het tweede deel van het afstudeeronderzoek is bepaald hoe de 

wederopbouw mogelijk gemaakt kan worden voor de funderingen van 

beschadigde woningen. Daarvoor is een bepalingsinstrument ontwikkeld. 

Met behulp van dit bepalingsinstrument kunnen hulpverleners ter plaatse 

eenvoudig vaststellen hoe de funderingen hersteld kunnen worden. 

 

3. In het laatste deel van het afstudeeronderzoek is een 

funderingsbekisting ontworpen die specifiek toegepast kan worden voor 

de wederopbouw van zowel bestaande als nieuw te realiseren woningen. 

 

 

1.5 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Omdat er jaarlijks veel natuurrampen plaatsvinden worden veel onderkomens beschadigd. Het maatschappelijk belang van het 

onderzoek is dat een effectieve wederopbouw ertoe dient te leiden dat de kwaliteit van de woningen hersteld wordt, zodat het leven 

van de slachtoffers na de ramp weer opgepakt kan worden. 

 

Hulporganisaties zijn op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en ideeën voor de wederopbouwfase. Mede door het verrichten van dit 

onderzoek naar de wederopbouw van funderingen van beschadigde woningen wordt er gestreefd naar een methode die wereldwijd 

toepasbaar is. Om een wereldwijde oplossing te kunnen realiseren, dient er met vele aspecten rekening te worden gehouden. Dit zorgt 

voor een complexe situatie. Hierbij is het van belang dat de aanpak wordt vereenvoudigd zodat de inzet voor de wederopbouw 

gestructureerd plaats kan vinden en dat de bewoners zelfherstel uit kunnen voeren.  

1.6 VEEL GEBRUIKTE TERMEN 

Bepalingsinstrument: Een hulpmiddel (tool) waarmee bepaald kan worden hoe de wederopbouw tot stand kan worden gebracht 
Fundering: De fundering is de basis voor elk onderkomen en is de constructie die de belasting van het gebouw 

overbrengt op de daaronder gelegen draagkrachtige lagen 
Funderingskit: Een samenstelling van items dat overgedragen wordt aan bewoners van woningen ten behoeve van de 

wederopbouw van beschadigde funderingen 
Kit: Een kit is een samenstelling van middelen en materialen die kan worden overgedragen aan bewoners van 

beschadigde woningen bedoeld om het onderkomen te herstellen 
Onderkomens:  Eenlaagse woningen waar gezinnen in verblijven 
Shelters: Onderdak dat wordt aangeboden in de vorm van tijdelijke of permanente onderkomens waarbij 

slachtoffers worden beschermd tegen weersinvloeden en waarbij het onderkomen zorgt voor voldoende 
veiligheid 

Wederopbouw: Het herstellen van onderkomens waarbij de kwaliteit van het onderkomen hersteld wordt en minimaal 
wordt teruggebracht in de oude conditie. 

Figuur 1.7: Onderzoeksmodel 
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2.0 DE FUNDERING IN DE WONINGBOUW 

2.1 INLEIDING  

Verwoeste en beschadigde woningen moeten hersteld worden opdat het weer voldoende veiligheid biedt en bewoonbaar is. Om de 

wederopbouw af te stemmen op de bestaande situatie zullen materialen en middelen worden ingezet om het bestaande onderkomen 

te herstellen. In de inleiding is al besproken welke kits en materialen er in eerste fase na een ramp worden verstrekt. In dit hoofdstuk 

wordt de opbouw en beschadiging van woningen wereldwijd in kaart gebracht, om vervolgens te bepalen hoe de wederopbouw van 

funderingen mogelijk gemaakt kan worden. Naar een aantal aspecten zal in het bijzonder worden gekeken: 

 Welke (constructie)materialen zijn er gebruikt en zijn geschikt om toe te passen voor de wederopbouw van funderingen? 
 Welk type bouwconstructies zijn er te onderscheiden? 

 Welke schade heeft een woning nadat het getroffen is door een natuurramp? 

2.2 OPBOUW EN SAMENSTELLINGEN VAN WONINGEN 

In dit hoofdstuk is in kaart gebracht hoe de woningen in een rampgebied samengesteld zijn. Het is noodzakelijk om de samenstellingen 

in kaart te brengen zodat bepaald kan worden hoe de funderingen hersteld kunnen worden.  

De variatie tussen bouwstijlen, omvang en vormgeving van 

onderkomens (woningen) is grotendeels afhankelijk van de 

locatie. De beschikbaarheid van lokale bouwmaterialen speelt 

hierbij een belangrijke rol. Ook zijn er meerdere aspecten 

hiervoor maatgevend, zoals de economie, landstatus, klimaat en 

beschikbare kwaliteiten van de lokale bevolking (UN-HABITAT, 

2010). Het gebruik van materialen en bouwwijzen kan sterk 

verschillen. In Nederland wordt bijvoorbeeld vooral gebouwd met 

steenachtige materialen omdat hier ook voldoende aanbod voor 

is. Iets zuidelijker, in de Scandinavische landen wordt er vooral 

hout gebruikt als constructie materiaal. Dit materiaal wordt zowel 

lokaal als regionaal geproduceerd. In Zuid-Azië gebruikt men 

voornamelijk bamboe als constructiemateriaal. Hieruit kan er 

worden opgemaakt dat het type constructiemateriaal sterk 

afhangt van het aanbod uit de directe omgeving. 

 

In figuur 2.1 zijn de verschillende vormen van bouwconstructies in Pakistan die getroffen zijn door een overstroming weergegeven (UN-

HABITAT, 2010). Uit figuur 2.1 is op te maken dat er in het getroffen gebied (waar wederopbouw gerealiseerd moet worden) veel 

verschillende constructie vormen toegepast zijn. In het getroffen gebied in Pakistan zijn onderkomens onder andere samengesteld uit 

modderconstructies (37%), steenconstructies 

(19%) en adobe constructies (20%).  

Veel woningen zijn opgebouwd volgens 

traditionele bouwstijlen. Dat houdt in dat er wordt 

gewerkt aan de hand van de beschikbare 

kwaliteiten van de plaatselijke timmerlieden en de 

beschikbare constructiematerialen. In figuur 2.2. 

wordt een woning in Eritrea weergegeven. Eritrea 

is één van de armste landen van de wereld. In het 

gebied dat getroffen is door een conflict zijn 

woningen opgebouwd uit steenachtige wanden 

met zware aarde daken. (Ahsmore, 2008). Het 

voordeel van dit type woningen (zie figuur 2.2) is dat de constructiematerialen lokaal te verkrijgen zijn.  Het nadeel van dit type 

Figuur 2.1: Constructietypes in Pakistan waar een gebied getroffen is door 

een overstroming (UN-HABITAT, 2010) 

 

Figuur 2.2: Steenachtige wanden met een aarde dak (Ahsmore, 2008) 
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woningen is dat ze constructief niet sterk zijn. Gestampte aarde is een veel gebruikte constructiemethode in ontwikkelingslanden.  

Het wordt gebruikt om de volgende redenen: 

 Een tekort aan brandstoffen en cement 

 Aarde is een lokaal materiaal en is bijna overal beschikbaar 
 Aarde is een kosten- en energie effectief materiaal. De energiebehoefte om een aardewoning te realiseren is bijna nihil 

 De thermische eigenschappen van aarde zorgen voor koelte in de zomer en warmte in de winter 
 

Het nadeel van gestampte aarde is dat het een 

arbeidsintensief proces is en constructief minder 

sterk is dan bijvoorbeeld een steenachtige of 

betonnen constructie. Omdat gestampte aarde 

constructief niet sterk is, zal wapening worden 

geadviseerd om het constructief sterker te maken. 

(Van Egmond, 2006). In een ander gebied dat 

getroffen is door een natuurramp zijn woningen 

opgebouwd van adobe stenen. ‘Adobe’ stenen zijn 

opgebouwd uit 80% zand en meer dan 10% klei. 

Door het grondmengsel in een mal te plaatsen en 

dit een periode te laten drogen (in de zon) 

ontstaan adobe stenen. De volgende voordelen 

gelden er voor adobe stenen:  

 Het materiaal is bijna overal beschikbaar 

 Er is geen scholing vereist om adobe stenen te produceren 

 Geen energie behoefte is nodig om adobe stenen te produceren 

 De thermische eigenschappen van aarde zorgen voor koelte in de zomer en warmte in de winter 
 

Nadelen van een adobe stenen constructie is dat het constructief kwetsbaar is indien er een natuurramp plaatsvindt. Gebouwen van 

klei zijn kwetsbaar voor verval zodat extra onderhoud noodzakelijk is. Adobe stenen zijn niet geschikt om toe te passen in vochtige of 

natte gebieden (www.bukisa.com).  

Er wordt op veel verschillende manieren gebouwd. Vaak zijn het families die zelf hun eigen woning bouwen. Dit gebeurt vaak met zeer 

eenvoudige hulpmiddelen en een beperkt budget. Omdat de families geen bouwteams en bouwbedrijven inschakelen, worden 

woningen constructief niet goed uitgevoerd. De meeste locals die hun woning zelf bouwen zijn geen bouwvakkers en weinig tot geen 

vakkennis hebben met als gevolg dat woningen niet goed gebouwd zullen worden. Onjuiste keuzes worden gemaakt voor de keuzes 

van bouwmaterialen en constructieve verbindingen. Een beperkt budget en beperkt beschikbare materialen zijn doorslaggevende 

factoren die bepalen hoe de woning is samengesteld en opgebouwd. 

De wederopbouwfase van beschadigde woningen geschiedt op een aantal manieren. Bij een wederopbouwproject in Haïti (2010) zijn 

vijf tot zes huishoudens in groepen bij elkaar geplaatst en herstelden samen hun woningen. Tijdens het wederopbouwproject werden 

de groepen door experts getraind en ingelicht over de gebreken en het falen van woningen, zodat dit in het vervolg niet zal leiden tot 

verdere schade en slachtoffers. Met deze kennis zijn de mensen verantwoordelijk gesteld voor een constructief goed herstel van hun 

woningen. Aan elk huishouden is een registratiekaart uitgereikt. Met deze kaart is onder andere bevestigd dat mensen eigenaar zijn 

van de grond. Tevens staat vermeldt welke reparaties er aan het onderkomen moeten plaatsvinden. Bewoners krijgen financiële steun 

van noodhulporganisaties zodat zij zelf een bouwteam kunnen inschakelen die de woning kan herstellen (Ashmore, 2013). 

In Mozambique vond in 2007 een natuurramp (cycloon) plaats. In onderontwikkelde (rampgevoelige) gebieden zoals Mozambique is er 

ook gebrek aan kennis en interesse om goede onderkomens (woningen) te realiseren (IFCR, 2010). Een maand na de cycloon is een 

bouwteam het veld ingegaan en heeft de schade aan de woningen geanalyseerd. Zij hebben bevestigd dat de meeste woningen niet 

bestand zijn tegen de cycloon die is opgetreden en dit was te wijten aan de constructie technieken en de kwaliteit van de constructie. 

Figuur 2.3: adobe constructie die toegepast is in Pakistan 

(Ahsmore, 2008) 

http://www.bukisa.com/
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Onderzoek heeft in dit project bewezen dat het effectiever is om op een constructief goede manier te bouwen in plaats van een 

minimaal herstel waarbij om de twee of drie jaar weer herstel zal plaats vinden (IFCR, 2010). Architecten, engineers en studenten van 

de lokale Universiteit hebben deelgenomen in de ontwikkeling naar verbeterde technieken voor de wederopbouw van beschadigde 

woningen. Lokale bouwbedrijven en gemeente personeel hebben de wederopbouw mogelijk gemaakt. 

In Tadzjikistan vond in 2006 een aardbeving waarbij 1500 woningen 

zijn beschadigd en 1000 woningen zijn verwoest. De belangrijkste 

oorzaken van het bezwijken van woningen is dat de constructies 

slecht bestand zijn tegen seismische krachten (Ahsmore, 2008). De 

constructies zijn onder andere opgebouwd uit modder, zie figuur 

2.4. Deze ‘zwakke’ constructies zijn niet bestand tegen 

aardbevingen. Bewoners uit het rampgebied zijn door een speciaal 

bouwteam ingelicht door middel van workshops over hoe ze de 

bestaande constructie kunnen handhaven en versterken. In dit 

wederopbouwproject zijn lokale bouwmaterialen toegepast om de 

transportkosten te reduceren en vertraging te voorkomen in het 

transport. Voor de versterking van de constructie zijn 

moerbeitakken toegepast. Voor dit gebied was dit een geheel nieuw 

systeem. Het doel van deze constructie is om de kans op instorting 

te verkleinen. De moerbeitakken zijn getest volgens de Tadzjiekse 

constructieve voorschriften en normen. Volgens de gegevens van 

het Instituut voor Seismologie in Tadzjikistan heeft de constructie 

een minimale levensduur van 25 jaar zonder dat het constructief 

faalt of broos raakt (Ahsmore, 2008). 

Culturele, milieutechnische en kosten belangen zorgen vaak tot de overweging van 

constructieve keuzes zodat traditionele bouwmaterialen en methodes worden toegepast 

(Ahsmore, Joseph, 2013). Voor de wederopbouw zal gelden dat woningen veilig en 

constructief (natuurramp bestendig) hersteld worden, zodat culturele, milieutechnische en 

kosten belangen een lagere prioriteit hebben dan het belang voor een veilig en constructief 

goed herstel van de woningen. 

Conclusie 

Figuur 2.6 laat zien dat de samenstellingen van woningen per gebied kan verschillen. De 

materialen die zijn toegepast kunnen sterk verschillen. Ook de vorm van elke woning zal 

anders zijn. Doordat elke woning een andere samenstelling en vorm heeft, zullen de 

belastingen ook altijd anders zijn. Afhankelijk van de belastingen kunnen keuzes gemaakt 

worden met betrekking tot de wederopbouw van funderingen. De belastingen van een 

woning is onder andere bepalend voor de afmetingen van de fundering. In hoofdstuk 4 

wordt hier verder op ingegaan. 

Op vele manieren kan de wederopbouw plaats vinden. Lokale materialen kunnen toegepast 

worden voor de wederopbouw van beschadigde woningen, echter kan geconcludeerd 

worden dat het gebruik van lokale bouwmaterialen niet altijd de meest geschikte oplossing is. 

Verschillende methoden worden toegepast bij het wederopbouwproces. Enerzijds worden de 

bewoners van het beschadigde onderkomen financieel ondersteund zodat ze zelf materiaal 

aan kunnen schaffen en herstel uit kunnen voeren, terwijl anderzijds professionele bouwteams worden ingeschakeld om de 

wederopbouw van woningen goed te laten plaatsvinden. Er dient zorgvuldig om te worden gegaan met de manier waarop de 

wederopbouw plaatsvindt. Woningen moeten constructief goed gebouwd en hersteld worden volgens de eisen en normen die worden 

gesteld in het land waar de ramp heeft plaatsgevonden. Bedreigingen zoals het toepassen van ongeschikte bouwmaterialen moeten 

Figuur 2.4: Beschadigde woning in Tadzjikistan (Ahsmore, 2008) 

 

Figuur 2.5: Versteviging van een 

bestaande woning in Tadzjikistan 

(Ahsmore, 2008) 
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voorkomen zien te worden. Uitvoeringstechnisch is het niet verantwoord als bewoners zelf beslissingen nemen over keuzes en zelf de 

uitvoering in handen nemen. Zodoende dient er naar een oplossing gezocht te worden waarbij hulpverleners of speciale bouwteams de 

wederopbouw realiseren. Door beschadigde woningen goed te herstellen en nieuw te bouwen woningen goed uit te voeren wordt er 

getracht een doorbraak te maken in de wederopbouwcyclus. Doordat woningen beter worden uitgevoerd, zullen woningen minder 

schade ondervinden, zodat (afhankelijk van het type ramp) bewoners niet te allen tijde genoodzaakt zijn het onderkomen te verlaten. 

Constructieve onveilige situaties kunnen vermeden worden als woningen ‘goed’ gebouwd worden. In dit afstudeeronderzoek zal de 

methode waarop het herstel aan woningen plaatsvindt gebaseerd zijn op constructieve eisen en normen. Daarbij kan het dus 

voorkomen dat er afgeweken moet worden van de traditionele bouwwijze en materialen die er in het gebied worden toegepast.  

Voor de wederopbouw is het van belang om de lokale cultuur en bevolking te accepteren. Ontwerpers en ingenieurs die zich bezig 

houden met het ontwerp, engineering en constructie van onderkomens in een getroffen gebied zullen zorgvuldig om moeten gaan met 

sociale en culturele aspecten. Helaas is dit in de praktijk niet het geval. Een succesvolle uitvoering wordt meestal belemmerd of beperkt 

door het sociale systeem dat heerst in een bepaald gebied of land (Van Egmond, 2006). De prioriteit voor een constructief goed herstel 

moet hoger zijn dan de sociale en culturele belangen.  

Figuur 2.6: Verschillende samenstellingen van woningen op mondiaal niveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

5 

4 



 

 

 

 J.F.A. van Ravensteijn 

 

15 

J.F.A. van Ravensteijn 

 

J.F.A. van Ravensteijn 

2.3 SCHADE AAN BESTAANDE WONINGEN 

In dit hoofdstuk zijn zowel de samenstellingen en schades (van fundering, wand, dak, vloer, constructie, binnendeel) voor meerdere 

woningen (die getroffen zijn door een natuurramp) in kaart gebracht zodat bepaald kan worden hoe de wederopbouw van funderingen 

kan worden aangepakt. Het is van belang om deze schades in kaart te brengen om iets te kunnen zeggen over welke bouwmaterialen 

constructief wel en niet geschikt zijn voor de wederopbouw van funderingen. In dit afstudeeronderzoek zijn voor vijf verschillende 

woningen de schades geanalyseerd aan de hand van de beschikbare literatuur. Aan de hand van de afbeeldingen is bepaald wat de 

samenstelling en schade is van het onderkomen en wordt oplossingsgericht nagedacht over hoe de wederopbouw plaats zou kunnen 

vinden. Verder in dit hoofdstuk zijn funderingen in kaart gebracht, om vast te stellen wat geschikte funderingsconstructies zijn om toe 

te passen voor de wederopbouw van bestaande woningen.  

 
Woning 1: Indonesië (schade aangericht door een aardbeving) 

In Indonesië heeft in 2009 een aardbeving plaatsgevonden 

waarbij er sprake was van een kracht van 7.0 op de schaal van 

Richter. Daarbij raakten 600 onderkomens zwaar beschadigd en 

600 onderkomens licht beschadigd. De schade aan een 

onderkomen is afhankelijk van de kracht van de aardbeving en 

kwaliteit van het onderkomen (www.articles.nydailynews.com). 

Aan de woning in figuur 2.7 is te zien dat een groot gedeelte van 

het verblijf volledig is ingestort. Meerdere delen van de woning 

(het dak en de wand) zijn beschadigd. Daardoor voldoet de 

woning niet meer aan een aantal functies: Het bieden van privacy 

en bescherming tegen weersfactoren (zoals wind, zon, regen en 

extreme temperaturen). Ook is de hoofddraagconstructie deels 

vervallen, waardoor de woning onbewoonbaar is en de bewoners 

genoodzaakt zijn het onderkomen te verlaten. In tabel 2.1 wordt per 

onderdeel van de woning de schade beschreven. 

 
Voor de woning in figuur 2.7 dient te worden vastgesteld of de woning hersteld kan worden, of dat een volledig nieuw onderkomen 

een betere oplossing is omdat de woning te zwaar beschadigd is. Het herstel van het bestaande, is mogelijk intensiever en kostbaarder 

dan wanneer een nieuw onderkomen wordt aangeboden. Als bepaald is dat het herstellen van de bestaande woning de geschikte 

oplossing is, dan kan de samenstelling van het 

onderkomen bepaald worden. De samenstelling van 

de woning (figuur 2.7) wordt weergegeven in tabel 

2.1.  

Tabel 2.1: Schade aan delen van een woning in Indonesië 

nadat er een aardbeving heeft plaatsgevonden 

Wederopbouwopties:  

De wandconstructie is grotendeels verwoest. Om het onderkomen te herstellen is het bij de wederopbouw van belang dat er wordt 

uitgegaan van de bestaande bouwconstructie, zodat het geheel goed op elkaar aansluit. Om de fundering te herstellen zal eerst 

worden bekeken of de bestaande constructie weer toegepast kan worden (afmetingen en materialen). Als blijkt dat dit niet voldoet, 

kan ervoor worden gekozen om met een ander materiaal een fundering te herstellen, bijvoorbeeld met beton. Hulpverleners ter 

plaatse moeten controleren of de fundering constructief nog voldoet. De aardbeving kan er namelijk toe geleid hebben dat er 

scheurvorming of breuk is ontstaan in de fundering. 

  

Figuur 2.7: Schade aan een woning in Indonesië 

(www.articles.nydailynews.com) 

Deel  Opbouw    Schade 

Fundering:  Strookfundering   Niet zichtbaar 

Vloer:  Grond    Intact 

Wand:  Stenen metselwerk   Deels verwoest 

Dak:  Houten spanten afwerking dakpannen Deels verwoest 
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In het geval dat er één funderingsstrook verwoest is, kunnen de volgende herstelmogelijkheden uitgevoerd worden:  

 Metselwerk stenen en mortel (opbouw zoals bestaande constructie) kan worden overgedragen aan de bewoners, zodat 

zij de fundering zelf kunnen herstellen. Het nadeel kan zijn dat de kwaliteit van de producten gebrekkig is. Ook 

uitvoeringstechnisch kunnen problemen ontstaan als bewoners zelf de fundering herstellen.  

 Een prefab funderingsstrook van beton kan worden toegepast, maar hier gaat de voorkeur niet naar uit. Deze elementen 

moeten op maat gemaakt worden, de transportmogelijkheden kunnen beperkt zijn en kranen zullen niet ter beschikking 

zijn om deze stroken te plaatsen. Een geprefabriceerd proces zal leiden tot een langer wederopbouwproces. 

 Hulpverleners kunnen betonspecie toepassen om de fundering te herstellen. Beton is een constructief sterk product, 

alleen zal de kwaliteit achterhaald dienen te worden (met behulp van proeven) of de samenstelling voldoet aan de eisen. 

 Adobe stenen kunnen niet worden toegepast voor de wederopbouw van de fundering. Het materiaal is constructief niet 

sterk, daardoor is dit product niet geschikt voor de wederopbouw.  

Woning 2: Mexico (schade aangericht door een aardbeving) 

In maart 2012 heeft in Mexico een aardbeving 

plaatsgevonden waarbij er sprake was van 7.4 op de schaal 

van Richter. Hierbij zijn 600 woningen beschadigd (Miller, 

2012). In figuur 2.8 is te zien dat de constructie van de 

woning grotendeels nog intact is, al is het niet goed te 

beoordelen of de constructie kwalitatief nog in orde is. Het 

dak heeft ogenschijnlijk niet veel schade opgelopen. Eén 

wand is totaal verwoest. De dragende binnenwand, 

(bestaande uit metselwerk) is ook nog intact. In dit 

voorbeeld is er sprake van schade aan meerdere delen van 

de woning. Een klein gedeelte van het dak is minimaal 

beschadigd en een complete wand is verwoest. In tabel 2.2 

wordt de schade per onderdeel beschreven. 

 
Voor de woning in figuur 2.8 dient bepaald te worden of 

herstel kan plaatsvinden, of dat een volledige nieuw onderkomen een betere oplossing is. Uit figuur 2.8 kan worden opgemaakt dat 

maar één wand volledig is verwoest. Vanwege deze beperkte schade, is een nieuw onderkomen niet nodig en zal herstel plaatsvinden. 

De (constructie) vorm en materialen 

van de woning in figuur 2.8 staan 

weergegeven in tabel 2.2.  

 

Tabel 2.2 Schade aan bouwdelen van een 

woning in Mexico nadat er een aardbeving 

heeft plaatsgevonden. 

 

Mocht er bij deze woning schade aangetroffen worden aan de fundering, dan zouden de vier wederopbouw opties zoals vermeld zijn 

bij woning 1 ook toegepast kunnen worden. De voorkeur gaat echter naar het toepassen van betonspecie, zodat de oplossing in het 

werk plaats kan vinden en de kans op het maken van fouten het kleinst blijft en de fundering op maat gemaakt kan worden. 

Deel  Opbouw     Schade 

Fundering:  Strookfundering metselwerk   Niet zichtbaar 

Vloer:  Grond     Intact 

Wand:  Blokken metselwerk    1 wand 100% verwoest 

Binnenwand: Blokken metselwerk + afwerklaag  Intact 

Dak  Bamboe liggers afgewerkt met takken en dakpannen Lichte schade 

 

 

Figuur 2.8: Schade aan een onderkomen in Mexico. (www.csmonitor.com) 
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Woning 3: Guatemala (schade aangericht door een aardbeving) 

In Guatemala (november 2012) vond er een aardbeving plaats 

met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter waarbij 7000 

onderkomens zijn beschadigd (www.mercycorps.org). In figuur 

2.9 is de schade te zien van een woning die getroffen is door de 

aardbeving. Er is te zien dat de hoofddraagconstructie 

(wandconstructie) intact is gebleven en dat alleen de 

wandbekleding verwoest is en een klein deel van de 

strookfundering. In tabel 2.3 wordt per deel van de woning de 

schade beschreven. 

Om de funderingen te herstellen, kunnen betonblokken 

toegepast worden. Echter is het de vraag of deze beschikbaar 

zijn in de lokale omgeving. Als alternatief kan ervoor worden 

gekozen om de fundering aan te helen met betonspecie. De 

gewenste afmetingen kunnen bereikt worden door de 

funderingsbekisting hierop af te stemmen. 

 
 

Tabel 2.3: Schade aan bouwdelen van een woning in 

Guatemala nadat er een aardbeving heeft 

plaatsgevonden.  

 
 
 

Woning 4: Pakistan (schade aangericht door een overstroming) 

In figuur 2.10 is een willekeurig onderkomen te zien dat is 

getroffen door de overstroming. Hierbij is te zien dat een deel 

van de buitenwand, uitgevoerd van baksteen (wat tevens de 

draagconstructie is van het dak) voor een deel is weggevallen 

(weggespoeld). De rest van de hoofddraagconstructie is nog 

intact. In tabel 2.4 wordt per bouwdeel de schade 

beschreven. De fundering kan er hersteld worden door het 

metselwerk aan te helen. Echter kan er in overweging worden 

genomen om niet voor metselwerk te kiezen, maar voor 

beton. Beton is constructief sterker dan baksteen. De keuze is 

onder andere echter afhankelijk van de beschikbare 

materialen in de omgeving en de belasting van de woning. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.4: Schade aan bouwdelen van een woning in Pakistan nadat er 

een overstroming heeft plaatsgevonden. 

Woning 5: Pakistan (schade aangericht door een overstroming) 

Figuur 2.9: Schade aan een onderkomen in Guatemala. 

(www.mercycorps.org) 

 

Deel  Opbouw   Schade 

Fundering:  Betonnen strookfundering Niet zichtbaar 

Vloer:  Beton   Intact 

Wand:  Constructie: Houten kolommen Constructie intact  

  Afwerking: Plaatmateriaal Wandafwerking 100% verwoest  

Dak  Constructie: niet te herleiden Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten 

 

 

 
 

Figuur 2.10: Onderkomen in Muzaffarabad (Pakistan) nadat er een 

overstroming heeft plaatsgevonden. (UN-HABITAT, 2010) 

Deel  Opbouw   Schade 

Fundering:  Strookfundering metselwerk Deels verwoest 

Wand:  Constructie: blokken metselwerk Deels verwoest 

Dak  Constructie: niet zichtbaar Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten Intact 

 

 

http://(www.mercycorps.org)/
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In figuur 2.11 wordt een woning weergegeven uit Pakistan nadat 

deze is getroffen door een overstroming. Bij dit onderkomen is te 

zien dat de fundering (opgebouwd uit rivierstenen) deels verwoest 

is. Ook zijn een deel van het dak en de wand (opgebouwd uit 

bakstenen metselwerk) verwoest. In tabel 2.5 wordt de schade per 

bouwdeel beschreven. Een deel van de fundering is door de 

natuurramp verwoest. Rivierstenen hebben een onregelmatige 

vorm en zijn constructief niet sterk. Alleen gebroken steen kan 

gebruikt worden voor de funderingen. Ronde rivierstenen hebben 

de neiging om te gaan ‘glijden’ (UNDP Regional Centre, 2007). 

 
 
 

 
Tabel 2.5: Schade aan bouwdelen van een woning in Pakistan nadat er 

een overstroming heeft plaatsgevonden. 

 
 
 
 

Van deze vijf woningen kan geconcludeerd worden dat er materialen zijn toegepast die niet bestand zijn tegen een natuurramp, 

waaronder een fundering opgebouwd uit rivierstenen. Voor elke beschadigde woning die (per bouwdeel) hersteld moet worden is het 

van belang dat de bouwtechnische oplossingen goed zijn en niet opnieuw voor problemen kunnen zorgen. Dit afstudeeronderzoek richt 

zich specifiek op de wederopbouw van funderingen. 

Door UN-HABITAT (Agentschap van de Verenigde Naties voor menselijke nederzettingen) zijn woningen geanalyseerd in Pakistan nadat 

deze getroffen zijn door een overstroming in september 2010. Een technisch assessment team heeft de opbouw en schade van 

woningen in kaart gebracht, met als doel om een goede wederopbouwfase te kunnen realiseren. Van de geanalyseerde woningen in 

Pakistan is door UN-HABITAT een tabel opgesteld waarin de verschillende bouwconstructies van woningen in verband zijn gebracht 

met verschillende vormen van schades. In het rampgebied zijn elf verschillende constructietypen van woningen herleid. Deze woningen 

zijn gekoppeld aan vijf verschillende vormen van 

schade.  

 

Klei (adobe), bamboe (manna) en gebakken steen 

(met modder mortel) constructies zijn 

constructies die gevoelig zijn voor 

overstromingen en hebben de meeste schade 

geleden bij de overstroming in Pakistan. Klei, 

bamboe, en stenen met moddermortel zijn 

constructieve materialen die kunnen worden 

toegepast om de woningen te herstellen. Echter 

zijn deze bouwmaterialen constructief zwakker 

dan bijvoorbeeld ongewapend (bak)steen en 

versterkt houtwerk, zoals blijkt uit figuur 2.12. 

Onderkomens die zijn opgebouwd uit deze 

constructiematerialen hebben minder schade 

geleden ten opzichte van klei, bamboe en 

baksteen met moddermortel.  

Figuur 2.11: Muzaffarabad, Pakistan, waarbij o.a. de fundering schade 

heeft opgelopen. (UN-HABITAT,2010) 

Deel  Opbouw   Schade 

Fundering:  Rivierstenen metselwerk Deels verwoest 

Vloer:  Stenen/betonvloer  Deels verwoest 

Wand:  stenen metselwerk  Deels verwoest 

Dak  Constructie: niet zichtbaar Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten Intact 

 

 

Figuur 2.12: Schade aan constructietypes van onderkomens in Pakistan na een overstroming  

(UN-HABITAT, 2010)  
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Verschillende oorzaken leiden tot de schade aan een onderkomen:  

 Snel stromend water (langs rivierbeddingen) kan leiden tot erosie en weggespoelde woningen 

 Aardverschuivingen kunnen ontstaan door snelle waterstromingen waardoor woningen kunnen verzakken 

 Rondzwervend puin kan leiden tot schade waardoor delen van een woning beschadigd of verwoest kunnen raken 
 

Dit zijn schadevormen op de korte termijn. Bij een overstroming waarbij het water een lange periode blijft staan kunnen andere 

vormen van schade optreden: 

 Modder constructies kunnen na een loop van tijd inzakken 

 Funderingen kunnen (plaatselijk) verzakken door verschillende grondspanningen 

 Stenen constructies verzwakken na verloop van tijd wat kan leiden tot instorting (UN-HABITAT, 2010) 
 

Conclusie  

De schade aan de funderingen kan te allen tijde anders zijn en is onder andere afhankelijk van de kracht van de natuurramp en het 

toegepaste constructiemateriaal. Omdat elke fundering uniek is (type fundering, vorm, afmetingen, materialen), zal een uniforme 

oplossing voor de wederopbouw van funderingen niet haalbaar zijn. Eerst wordt getracht om de fundering te herstellen zoals de 

situatie was voor de ramp. Echter blijkt dat er constructie materialen (ronde rivierstenen, adobe stenen, moddermortel) hier 

constructief niet geschikt voor zijn. Hetgeen wat er zal worden teruggebouwd, moet passen en aansluiten op de bestaande woningen 

en voldoen aan de constructieve eisen en normen. Ondanks dat de schade aan elke woning uniek is, zal er naar een zo groot mogelijke 

gemeenschappelijke oplossing worden gezocht om de wederopbouw van funderingen te kunnen realiseren. De wederopbouw zal 

afgestemd worden op de meest voorkomende situaties. Het aantal mogelijke oplossingen zal beperkt worden, zodat de wederopbouw 

gestructureerd kan plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk worden verschillende bestaande funderingen in kaart gebracht, zodat 

beoordeeld kan worden of dat de funderingen constructief ‘goed’ samengesteld zijn. 
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2.4 BESTAANDE FUNDERINGEN VAN WONINGEN 

Om vast te stellen hoe het herstel van funderingen plaats zal vinden, worden bestaande funderingen van woningen (die getroffen zijn 

door een natuurramp) in kaart gebracht. Verder is het van belang om te bepalen hoe de fundering constructief verbonden is met de 

overige bouwdelen (vloer, wand, binnendeel), wat de samenstelling van de funderingen (vorm en materialen) zijn wat de schade aan 

de funderingen van bestaande woningen is. Funderingen van woningen in Pakistan zijn door UN-HABITAT (2010) geanalyseerd. In 

Pakistan vond in juli 2010 een overstroming plaats waarbij ruim 20 miljoen mensen dakloos zijn geraakt. In meerdere bergdistricten viel 

in een dag meer dan 1000 mm regen. Het water zocht een weg naar de zee door het bergachtige landschap, met als gevolg dat er 

wekenlang overstromingen waren in de gebieden langs de rivieren (www.samenwerkendehulporganisaties.nl). Vele woningen zijn 

deels of totaal verwoest door de natuurramp. Het klimaat van het getroffen gebied in Pakistan is sterk wisselend. Het grootste deel van 

Pakistan heeft een woestijn- en steppeklimaat, overgaand naar een continentaal klimaat in de noordelijk gelegen bergen en een 

hooggebergteklimaat op de hoogstgelegen bergtoppen, dat vrijwel zonder uitzondering bedekt is met gletsjers en eeuwige sneeuw 

(www.klimaatinfo.nl). 

 

In dit afstudeeronderzoek zijn drie 

representatieve funderingen omschreven van drie 

verschillende typen onderkomens uit Pakistan die 

getroffen zijn door een natuurramp. UN-HABITAT 

beschrijft dat er onderkomens zijn waarbij geen 

fundering is toegepast (de wand is in sommige 

gevallen tevens de fundering). Wanden 

opgebouwd van modder worden gebouwd nadat 

de toplaag van het maaiveld verwijderd is. In 

sommige gevallen worden er bij de constructie 

van modder wel funderingen toegepast, die 

opgebouwd zijn uit gebakken of ongebakken 

stenen. De diepte en breedte van de fundering 

hangt af van het beschikbare budget van de 

bewoners van de woningen. De afmetingen van de 

funderingen in Pakistan zijn veelal 20 tot 60 cm hoog, 

de breedte varieert van 60 tot 80 cm.  

 

Een veel voorkomende funderingstype is een strookfundering, waarbij de bovenste grondlagen worden gebruikt als draagkrachtige 

laag. Hier vormen zich de eerste problemen al: Mensen worden gedwongen om de afmetingen van de fundering te minimaliseren door 

een beperkt budget. Ook wordt de status van de grondlaag niet achterhaald: Daarbij is het mogelijk dat de grondlaag niet voldoende 

draagkrachtig is. 

 

Voorbeeld fundering 1:  

In figuur 2.13 wordt een doorsnede weergegeven van een woning in Pakistan, waarin te zien is dat er geen fundering is toegepast. De 

wand is hierbij de fundering. Alleen de bovenste (humus) toplaag is verwijderd.  

  

Figuur 2.13:  Doorsnede samenstelling onderkomen in Pakistan (UNHABITAT , 2010)  

 

Fundering woning 1 

Samenstelling (vorm en materialen) fundering: Type fundering: Rechthoekige strookfundering 

Afmetingen:600mm*300mm (breedte*hoogte) 

Materialen: (Lokaal) modder 

Schade aan onderkomen (fundering): 

 

Een fundering van modder is niet sterk, waardoor het na een overstroming een 

behoorlijke schade kan oplopen. Delen of de totale fundering kan worden verwoest of 

worden weggespoeld, zodat ook de wanden en het dak instortingsgevaar opleveren. 

 

   

Dak  Constructie: niet zichtbaar Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten Intact 

 

 

Tabel 2.6: Samenstelling van een fundering in Pakistan 
  

 

http://www.samenwerkendehulporganisaties.nl/
http://www.klimaatinfo.nl/
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De fundering is ondiep aangelegd waarbij de onderkant van de fundering circa 30 centimeter lager ligt dan het maaiveld. De vloer 

draagt niet af op de fundering, zodat alleen de belasting van de wand en het dak af worden gedragen op de fundering. Voor de 

wederopbouw en nieuw te realiseren woningen is het niet raadzaam om deze funderingsconstructie toe te passen. Allereerst is het 

materiaal constructief zwak en gevoelig voor natuurrampen. De fundering zal dieper gerealiseerd worden zodat het vorstvrij wordt 

aangelegd.  

Voorbeeld fundering 2: 

In figuur 2.14 wordt een doorsnede weergegeven van 

een woning in Pakistan waarin te zien is dat de 

fundering dezelfde samenstelling heeft als de wand. 

Voor de woningen zijn lokale materialen toegepast. 

Het dak bestaat uit modder en is versterkt met 

houten balken. Als wandconstructie is een 

rivierstenen metselwerk (met moddermortel) 

toegepast. Omdat de wand en dak zwaar zijn zal dit 

resulteren in hoge belastingen op de fundering. Door 

de woning in het vervolg slanker te dimensioneren 

kan de fundering ook slanker uitgevoerd worden. In 

plaats van rivierstenen zal er voor een ander 

materiaal gekozen worden, omdat dit materiaal niet 

bestand is tegen overstromingen en aardbevingen. 

  

 

 

 

 
Tabel 2.7: Samenstelling van een fundering in Pakistan 

 

Voorbeeld fundering 3: 

In figuur 2.15 is een doorsnede te zien van een 

woning in Pakistan. Bij zowel de wand als de 

fundering zijn metselwerkstenen toegepast. 

Deze fundering is in vergelijk tot de fundering 

voorbeelden 1 en 2 al een constructief betere 

oplossing. Voor de fundering is namelijk een 

gebakken steen toegepast, terwijl bij de wand 

gebruik is gemaakt van (zon) gedroogde 

blokken. De fundering is voldoende diep 

aangelegd zodat het opvriezen voorkomen kan 

worden. Uit de doorsnede kan niet worden 

opgemaakt welke mortel is toegepast; indien 

moddermortel is toegepast dan is de fundering 

alsnog ‘slecht’ uitgevoerd. De fundering heeft 

een breedte van 450 mm.  

Fundering woning 2 

Samenstelling (vorm en materialen) fundering: Type fundering: Rechthoekige strookfundering 

Afmetingen:600mm*600 (tot 1200)mm (breedte*hoogte, minimaal) 

Materialen: Lokale rivierstenen met modder mortel 

Schade aan onderkomen (fundering): 

 

Een fundering van rivierstenen is niet sterk en niet bestand tegen overstromingen en 

aardbevingen. Daarom kan er bij deze materiaalkeuzes de schade vrij hoog zijn. 

 

   

Dak  Constructie: niet zichtbaar Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten Intact 

 

 

Figuur 2.14: Doorsnede samenstelling onderkomen in Pakistan (UNHABITAT ,2010)  

 

Figuur 2.15: Doorsnede samenstelling onderkomen in Pakistan (UNHABITAT ,2010) 
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Hoe breder de fundering zal zijn, hoe groter het dragend vermogen. De funderingsbreedte van de woning in figuur 2.15 zal voldoende 

zijn. Dit is onder andere afhankelijk van de belasting. Bewoners die hun huis zelf bouwen zullen dit niet nagaan. Voor de wederopbouw 

is het van belang dat de fundering afgestemd wordt op de belastingen van de woning. Ook zal de samenstelling van de grondlaag in 

kaart gebracht worden, omdat dit ook iets zegt over de afmetingen van de fundering. Hier wordt in hoofdstuk 3 verder op ingegaan. 

Tabel 2.8: Samenstelling van een fundering in Pakistan 

Een veilig huis heeft een sterke fundering nodig. Daarbij is het noodzakelijk dat 

er juiste keuzes gemaakt worden voor de afmetingen en materialen van de 

fundering. Het realiseren van slechte funderingen moet voorkomen zien te 

worden. In figuur 2.16 wordt een fundering weergegeven van een woning in 

Nepal. Voor deze fundering is gebruikt gemaakt van stenen met een 

onregelmatige vorm, waarin modder mortel is verwerkt. Modder mortel is 

goedkoop en eenvoudig te verkrijgen, maar het is een constructief zwak 

materiaal (Bothara, 2011). 

In figuur 2.17 is een fundering te zien die is opgebouwd uit metselwerk blokken. 

Deze blokken zijn gelegd op een drassige ondergrond. Allereerst zijn de geulen 

gevuld met water. Vervolgens wordt de geul gevuld met droog zand en cement. 

Daarna wordt de eerste rij blokken in dit mengsel gelegd. Constructief is het 

mengsel niet goed samengesteld waardoor de specie niet sterk is en de 

verbinding tussen de blokken zwak is. Een natte ondergrond zoals in figuur 2.17 

is ontoereikend en zwak omdat verzakking kan optreden en niet bestand is 

tegen externe gevaren. De fundering is niet voldoende breed indien de wand 

volledig wordt gerealiseerd met stenen metselwerk. Een bredere fundering 

zorgt voor een hoger dragend vermogen. 

Fundering woning 3: 

Samenstelling (vorm en materialen) fundering: Type fundering: Rechthoekige Strookfundering 

Afmetingen:450mm*600mm (breedte*hoogte, minimaal) 

Materialen: metselwerk bakstenen 

Schade aan onderkomen (fundering): 

 

Een fundering van gebakken stenen metselwerk is vrij sterk waardoor de schade aan een 

onderkomen beperkt kan blijven 

 

   

Dak  Constructie: niet zichtbaar Intact 

  Afwerking: stalen dakplaten Intact 

 

 

Figuur 2.16: Doorsnede van een fundering in Nepal  

(Bothara, 2011) 

 

Figuur 2.18: Onregelmatige structuur vermindert de sterkte van de 

constructie (Bothara, 2011) 

 

Figuur 2.17: Slechte uitvoering van een fundering (Handbook on Good Building 

Design and Construction in the Philippines, 2008) 
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Conclusie  
Funderingen zijn opgebouwd aan de hand van beschikbare lokale bouwmaterialen, budget en aan de hand van de kennis en kwaliteiten 

van de lokale bevolking. De funderingen zijn niet ontworpen conform de mogelijke natuurrampen die in het gebied voor kunnen 

komen. Er zijn funderingen gerealiseerd die niet goed zijn uitgevoerd, niet voldoende sterk zijn en veel schade zullen ondervinden als er 

een natuurramp plaatsvindt, zoals te zien is bij woning 1 en 2 (figuur 2.13 en 2.14). Hierbij zijn funderingen gerealiseerd van modder en 

rivierstenen met modder mortel. Modder mortel staat erom bekend dat het niet bestand is tegen zowel overstromingen als 

aardbevingen. (UN-HABITAT, 2010). Modder mortel heeft een lagere sterkte dan cement of lijm en kan falen bij een overstroming of 

aardbeving. Een ander probleem kan zijn dat rivierstenen een onregelmatige vorm hebben en verschil in grootte, waardoor het 

verband van een orthogonale fundering ontbreekt en waardoor de constructie minder sterk is zoals is weergegeven in figuur 2.18 

(Bothara, 2011).  

Voor de wederopbouw van funderingen (en nieuw te realiseren funderingen) moeten keuzes worden gemaakt. Het is belangrijk dat 

aan de constructieve eisen wordt voldaan. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van lokale materialen, zodat de wederopbouw snel 

plaats kan vinden, onnodige transportkosten bespaard blijven en dit een positieve bijdrage kan leveren aan de wederopbouwcyclus. 

Maar uit de voorbeelden blijkt dat lokale bouwmaterialen constructief niet altijd geschikt zijn om toe te passen. Indien lokale 

materialen niet voldoen, moeten de materialen worden geïmporteerd zodat de wederopbouw van funderingen wel kan worden 

gerealiseerd. Uitvoeringsfouten en onjuiste keuzes voor onder andere de afmetingen van de fundering (figuur 2.17) en aanlegdiepte 

(figuur 2.13) moeten voorkomen zien te worden. 
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2.5 GESCHIKTE (LOKALE) BOUWMATERIALEN VS DUURZAAMHEID 

De bouwwereld is een grootgebruiker van grondstoffen. Wereldwijd wordt er in het kader van duurzaamheid gestreefd naar een 

vermindering van het gebruik van grondstoffen, vooral als het gaat over schaarse en niet-hernieuwbare bronnen. Het toepassen en 

gebruik maken van materialen met daarbij het streven naar een hoge duurzaamheid zal geen uitgangspunt zijn voor de wederopbouw 

van funderingen, omdat een constructief goed herstel belangrijker is dan de focus op een duurzaam herstel. Echter moet met een 

aantal aspecten rekening worden gehouden: Volgens Björn Berge (2009) is het energieverbruik in de bouw nauw verbonden met het 

gebruik van materialen. Berge formuleert de volgende conclusies: 

 

 Het decentraliseren van een productie leidt tot een vermindering van het transport  

 Het gebruik van energie efficiënte productie technieken. Het is mogelijk om het energieverbruik van de hedendaagse 

industriële processen met warmteterugwinning en verbeterde productietechnieken te reduceren.  

 

Het aandeel van constructieve materialen (constructieve deel) in een gebouw bedraagt 70 tot 90% van het totale gewicht. Een 

constructieve uitvoering in hout en staal hebben het laagste percentage, steenachtige en betonnen constructies het hoogst. De 

productie van constructieve materialen is bij voorkeur lokaal of regionaal. Het toepassen van lokale bouwmaterialen geniet de 

voorkeur boven het importen en gebruiken van bouw en constructie materialen afkomstig uit de verre omgeving. Indien blijkt dat er 

geen beschikbare bouwmaterialen (constructief sterk) zijn in de lokale omgeving, dan wordt ervoor gekozen om geschikte 

bouwmaterialen te importen. De keuze voor het toepassen van materialen voor de wederopbouw van woningen is afhankelijk van de 

transportmogelijkheden, de lokale en regionale voorzieningen, bouwwijzen, uitvoerbaarheid en kosten.  
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2.6 RANDVOORWAARDEN EN EISEN VOOR DE WEDEROPBOUW VAN FUNDERINGEN 

De opbouw en schades van verschillende funderingen 

zijn in kaart gebracht. Met behulp van deze bevindingen 

en resultaten zijn er aan de hand van eisen en 

randvoorwaarden grenzen opgesteld. Daaraan zal de 

methode voor de wederopbouw van funderingen 

moeten voldoen.  

Levensduur 

Dit afstudeeronderzoek richt op de wederopbouwfase 

van funderingen, waarbij woningen kwalitatief goed 

hersteld worden opdat de constructie een levensduur 

heeft van vijf jaar.  

Terugbouwopties 

De kwaliteit van de woning (fundering) zal moeten 

leiden tot een verbetering van de bestaande constructie 

en een langere levensduur. In het model van Ana 

Pereira Roders wordt dit weergeven, zie figuur 2.19. Als 

een onderkomen beschadigd raakt, dan heeft dit 

gevolgen voor de kwaliteit van de woning. Doordat de 

woning constructief ‘goed’ hersteld wordt, moet dit 

leiden tot een verbetering van het onderkomen.  

Klimaat 

Bij de wederopbouw van funderingen moet rekening worden gehouden met de wereldwijde verschillende klimatologische aspecten 

(onder andere temperatuur en neerslag). 

Bouwmaterialen 

Lokale bouwmaterialen hebben de voorkeur boven materialen die geïmporteerd worden, mede omdat transportkosten bespaard 

kunnen blijven en omdat de inzet sneller plaats kan vinden. Pas als blijkt dat lokale bouwmaterialen constructief niet geschikt zijn, 

zullen materialen geïmporteerd worden die constructief wel geschikt zijn. 

 

Beschikbaar budget 

De wederopbouw moet met een laag budget worden uitgevoerd. De methode voor de wederopbouw zou daardoor financieel 

aantrekkelijk moeten zijn. 

Installaties 

Installaties worden buiten beschouwing gelaten voor de wederopbouw van woningen, omdat bij de woningen in de meeste 

rampgebieden geen (technische) installaties zijn toegepast. 

Religie en cultuur 

De prioriteit om een woning constructief veilig te herstellen moet gekozen worden boven het bouwen volgens religieuze en culturele 

belangen, omdat dit de kwaliteit van de woning kan beïnvloeden. 

Transport, logistiek en opslag 

De transportkosten voor de kits, middelen en materialen die worden toegepast voor het herstel van funderingen, omvatten een groot 

deel van de totale kosten. Deze kosten kunnen worden beperkt door het volume en gewicht te minimaliseren.  

 

Figuur 2.19: Ana Pereira Roders ( Presentatie herbestemmen en 

renovatietechniek , TUe Eindhoven) 

 



 

 

 

 J.F.A. van Ravensteijn 

 

26 

J.F.A. van Ravensteijn 

 

J.F.A. van Ravensteijn 

Duurzaamheid 

De wederopbouw van woningen zal niet plaatsvinden aan de hand van criteria voor duurzaamheid. Echter zal er met een aantal 

aspecten rekening worden gehouden, zoals de omschreven aspecten uit hoofdstuk 2.5 (lokale bouwmaterialen) van Björn Berge.  

Maatvastheid 

De vorm en dimensionering van funderingen moeten afgestemd worden op de opbouw van bestaande funderingsconstructies van 

woningen, zodat het op elkaar aansluit. 

Gebruiker 

De kits, materialen en middelen zullen ter plaatse worden overgedragen aan de slachtoffers van de natuurramp. Zij moeten de 

wederopbouw voor hun woning (deels) zelf uit kunnen voeren. Ervan uitgaande dat de slachtoffers geen bouwkundige achtergrond 

hebben, zijn low-tech oplossingen gewenst.  

Doeleinde 

De kits, materialen en middelen worden toegepast en verwerkt in de periode van de wederopbouw van woningen. De kits, materialen 

en middelen worden opgenomen in de Emergency Catalogus van noodhulporganisaties. Afhankelijk van de status van het gebied, dient 

op een zo kort mogelijke termijn na een ramp respons plaats te vinden. 

2.7 WETTEN EN (BOUW) REGELGEVING 

In Genève (Zwitserland) is het instituut Shelter Center gevestigd, zij hebben met meerdere hulporganisaties een eisenpakket 

samengesteld voor shelters, genaamd Shelter Standards. De Shelter Standards worden gebruikt als richtlijn voor het ontwerpen van 

nieuwe onderkomens. Echter is het zo, dat deze richtlijnen erg globaal zijn en kent het geen meetbare waarden. 

 

Vanuit noodhulporganisaties, de Rode Halve Maan en een groep NGO’s is in 1997 het initiatief ontstaan om een set samen te stellen 

van universeel minimum standaarden gefocust op humanitaire respons: De ‘Sphere Handbook’. Ook hier zijn de richtlijnen ruim van 

begrip waarbij het ontbreekt aan meetbare waarden (www.sphereproject.org).  

 

Internationale Building Code®  

De ‘International Building Code®’, wat vaak afgekort wordt tot IBC, is een norm die minimum eisen geeft voor bouwwerken ter 

bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het algemeen welzijn van de bewoners voor zowel nieuwe als bestaande 

onderkomens. De IBC is van toepassing op alle mogelijke bezettingsgraden. De IBC geeft onder andere richtlijnen voor typen 

constructies, grondopbouw en funderingen, brandbeveiliging, gebouwafmetingen, gebruik en classificaties, daksamenstellingen, en 

verschillende bouwmaterialen (International Code Council, 2011). 

 

Voor de wederopbouw van funderingen worden voor zover mogelijk de IBC en Shelter standards aangehouden, aangevuld met NEN 

normen en Eurocodes, omdat deze eisen wereldwijd gelden. Het is van belang om deze wetten en regelgeving te hanteren zodat de 

fundering zal voldoen aan de constructieve eisen. 

 

 
  

http://www.sphereproject.org/
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2.8 STAPPENPLAN WEDEROPBOUW WONINGEN 

Zoals in dit hoofdstuk beschreven is, hangt de wijze waarop de wederopbouw van funderingen plaatsvindt af van de schade aan de 

woning. Per individuele woning zal de samenstelling & schade bepaald worden. Voor de wederopbouw kan een woning worden 

opgedeeld in vijf bouwdelen, namelijk de fundering, vloer, wand, dak en binnendeel. In figuur 2.20 wordt dit weergegeven. Het 

opknippen in bouwdelen van een standaard woning laat zien dat het noodzakelijk is om elk bouwdeel individueel te ontwerpen, omdat 

er per bouwdeel andere eisen en functies gesteld worden, wat onder andere afhankelijk is van het gebied (samenstelling, bouwwijze 

woningen en klimaat) waar de wederopbouw zal plaatsvinden en omdat aan elke bouwdeel afhankelijk er schade kan optreden. 

Knooppunten zullen goed op elkaar aan moeten sluiten. Voor de fundering geldt dat het in directe verbinding staat met de wand en de 

vloer. Indien een fundering wegvalt, dan kan de woning door spanningen worden beschadigd met als gevolg dat het constructief een 

gevaar oplevert. Een fundering is de basis voor elke woning. Zonder een goede fundering kunnen er zakkingen en scheuren ontstaan 

wat kan leiden tot onveilige situaties. Om daken, binnendelen, vloeren en wanden te herstellen zal een goede fundering noodzakelijk 

zijn. 

 
 
Schadegevallen 
De schade en samenstelling van een woning kan altijd variëren. In tabel 2.9 wordt een samenstelling voor een onderkomen 

weergegeven waarbij zowel de wand als dakconstructie is opgebouwd uit houtskelet. De houten kolommen zijn bevestigd aan 

betonnen poeren. Zoals in tabel 2.9 te zien is kan de fundering beschadigd of verwoest zijn. Indien het onderkomen behouden kan 

blijven, zal de fundering hersteld worden en afgestemd worden op de woning zoals weergegeven wordt in tabel 2.9. In tabel 2.10 

wordt een andere woning weergegeven waarbij verschillende vormen van schade kan worden aangetroffen. In tabel 2.10 is te zien dat 

er bij de woning een strookfundering van metselwerk is toegepast. De schade aan de fundering kan aan elk onderkomen verschillend 

zijn. Zoals te zien in is in tabel 2.9 en tabel 2.10, is het type fundering afhankelijk van de samenstelling van het onderkomen en de 

samenstelling van de grondlaag. De belasting van de woning in tabel 2.9 zal anders zijn dan tabel 2.10. Voor elke woning zal een andere 

oplossing voor de fundering gemaakt worden, onder andere omdat de hoeveelheid schade anders is, en omdat de constructie een 

andere samenstelling heeft. 

 

 

Figuur 2.20: Opdeling in 5 bouwdelen 

 

Figuur 2.21: 5 bouwdelen 
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Tabel 2.9 Schadegevallen aan een woning met een houtskelet opbouw 

         Tabel 2.10 Schadegevallen aan een woning van metselwerk 

Stappenplan wederopbouw woningen 
Voor elk individueel onderkomen zal de 

schade in kaart worden gebracht. Dit zal 

worden uitgevoerd door hulpverleners. 

Omdat elk onderkomen ‘uniek’ is waardoor 

er voor elke woning een andere vorm van 

wederopbouw zal plaatsvinden, is een 

schema opgesteld. Aan de hand hiervan 

kunnen hulpverleners bepalen hoe de 

wederopbouw gerealiseerd kan worden. In 

figuur 2.22 wordt hiervan een overzicht 

gegeven. 

 

 

1. Eerst zal voor elke woning beoordeeld worden of herstel aan het onderkomen mogelijk is, of dat de staat van het onderkomen 

niet meer te herstellen is. Indien het onderkomen niet meer te herstellen is, zal een totaal nieuwe onderkomen gerealiseerd 

worden, waarvoor zal gelden dat het aanbod voor nieuw te realiseren onderkomens anders zal zijn dan wanneer het bestaande 

onderkomen hersteld zal worden. Indien het onderkomen niet meer te herstellen is, zal een nieuw onderkomen worden 

aangeboden. 

2. Indien het onderkomen te herstellen is, kunnen hulpverleners met een minimale expertise op bouwkundig gebied beoordelen wat 

de schade is aan het onderkomen. Voordat dit gedaan wordt, zal de opbouw van het bestaande onderkomen in kaart worden 

gebracht. In tabel 2.11 wordt weergegeven hoe het bestaande onderkomen in kaart kan worden gebracht. Omdat elke woning 

anders opgebouwd kan zijn, moet per woning de opbouw worden bepaald. 

 

 

 
1: Onderkomen zonder schade 

 
2: Onderkomen waarbij wandafwerking 

verwoest is. 

 
3: Onderkomen waarbij zowel constructie als 

bekleding deels verwoest is 

 
4: Onderkomen dat grotendeels 

(meerdere constructie delen) verwoest is. 

 
1: Onderkomen zonder schade 

 
2: Onderkomen waarbij wandconstructie 
deels verwoest is. 

 
3: Onderkomen waarbij zowel 
constructie als bekleding deels verwoest 
is 

 
4: Onderkomen dat grotendeels 
(meerdere constructie delen) verwoest 
is. 

Figuur 2.22: Stappenplan wederopbouw woningen 
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Opbouw bestaande woningen 
Fundering Type: 

Plaat 
Strook 
Poer 
Paal 

Materiaal: 

Wand Opbouw: 
Binnenlaag 
Constructieve laag 
Buitenlaag 

Materiaal: 

Vloer Opbouw: 
Binnenlaag 
Constructieve laag 
Buitenlaag 

Materiaal: 

Binnendeel Opbouw: 
Binnenlaag 
Constructieve laag 
Buitenlaag 

Materiaal: 

Dak Opbouw: 
Binnenlaag 
Constructieve laag 
Buitenlaag 

Materiaal: 

Tabel 2.11 Beoordeling opbouw bestaande woningen 

Om te beoordelen hoe het onderkomen hersteld kan worden, zal de 

beoordeling van de opbouw van de woning plaats moeten vinden vanuit de 

fundering tot het dak, zie figuur 2.23. De wederopbouw start bij de 

fundering. Het type fundering geeft aan hoe de wand en het dak 

samengesteld is. Eerst moet de samenstelling van de fundering bepaald 

worden, gevolgd door respectievelijk de wand, vloer, binnendeel en het dak. 

In het volgende hoofdstuk wordt er specifiek bepaald hoe de funderingen 

hersteld worden. Eerst wordt in kaart gebracht aan welke constructie eisen 

er voldaan moet worden (hoofdstuk 3, analyse haalbaarheid van een low-

tech funderingsstrook constructie). In hoofdstuk 4 wordt met behulp van 

een bepalingsinstrument bepaald hoe keuzes worden gemaakt met 

betrekking tot de wederopbouw van funderingen. 

  Figuur 2.23 Volgorde beoordeling schade aan woningen 
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2.9 CONCLUSIE 

Om de wederopbouw van funderingen mogelijk te maken, is het van belang om de schade aan elke woning in kaart te brengen. Daarbij 

dient ook de opbouw (samenstelling) van de woning in kaart te worden gebracht. Uit de voorbeelden van zowel de samenstelling en 

schade van woningen is op te maken dat elke situatie na een natuurramp zich anders voortdoet (elke woning is uniek). Wereldwijd zijn 

er vele verschillende vormen van woningen te onderscheiden. Mede daardoor is het een complexe opgave om een universele oplossing 

realiseerbaar te maken. 

De wederopbouw wordt onder andere bepaald door de schade per individuele woning. Indien de wederopbouw niet per individuele 

woning plaatsvindt maar voor een gebied in zijn geheel, zouden de volgende problemen kunnen ontstaan: 

 Verkeerde funderingstype wordt toegepast 

 Verkeerd materiaal voor het herstel van het onderkomen wordt toegepast  

 De hoeveelheid materialen dat wordt toegepast is niet afgestemd op de omvang van de schade 

 

Voor de wederopbouw van funderingen zal voor elke individuele woning bepaald worden hoe de fundering hersteld kan worden. Door 

het bepalingsinstrument toe te passen kunnen onder andere bovengenoemde problemen voorkomen worden. Door de juiste 

materialen toe te passen kan de fundering goed hersteld worden. Lokale bouwmaterialen kunnen toegepast worden, mits deze 

voldoen aan de constructieve eisen. 

Beschadigde en of verwoeste funderingen moeten op een constructieve wijze correct hersteld worden. Dat kan op vele manieren 

gebeuren. Om de wederopbouw op een gestructureerde en effectieve manier te kunnen verwezenlijken is er in het volgende hoofdstuk 

een aanpak ontwikkeld om funderingen te herstellen. Deze aanpak is specifiek ontwikkeld voor strookfunderingen van beschadigde 

woningen in natuurrampgebieden.  
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3.0 ANALYSE HAALBAARHEID VAN EEN LOW-TECH FUNDERINGSSTROOK CONSTRUCTIE 

De vraag en behoefte naar de wederopbouw van 

funderingen kan zeer divers zijn. Een ideale oplossing 

bestaat niet en meerdere oplossingen zijn mogelijk. Er 

is gestreefd om een ontwerpoplossing te creëren die op 

een zo groot mogelijke vraag en behoefte kan reageren. 

In figuur 3.1 wordt een brainstorm weergegeven wat er 

bij een fundering komt kijken.  

 
In dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van de 

technische haalbaarheid van een (low-tech) 

funderingsstrook door middel van sterkte berekening 

zodat gecontroleerd kan worden of dat de fundering 

die wordt toegepast constructief zal voldoen. Naast een 

stabiliteitsberekening (UGT uiterste grenstoestanden) 

zal de constructie ook gecontroleerd moeten op 

vervormingen (BGT bruikbaarheidsgrenstoestanden). 

Belangrijk is dat de funderingen die worden toegepast 

voor de wederopbouw van woningen constructief 

voldoen en aansluiten op de bestaande funderingen / 

samenstellingen van de woningen. 

 
Er zijn vier verschillende soorten type funderingen die toegepast kunnen worden om woningen te herstellen, wat is weergegeven in 

tabel 3.1. 

 

Plaatfundering: Wordt toegepast bij slappe draagkrachtige 
grondlaag 
 

Strookfundering: Gebruikt voor gebieden waarbij 
wandconstructies dragend worden uitgevoerd en de bovenste 
grondlagen draagkrachtig genoeg zijn. 

 
 

Paalfundering: Wordt toegepast indien draagkrachtige laag 
dieper gelegen is. 

Poerfundering: Gebruikt op vaste bodem voor kolommen en 

palen waarbij de bovenste grondlaag draagkrachtig genoeg is. 

 

 

Tabel 3.1: Verschillende typen funderingen 

Figuur 3.1:Resultaten brainstorm fundering 
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Aan de hand van de funderingstypen kunnen berekeningen gemaakt worden om te bepalen of de constructie voldoet aan de 

constructieve eisen. Voor elke funderingstype (poer, plaat, paal en strook) gelden andere constructieve eisen. Veel funderingen 

worden en zijn uitgevoerd als zijnde een funderingsstrook. In dit afstudeerproject is er onderzoek gedaan naar een low-tech 

funderingsstrook. Het is van belang om te bepalen: 

 Wat de afmetingen minimaal moet zijn van de funderingsdoorsnede 

 Hoe de bodem is samengesteld en of deze voldoet aan de draagkracht 

 Met welke constructieve materialen een fundering gerealiseerd kan worden 

3.1 FUNDERINGSEISEN 

De fundering is de constructie die de belasting van het gebouw overbrengt op de daaronder gelegen draagkrachtige lagen, en wel zo, 

dat geen grote zettingen of zettingverschillen optreden dan voor het bouwwerk (woning) toelaatbaar zijn. Bij het ontwerpen van de 

fundering gaat het om de verbinding tussen het bouwwerk en draagkrachtige grondlagen. (Jellema, 2004). Dit afstudeeronderzoek richt 

zich op een strookfundering (fundering op staal), omdat op mondiaal niveau vele onderkomens zijn uitgevoerd waarbij de fundering 

ondiep is aangelegd.  

Voor Europa zijn Eurocodes ontwikkeld om de veiligheid van alle bouwconstructies te toetsen. Zij vervangen sinds de ingang van het 

bouwbesluit in 2012 de TGB normen NEN 6700 t/m 6790 in Nederland. De Europese normen voldoen aan de beginselen en eisen ten 

aanzien van de bruikbaarheid en veiligheid van constructies. Funderingsconstructies worden gecontroleerd op sterkte en stijfheid 

(veiligheid en bruikbaarheid, www.nen.nl).  

 

De ‘International Code Council’, afgekort ICC, is gewijd aan de ontwikkeling voor codes en normen die worden gebruikt in het ontwerp, 

bouw en naleving van processen om op een veilige, duurzame en betaalbare structuur te bouwen. (www.iccsafe.org) Een deel van de 

ontwikkelde codes zijn de ’Internationale Bouw Codes’ (International Building Codes IBC). Hierin zijn normen en richtlijnen opgesteld 

die op internationale schaal toegepast kunnen worden. Echter geven deze normen en richtlijnen te weinig diepgang om gehanteerd te 

worden om een geschikte fundering -ontwerp, -keuze en toetsing te kunnen maken. Daarom zal er worden gerefereerd naar Eurocodes 

en Nen-normen. 

 

‘Low Tech’ 

De belangrijkste prestaties waar de fundering & grondsamenstelling aan moet voldoen is de sterkte en stijfheid. In de volgende 

paragrafen wordt er gekeken naar de haalbaarheidsgrenzen. Wat zijn de minimale voorwaarden waar de fundering aan moet voldoen? 

Met andere woorden: Kan er op een grondsoort gebouwd worden dat een zwak draagvermogen heeft, kunnen de afmetingen van de 

fundering beperkt worden en kan het toepassen van wapening in de fundering achterwege blijven? Er zal gekeken worden of met 

minimale middelen en oplossingen er kan worden voldaan aan de belangrijkste constructieve eisen: De sterkte en stijfheid van de 

grondsamenstelling en de fundering. 

 

De volgende constructieberekeningen voor een strookfundering zijn niet gebaseerd conform de mogelijke natuurrampen die kunnen 

voorkomen. Zodoende wordt een fundering berekend die (in normale situatie) zal moeten voldoen aan de constructieve eisen. In een 

later stadium kunnen er specifiekere berekeningen worden opgezet conform het type natuurramp. Er wordt onder andere gekeken 

naar de sterkte en stijfheid van de grondlaag en naar de sterkte van de fundering om een uitspraak te doen aan welke constructieve 

eisen de fundering zal moeten voldoen. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.nen.nl/
http://www.iccsafe.org/
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3.2 STIJFHEID: DRAAGVERMOGEN (GRONDMECHANICA) 

De fundering op staal (strookfundering) moet samen met de 

bouwconstructie zo worden ontworpen dat deze op elk moment 

tijdens de levensduur voldoet aan de gestelde eisen met betrekking 

tot de veiligheid en bruikbaarheid (Heijnen, 1989). De 

bezwijktoestand van de grond onder en naast de fundering moet 

worden geanalyseerd. De bezwijktoestand ontstaat bij het opvoeren 

van de belasting op de fundering en manifesteert zich in de bodem 

door zones waarin de schuifweerstand is overschreden. Deze 

bezwijkzones hebben een wigvormige begrenzing, zie figuur 3.2. Het 

draagvermogen van een fundering op staal is afhankelijk van:  

 Bodemeigenschappen (hoek van inwendige wrijving ϕ, 
volumieke gewicht   en cohesie c) 

 Afmetingen fundering 

 Gronddekking d; 

 Grondwaterstand 
 Bovenbelasting 

 

1) Allereerst zijn voor de woningen de mogelijke belastingen in 

kaart gebracht. Omdat de belastingen per woning sterk kunnen verschillen 

zijn er verschillende belasting aannames aangehouden. Er zijn meerdere 

belastingcombinaties uitgewerkt zodat voor elke woning een geschikte 

keuzes met betrekking tot de wederopbouw van funderingen kan worden 

gemaakt. Allereerst is er een rekenblad opgesteld zodat snel in kaart kan 

worden gebracht wat de belastingen zijn van de woning. Zowel horizontale 

als verticale belastingen zijn van toepassing en deze zijn onder andere 

afhankelijk van het gebied, de toegepaste constructiematerialen en de 

afmetingen van de woning. De woningen (bestaande uit 1 bouwlaag) 

hebben een lage belasting in vergelijking tot een doorsnee woning van 2 

bouwlagen in Nederland. 

 

 

Rekenblad 
Dak Permanente belasting 

Balklaag +platen: 
0,75kN/m

2
 

Dakbedekking: 
Bitumenlaag: 
0,20kN/m

2
 

Veranderlijk 
Sneeuw: 1 kN/m

2
  

 

Wand Baksteenwand 32 cm 
dik: 4,7kN/m

2
  

Wind: 0,65kN/m
2
  

Totale belasting 

per m
  

13,15 kN/m 1,65kN/m Fs;v;rep:: 
14,8kN/m 

Belasting incl. 
ongunstige 
belastingcomb. 

13,15kNm*1,2(factor)= 
15,78 kN/m 

1,65*1,35(factor)= 
2,22 kN/m 

Fs;v;d: 18 
kN/m 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Schuifvlakken bij het bezwijken van de grond, model van 

Prandl (Jellema, 2005) 

 

Figuur 3.3: Horizontale en verticale belastingen op de 

fundering 

 

Tabel 3.2: Rekenblad 

 

Figuur 3.3A: Mogelijke samenstelling woning 
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In het rekenblad zijn veiligheidsfactoren (noodzakelijk) toegepast en wind en 

sneeuwbelastingen inbegrepen. De veiligheidsfactoren zijn afkomstig uit de NEN-normen. 

Veiligheidsfactoren kunnen niet weggelaten worden en zijn meegerekend aan de hand van 

NEN 6702. De wind en sneeuwbelastingen zijn ook afkomstig uit de NEN-normen. Voor elk 

gebied kunnen de waardes voor wind en sneeuwbelasting variëren. In dit rekenblad zijn 

waardes aangenomen die boven de standaard normen liggen. Indien er woningen zijn 

waar de belasting is, dan moet het rekenblad hierop worden aangepast. 

 

Draagkracht grondlaag 

2) Vervolgens is de maximale draagkracht bepaald van de grondlaag. Wereldwijd kan de 

bodem uit verschillende grondsamenstellingen zijn opgebouwd. Voor de statische 

berekening zijn verschillende grondsoorten in kaart gebracht en bekeken of zij voldoen 

aan de maximale draagkracht. De maximale draagkracht wordt bepaald door meerdere 

factoren: De funderingsafmetingen en de grondsoort (cohesie, gronddekking, gewicht 

grond).  

 

 

3.2.1 Invloed van cohesie van grondsoorten op de maximale draagkracht 

Één van de factoren waardoor de maximale draagkracht bepaald wordt, is de 

cohesie van de grondsoort. Cohesie kan worden omschreven als de 

samenhang van een grondlaag. Veen, klei en leem zijn grondsoorten die een 

cohesie waarden hebben. 

Voor de cohesie geldt: Hoe hoger de rekenwaarde voor de hoek van 

inwendige wrijving, des te hoger zijn de draagkrachtfactoren. Zie figuur 3.5. 

Voor de rekenwaarde van cohesie geldt dat de volgende waarden berekend 

dienen te worden: 
e;d'c cN c cs i , waarbij 

 e;d'c  = Rekenwaarde cohesie in kPa (N/mm2) 

 cN  = Draagkrachtfactor afhankelijk van de rekenwaarde van            

de hoek van inwendige wrijving 

 cs  = Indicatie vormfactor afhankelijk van de vorm van de 

fundering 
 ci   = Indicatie hellingfactor  

 
 
 

 Leem, zwak 
zandig,matig 

Klei, zwak zandig, 
matig 

Veen, niet voorbelast, 
slap 

c’e:d 2 10 2 

Nc 25 17,5 11 
sc 1.0 1.0 1.0 

ic 0.7 0.7 0.7 

kPa 35 122,5 15,4 
Tabel 3.3: Grondeigenschappen met aangenomen waardes voor de berekening 

 
 
 
 

Figuur 3.4: Samenstelling grondlaag 

 

Figuur 3.5: waarde van glijvlakken afhankelijk 
c q y

N N N  ,  van de 

rekenwaarde van de hoek van inwendige wrijving ϕ’e;d 

(funderingstechniek, 2004) 
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Resultaat 
Klei (122 kPa: 0,12 N/mm2) heeft de hoogste bijdrage aan de maximale 

draagkracht van de grond (cohesie). Dit komt omdat klei in verhouding tot 

veen en leem een hogere rekenwaarde heeft voor de cohesie e;d'c , en 

omdat de draagkrachtfactor (die is afgeleid van de rekenwaarde van de 

hoek van inwendige wrijving) cN  van klei (17,5) hoger is dan van veen 

(25), zie figuur 3.6. 

 

Bij de grondsoorten leem, klei en veen is er sprake van een cohesie-

waarde. Als de cohesie waarde hoger zal zijn, dan zal dit een positief effect 

hebben voor de toelaatbare rekenwaarde voor de maximale draagkracht 

r; ;v dF . 

 

 

3.2.2 Invloed van het effectief oppervlak (Aeff) op de maximale 

draagkracht 

 
Voor de effectieve oppervlakte Aeff voor de fundering geldt: 

breedte * lengte, zie figuur 3.7. Indien de fundering excentrisch 

belast is, dient een reductie van de breedte of lengte op de 

berekening te worden toegepast. In het rekenvoorbeeld is een 

breedte b aangehouden van 0,3m tot 0,6m en een lengte van 

1,0m. Voor de lengte wordt  1,0m aangehouden (de rest van de 

berekening is hier op gebaseerd). Voor de breedte van de 

fundering kunnen verschillende waardes toegepast worden. De 

minimale aanname voor de waarde voor de breedte wordt 

gesteld op 0,3m, verhoogd met een waarde van 0,05m tot een 

breedte van 0,6m. 

 

De effectieve breedte ( effB ) die terugkomt bij zowel Aeff  als 

bij het gewicht van de grond ;0,5 'e d eff y y yB N s i dient hetzelfde 

gehouden te worden. In tabel 3.4 wordt het draagvermogen 

weergegeven bij verschillende effectieve breedtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aeff  effB  Draagvermogen 

 
0,3 0,3 112 kN/m

 

0,35 0,35 132 kN/m 

0,4 0,4 154 kN/m 

0,45 0,45 176 kN/m 

0,5 0,5 199 kN/m 

0,55 0,55 222 kN/m 

0,6 0,6 246 kN/m 
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Figuur 3.6: Cohesie waarde uitgedrukt in kPa) 

 

Figuur 3.7: Effectief oppervlak Aeff  
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 Figuur 3.7: Effectief oppervlak Aeff  

Tabel 3.4: Draagvermogen bij Aeff  

 

Tabel 3.4: Draagvermogen bij Aeff  
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Resultaat 

In de grafiek is te zien dat het effectieve 

funderingsoppervlak effA  een 

constante waarde heeft ten opzichte 

van het draagvermogen. Het minimaal 

draagvermogen bij een 

funderingsoppervlak met een breedte 

van 0,3m bedraagt 112 kN/m (bij 

schoon vast zand). De grenswaarde 

s;v;dF  (18 kN/m, aanname belasting 

woning) blijft daar ruim onder, zodat de 

grond voldoende draagkrachtig is. De 

afmetingen effA  van een fundering zijn 

bepalend voor de toelaatbare 

rekenwaarde voor de maximale draagkracht
r;v;dF . Hoe groter effA  (oppervlakte 

van het funderingsoppervlak), hoe hoger de toelaatbare rekenwaarde voor de 

maximale draagkracht zal zijn. Indien er sprake is van een excentrische belasting 

van de fundering, dan worden de waarde van de lengte l van de fundering en de 

breedte b gereduceerd (Heijnen, 1991). 

 

3.2.3 invloed van de gronddekking op de maximale draagkracht. 

De gronddekking wordt bepaald met de formule v;z;o;d q q qσ N' s i  en is afhankelijk 

van de rekenwaarde voor de verticale korrelspanning 
v;z;o;dσ'  in gedraineerde 

toestanden. De gronddekking wordt bepaald door de onderzijde van de fundering 

tot het maaiveld in strekkende meters (m). In Nederland wordt een aanlegdiepte 

aangehouden van 800mm (onderkant fundering), omdat de aanleg van een fundering 

op deze diepte vorstvrij is. In andere gebieden kan het noodzakelijk zijn de fundering dieper of juist minder diep aan te leggen, omdat 

de vorstgrens kan variëren. 

 

In de volgende berekening wordt aangenomen dat de hoogte van de 

grondwaterstand lager is dan aan de onderzijde van de fundering. 

Hoe hoger de gronddekking zal zijn, hoe hoger de rekenwaarde van 

de maximale funderingsdruk maxdσ'  zal zijn. De waarde v;z;o;dσ'  

(rekenwaarde van de oorspronkelijke verticale effectieve spanning op 

de diepte van het aanlegniveau in kPa) hangt af van het gewicht van 

de grond  ϒ ‘ (volumieke massa grond in kN/m3). 

 
 
 
 
 
In dit rekenvoorbeeld zijn meerdere grondsoorten genomen om de draagkracht te berekenen: schoon vast zand (20 kN/m3), leem zwak 

zandig slap (19 kN/m3), klei zwak zandig slap (15 kN/m3) en veen niet voorbelast slap (12 kN/m3). Dit zal voor de berekening ook de 

enige grondlaag zijn die voorkomt in de dikte van de grondlaag X, zie figuur 3.10. 

Figuur 3.8: Draagvermogen van schoon zand  bij Aeff  

 

 

Figuur 3.8: Draagvermogen van schoon zand  bij Aeff  

 

Figuur3.9:Het draagvermogen bij een effectief 

oppervlak Aeff van schoon vast zand 

 

 

Figuur3.9:Het draagvermogen bij een effectief 

oppervlak Aeff van schoon vast zand 

 

Figuur 3.10: Gronddekking 
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Om de totale waarde in kPa van de 

gronddekking te bepalen, zullen q q qN s i  

ook berekend dienen te worden. Omdat 

deze waarden constant zijn, worden zij hier 

buiten de berekening gelaten. In figuur 3.11 

is de gronddekking (belasting 

bovenliggende grondlaag) uitgezet tegen de 

draagkracht. Schoon vast zand heeft de 

hoogst draagkrachtige waarde, gevolgd 

door respectievelijk leem, klei en veen.  

 

 

Bij een (lage) gronddekking van 0,2m bij 

schoon vast zand bedraagt de waarde 

voor de draagkracht van de 

gronddekking 4 kPa, wat relatief laag is 

en waarbij de maximale draagkracht 

r;v;dF  zeer laag kan zijn (dit is 

afhankelijk van meerdere factoren). 

 

Bij een stijging van de grondwaterstand 

zal (afhankelijk van de hoogte) de 

draagkracht van de grondlaag dalen. De 

waarde van de maximale draagkracht 

wordt verminderd over de hoogte van 

de grondwaterstand tot de onderkant 

van de fundering met een factor *10 

kN/m3 (volumieke massa water). Alleen 

de kracht waarmee korrels op elkaar 

drukken zijn berekend. 

Bij de grondsoorten klei en veen 

(grondsoorten die een lagere volumieke 

massa ϒ hebben als zand en leem) zal v;z;o;dσ' lager zijn.  

Voor de rekenwaarde van de hoek van inwendige wrijving ϕ geldt dat de waarde voor leem (27,5-32,5), klei (17,5) en veen (15) lager 

zijn dan de waarde van grind (32,5) en zand (30). Deze waarden hangen af van het consistentieniveau. De draagkrachtfactoren cN , qN  

en yN  nemen toe nadat de herberekende d Ø’  (effectieve hoek van inwendige wrijving) toeneemt. Hoe hoger de draagkrachtfactoren, 

des te groter de rekenwaarde van de draagkracht zal worden.  
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Figuur 3.11: Evenredig verband gronddekking t.a.v. 
de waarde voor de draagkracht uitgedrukt in kPa 

 

 

Figuur 3.11: Evenredig verband gronddekking t.a.v. 
de waarde voor de draagkracht uitgedrukt in kPa 

 

Tabel 3.5: Draagkracht van de gronddekking bij verschillende grondsoorten  

 

Tabel 3.5: Draagkracht van de gronddekking bij verschillende grondsoorten  
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3.2.4 invloed van het gewicht van de grond op de maximale draagkracht 

In het volgende hoofdstuk is in kaart gebracht wat de invloed van het gewicht van de grond is op de maximale draagkracht. 

Het gewicht van de grond wordt berekend met de volgende formule: e;d eff y y y0,5γ B N s i'  . y y yN ,s ,i  zijn factoren die in deze berekening 

buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit constante factoren zijn en voor de uitwerking van de berekening voor de draagkracht. 

e;dγ'  (rekenwaarde voor het gewogen gemiddelde van het effectieve volumieke gewicht in kN/m3),  

 

Het volumiek gewicht wordt bepaald door de waarde voor de grondlaaghoogte te bepalen tot 1,5Beff onder het funderingsoppervlak. 

Indien er sprake is van 1 grondlaag (wat over de volledige hoogte is verzadigd met grondwater), dan geldt er: sat waterY Y- (volumieke 

massa korrels – volumieke massa water). De bovenste grondlagen (grondlaag die dichter bij funderingsoppervlak ligt) wegen zwaarder 

(factor) dan de onderste grondlagen. In dit rekenvoorbeeld wordt er uitgegaan van 1 grondlaag, zodat de zwaarte van de grondlagen 

niet gewogen hoeft te worden. 

 
Resultaat 

Indien er geen sprake is van een ondergrond van zand, maar bijvoorbeeld klei, dan veranderen de waardes voor   (volumiek gewicht 

droge grondsamenstelling) en sat (volumiek gewicht verzadigde grondsamenstelling). Organisch klei en veen hebben een laag 

volumieke massa, wat ertoe leidt dat de toelaatbare rekenwaarde loodrecht op het funderingsvlak zal afnemen (
r;v;dF ).  

Het gewicht van de grond draagt bij aan de draagkracht voor de fundering. In onderstaande tabel zijn waarden weergegeven voor het 

draagvermogen bij een diepte van een grondlaag van 0,9m, effB : 0,6m. Vooral veen en leem zijn grondsoorten die een vele hogere 

draagkracht zullen hebben als de grond niet verzadigd is (geen grondwaterstand aanwezig). Uit tabel 3.6 kan worden opgemaakt dat de 

belasting voor de draagkracht van de grondlaag voor zand met 50% zal afnemen indien het volledig verzadigd is, terwijl dat bij veen 

maar liefst 83% zal zijn. 

De hoogte van de grondwaterstand is bepalend voor de draagkracht. Hoe hoger de grondwaterstand, des te lager de verticale 

korrelspanning zal zijn (
v;z;o;dσ' ) met als gevolg een lagere toelaatbare rekenwaarde voor de draagkracht. 

 

 e;d ef y y y0,5γ' B N s i (droog) e;d ef y y y0,5γ' B N s i (verzadigd) Procentuele afname indien grondlaag 
volledig verzadigd is 

Schoon vast zand 164,2 kPa 82,1 kPa 50% 

Klei zwak zandig 
matig 

19,2 kPa 8,5 kPa 56% 

Veen niet voorbelast 
slap 

4,2 kPa 0,7 kPa 83% 

Leem zwak zandig 
matig 

56,2 kPa 14,05 kPa 75% 

Tabel 3.6: Waarden voor draagkracht voor de gronddekking (Om de maximale draagkracht te berekenen zullen De waarden in deze tabel worden 

vermenigvuldigd met het effectief oppervlak Aeff). 
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3.2.5 invloed van de grondsoort op de maximale draagkracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het volgende rekenvoorbeeld wordt de funderingsdruk op het effectieve funderingsoppervlak effA  (in kN/m) berekend bij de 

volgende grondsoorten: Schoon vast zand, leem zwak zandig matig, klei (zwak zandig matig) en veen (niet voorbelast slap). De 

resultaten zijn weergegeven in figuur 3.12. 

 

Resultaat: 

Uit figuur 3.12 is op te maken dat veen (slappe draagkrachtige laag)  niet voldoende draagkrachtig is bij een aangenomen verticale 

belasting (18kN/m), voorbeeld belasting woning). Bij een funderingsoppervlak effA  groter dan 0,45m (zodat de breedte van de  

fundering is  > 0,45m) voldoet de rekenwaarde van de draagkracht loodrecht op het funderingsoppervlak bij een belasting van s;v;dF = 

18kN/m. De belasting van de woning hoeft echter maar wat hoger te zijn en de grond voldoet niet meer aan de eisen van de 

draagkracht. Omdat deze waarde zo dicht bij elkaar liggen is veen (niet voorbelast slap) niet geschikt als draagkrachtige bouwgrond 

voor funderingsherstel. 

 

In de volgende situatie bekijken we of veen (niet voorbelast slap) wel geschikt kan zijn als bouwgrond (zand, leem en klei zijn 

voldoende draagkrachtig). In deze berekening bekijken we meerdere situaties en bekijken we of door het maken van aanpassingen 

veen als grond kan voldoen. 
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Figuur 3.12: Invloed grondsoort op de maximale draagkracht. 

 

 

Figuur 3.12: Invloed grondsoort op de maximale draagkracht. 
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Figuur 3.13: Draagkracht van veen (bij verschillende factoren) 

Uit figuur 3.13 is op te maken dat een daling van de grondwaterstand  weinig gevolgen heeft voor de maximale draagkracht Fr;v;d . Een 

hogere gronddekking (in figuur3.13 gekozen voor 1,2m in plaats van 0,8m zoals eerder in de berekening is toegepast) zorgt voor een 

stijging van de maximale draagkracht. Echter is een keuze om een ‘diepere’ fundering toe te passen niet voor de hand liggend. Door het 

toepassen van grondstabilisatie (grondverbetering door middel van matig schoon zand) met een hoogte van de grondlaag van 0,2m 

voldoet de maximale draagkracht ruim aan de eisen van de sterkte (logaritmisch verband).  

 

3.2.6 Conclusie draagvermogen 

De (verticale) belasting van woningen zijn laag. Uit voorgaande berekeningen kan er geconcludeerd worden dat, indien er sprake is van 

een slechte draagkrachtige grondsoort (veen), grondverbetering zal voldoen met een samenstelling (bovenste laag) van (matig) schoon 

zand met een laagdikte van 0,2m om te voldoen aan de eis van de sterkte s;v;d r;v;dF  < F .  

De grond kan na een natuurramp vervormd zijn (door grondschuddingen, gronddoorbraken, grondzakkingen) zodat wederopbouw niet 

uitgevoerd kan worden nadat er bepaalde acties ondernomen dienen te worden. 

 

Grondsoort: De draagkracht hangt af van het funderingsoppervlak en de grondsoort. In dit onderzoek zijn vier grondsoorten 

doorgerekend: zand, leem, klei en veen. Zand, leem en klei zijn grondsoorten die ruimschoots voldoen als draagkrachtige grondlaag 

voor woningen. Veen is een slechte draagkrachtige grondlaag maar kan voldoen als draagkrachtige grondlaag, maar dit is onder andere 

afhankelijk van de belasting van de woningen. 

 

Cohesie: De samenhang van de grondlaag is bepalend voor de draagkracht van de grondlaag. Klei heeft in verhouding tot andere 

grondsoorten de hoogste bijdrage aan de maximale draagkracht van de grondlaag. Zandachtige grondsoorten hebben geen cohesie 

rekenwaarde. 

 

Gronddekking: Voor de gronddekking geldt dat hoe hoger de dekking is, des te groter zal de draagkracht van de grondlaag zijn. Voor de 

gronddekking heeft zand de hoogste positieve bijdrage voor de draagkracht, gevolgd door respectievelijk leem, klei en veen. Een 

verzadigde bodem (hoge grondwaterstand) zorgt voor een lagere waarde voor de maximale draagkracht.  

 

Gewicht grond: Het gewicht van de grondlaag is bepalend voor de draagkracht van de grondlaag. Een zandachtige grondlaag heeft een 

hogere bijdrage aan de maximale draagkracht dan respectievelijk leem, klei en veen.  
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Funderingsoppervlak: Het funderingsoppervlak heeft een grote invloed op het draagvermogen. Hoe groter het funderingsoppervlak, 

des te hoger zal de draagkracht zijn van de grondlaag. Voor een slappe draagkrachtige grondlaag zoals veen kan het noodzakelijk zijn 

om voor een breed funderingsoppervlak te kiezen.  
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3.3. STIJFHEID: VERVORMING 

Een andere voorwaarde waarop getoetst dient te worden, is op vervorming 

(zakking). Voor het berekenen op zakking geldt dat de rekenwaarde zal kleiner 

moeten zijn dan het vervormingcriterium dat gesteld wordt:  

 

Het vervormingcriterium bij bruikbaarheidsgrenstoestand 2 (Volgens NEN 6740) : 

Wd < 0,150 mm 

De primaire zakking van een verticaal in de grond wordt bepaald met de formule: 

 

j=n
c;j v;z;0 v;z

1 j
j v;z;0j=0

C +Δ
w = *h *lo

σ' σ'

σ'
g

1+e , waarbij 

 1w  = is de primaire zakking van de bovenkant van een laag, in meters 

 c;jC = is de waarde van de primaire samendrukkingindex van laag j  

 je = is het poriëngetal van laag j 

 jh = is de dikte van laag j in meters 

 v;z;0σ' = is de waarde van de verticale effectieve spanning voor 

belasten voor het midden van een laag op de diepte z in kPa 

 v;zΔσ' = is de waarde van de verticale effectieve spanningsverhoging 

voor het midden van een laag van de diepte z in kPa (NEN6740-2006) 

 

De secundaire zakking moet worden berekend met de formule: 

2 ;
10

t

t
* h * log

j n

j j

j

w C







  (NEN6740-2006) 

 

 2w = is de secundaire zakking in meters 

 α;jC = is de waarde van de secundaire samendrukkingsindex voor laag j 

 jh = is de dikte van laag j in meters 

 t = is de eindtijd voor de secundaire zakking, in dagen na belasten. Als eindtijd moet t = 10000 dagen zijn genomen tenzij 

de werkelijke belastingstijd significant korter is  

 1t = is de begintijd in dagen na belasten, 1t  = 1 dag 

 
Zettingen zijn verticale vervormingen van de grond te wijten aan wijzigingen in de verticale effectieve spanningen. Deze kunnen het 

gevolg zijn van belastingen of een daling van de grondwaterdruk. Bij goed gedraineerde gronden, zoals meestal het geval is voor zand- 

of grindlagen, zal de zetting snel gebeuren, zodat het tijdseffect niet van belang is. Alleen de grootte van de uiteindelijke totale zetting 

is van belang. Bij slecht gedraineerde grondsoorten, zoals klei, zal de tijdsduur wel belangrijk zijn. De zetting gebeurt immers niet 

onmiddellijk, maar wel geleidelijk afhankelijk van de drainage van het grondwater (De Smedt, 2010). 

 

Figuur 3.14: opbouw grondlaag 
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Figuur 3.15: Het zakkingsverloop van een grondlaag volgens een lineair tijdschaal (NEN 6740-2006) 

De spanningen in het midden van de grondlagen dienen te worden berekend. In voorgaande berekeningen is er uitgegaan van een 

grondlaag van zand (volumieke massa 20 kN/m3 ) tot een diepte van 4 meter. In dit rekenvoorbeeld wordt een opbouw van meerdere 

grondlagen bekeken, om te analyseren wat dit voor gevolgen heeft voor de zakking. 

 

Grondsoort laag laagdikte Ydr Ysat Cp Cs Ø’ C’ Ca 
Zand (vast) 0 0,8m 20 - 1000 - 35 - - 

Zand (vast) 1 0,6m - 21 1000 - 35 - - 

Klei (schoon, matig) 2 1,2m - 17 15 160 17,5 10 0,006 

Klei (organisch, matig) 3 1,0m - 15 10 40 15 2 0,012 

Zand (schoon, matig) 4 1,8m - 20 600 - 32,5 - - 

Tabel 3.7: Grondeigenschappen van verschillende grondsoorten. 

Eerst worden de spanningen in het midden van de grondlagen bepaald: 
 

 
3 2

water laag2

2 2
grond laag2

2 2 2
korrel laag2

3 2
water laag3

2
grond laag3

σ : 10 kN/m *1,2 = 12 kN/m

σ : 28,6 kN/m  + 17*1,2 = 49 kN/m

σ : 49 kN/m – 12kN/m  = 37 kN/m

 

σ : 10 kN/m *1,0 = 10 kN/m

σ : 49 kN/m  + 15*1,0 = 64 k 2

2 2 2
korrel laag3

3 2
water laag4

2 2
grond laag4

2 2 2
korrel laag4

N/m

σ : 64 kN/m – 10kN/m  = 54 kN/m

 

 

σ : 10 kN/m *1,8 = 18 kN/m

σ : 64 kN/m  + 20*1,8 = 100 kN/m

σ : 100 kN/m – 18kN/m  = 82 kN/m

 

2
korrel laag0

3 2
water laag1

2 2
grond laag1

2 2 2
korrel laag1

σ : 20*0,8 = 16 kN/m

σ : 10 kN/m *0,6 = 6 kN/m

σ : 16 kN/m  + 21*0,6 =28,6 kN/m

σ : 28,6 kN/m – 6kN/m  = 22,6 kN/m
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Laag Korrelspanning σ in kN/m2 Gemiddelde korrelspanning kN/m2 

0 16 (0 + 16) / 2 = 8 

1 22,6 (16 + 22,6) / 2 = 19,3 

2 37 (22,6 + 37) / 2 = 29,8 

3 54 ( 37 + 54) / 2 = 45,5 

4 82 (54 + 82) / 2 = 68 

Tabel 3.8: gemiddelde korrelspanning. 

Nu de korrelspanning bekend is, kan de zetting per laag worden berekend.  

De primaire zetting per laag wordt bepaald met de formule: 

 

   , zodat 

  

   

   

   

   

laag 1

laag 2

laag 3

laag 4

z = 0,6 1/1000 ln 19,3/8  = 0,000528m

z = 1,2  1/15 ln 29,8/19,3 = 0,034m

z = 1,0  1/10 ln 45,5/29,8 = 0,042 m

z = 1,8 1/600 ln 68/45,5 = 0,0012m

 

 

De secundaire zetting (voor laag 2 en 3) worden berekend met de formule: 

2;d α;d

laag1

laag2

w = C *H*4

w = 0,006*1,2*4= 0,028m

w = 0,012*1,0*4= 0,048m

 

 

De totale zetting bedraagt 154mm > 150mm, dus voldoet de zetting (maximale zakking) niet aan de eis ten opzichte van de 

gebruiksbelasting. 

 

De hoogte van de grondwaterstand in deze berekening is gelijk gesteld (aanname) met de onderkant van de fundering (800mm onder 

peil). Indien de grondwaterstand lager zal staan, dan zal de zetting (zakking) minder worden, omdat de gemiddelde korrelspanning per 

grondlaag hoger zal zijn. In het volgende voorbeeld wordt de zetting berekend indien de grondwaterstand zo laag is, dat deze niet in de 

vier grondlagen voor zal komen. 

 
Laag Korrelspanning σ in kN/m2 Gemiddelde korrelspanning kN/m

2 

0 16 (0 + 16) / 2 = 8 

1 28,6 (16 + 28,6) / 2 = 22,3 

2 49 (28,6 + 49) / 2 = 38,8 

3 64 ( 49 + 64) / 2 = 56,5 

4 100 (64 + 100) / 2 = 82 

Tabel 3.9: Grondlagen zonder waterspanning 

   

   

   

   

laag 1

laag 2

laag 3

laag 4

z = 0,6 1/1000 ln  22,3/8  = 0,000615 m

z = 1,2  1/15 ln 38,8/22,3 = 0,0443m

z = 1,0  1/10 ln 56,5/38,8 = 0,0375 m

z = 1,8 1/600 ln 82/56,5 = 0,00111m

 

 
De secundaire zetting (voor laag 2 en 3) worden berekend met de formule: 

nieuw

oud

p1
w=h* *ln( )

C p
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2;d α;d

laag2

laag3

w = C *H*4

w = 0,006*1,2*4= 0,028m

w = 0,012*1,0*4= 0,048m

  

 

De totale zetting bedraagt nu 159mm > 150mm, dus voldoet ook nu de zetting eis ten opzichte van de gebruiksbelasting niet. Het 

verschil in zakking bedraagt 5mm ten opzichte van de vorige berekening waarbij er wel grondwaterspanning aanwezig was in de 

grondlagen.  

 
Grondsoort: 
De zakking is het meest afhankelijk van de grondsoort (eigenschappen). Indien er alleen sprake zou zijn van grindachtige of zandachtige 

grondlagen, dan zou de zakking verwaarloosbaar zijn. Echter als in het rekenvoorbeeld de kleiachtige lagen nog dikker zullen zijn, of als 

grondlaag 1 (in de berekening zand) een klei laag zou zijn, dan zal de zakking toenemen en zal de gebruiksbelasting de zettingsgrens 

overschrijden.  

 
Belasting woningen: 
Indien de verticale kracht (belasting woningen) zal afnemen, dan zal de zakking eveneens afnemen. De belasting is relatief laag. Indien 

deze belasting groter zal worden (aanname: 26,2kN/m
 
), dan zal dit de volgende gevolgen hebben voor de zakking: 

 

   

   

   

   

laag 1

laag 2

laag 3

laag 4

z = 0,6 1/1000 ln  34,4/8  = 0,000875 m

z = 1,2  1/15 ln 34,4/21,4 = 0,064m

z = 1,0  1/10  ln 47,2/34 = 0,057m

z = 1,8 1/600 ln 62,9/49,7 = 0,0011m

 

 
De secundaire zetting (voor laag 2 en 3) worden berekend met de formule: 

2;d α;d

laag1

laag2

w = C *H*4

w = 0,006*1,2*4= 0,028m

w = 0,012*1,0*4= 0,048m

 

 
 
De totale zetting bedraagt hier 198mm > 150mm. Door een toename van de belasting 

(verticale kracht), zal de zakking evenredig toenemen. Wanneer de belasting verder zal 

toenemen, kan plaatselijke breuk ontstaan in de grond. Hierdoor zal de zetting meer dan 

evenredig toenemen met de vergroting van de verticale last dat in het last- zakkingdiagram 

dus een afbuiging naar beneden zal optreden. Uit dit diagram wordt duidelijk dat men niet 

tot het evenwichtsvermogen r;v;dF kan belasten; slechts een deel wordt toegelaten 

(Funderingstechniek, 2004). 

 
Resultaat 

Het uitvoeren van nauwkeurige bodemonderzoeken (sonderingen) zal op korte termijn niet 

mogelijk zijn in een rampgebied, zodat de plaatselijke grondopbouw niet kan worden 

achterhaald. Daarom zal er ter plaatse (op locatie) een schatting gemaakt dienen te worden 

naar de factoren zoals de hoogte van de grondwaterstand en verdere samenstelling van de 

bodem. In het werk (plaats waar de wederopbouw plaats zal vinden) zullen testen 

uitgevoerd worden zodat bepaald kan worden of een fundering met een bepaalde vorm en 

samenstelling gerealiseerd kan worden. De aanpak hoe een eenvoudig grondonderzoek 

kan plaats vinden wordt later in hoofdstuk 4 aan het daglicht gebracht. 

 

 

Figuur 3.16: zakking uitgezet tegen de 

verticale belasting (Funderingstechniek, 2004) 

 

 

Figuur 3.16: zakking uitgezet tegen de 

verticale belasting (Funderingstechniek, 2004) 
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In de volgende paragrafen worden verschillende factoren in kaart gebracht die bepalend zijn voor de vervorming, waaronder de 

invloed van de grondsoort, waterstand en zakkingsperiode. De berekening laat zien dat er grondsamenstellingen zijn die niet voldoen 

aan de eisen (voor vervorming). 

3.3.1 Invloed van de grondsoort op de vervorming 

In deze paragraaf bekijken we de invloed van een grondsoort op de zakking. 

De invloeddiepte te bedraagt bij effB (0,6m) 0,9 m. Daarbij wordt gekeken wat het 

effect is van een grondlaag met een hoogte van 1 meter en de grondwaterstand ligt 

buiten de grondlagen voor de berekening. 

  

grondsoort laag laagdikte Ydr Ysat Cp Cs Ø’ C’ Ca 

Zand (vast) 0 0,8m 20 - 1000 - 35 - 0 

Klei (schoon, 
matig) 

1 1,0m - 17 15 160 17,5 10 0,006 

Tabel 3.10: Grondeigenschappen 

 
Eerst worden de spanningen in de middens van de lagen bepaald: 

2
korrel laag0

2 2 2
korrel laag1

σ : 20*0,8 = 16 kN/m

σ : 17*1,0= 17 kN/m + 16 kN/m  =33 kN/m
 

 

Laag Korrelspanning σ in kN/m2 Gemiddelde korrelspanning kN/m2 

0 16 (0 + 16) / 2 = 8 

1 33 (16 + 33) / 2 = 24,5 

Tabel 3.11: Korrelspanning 

 
Nu kan de primaire zetting worden berekend voor laag 1:  

nieuw

oud

p1
w=h* *ln( )

C p
 

Zodat w1 = 60mm 

(laag 0 wordt niet belast, ligt boven funderingsoppervlak) 

 

De secundaire zetting kan worden berekend voor laag 1;  

2 ;
10

t

t
* h * log

j n

j j

j

w C







  

Zodat w2 = 24mm 

De totale zakking bedraagt: totw : 84mm <150mm  

Conclusie: voldoet! 

De zakking van de kleilaag zal over een periode van ruim 27,3 jaar (na 10.000 dagen is eindzetting bereikt) 84mm bedragen.  

 

Conclusie: 

In figuur 3.18 worden voor leem, zand, veen en klei de eindzakkingen weergegeven waarbij de grondwaterstand onder de berekende 

grondlagen ligt, de hoogte van de berekende grondlaag 1m is en waarbij een zettingstijd van 10.000 dagen is aangehouden. 

Zand heeft bijna geen zakking (2mm). Ook leem (29mm) en klei (84mm) vallen binnen de grenswaarden van maxw :150mm.  Veen zakt 

200mm, dat ruim boven de eis ligt van de maximale zakkingwaarde van 150mm. Veen als grondsoort is dus niet geschikt als 

‘bouwgrond’, omdat de vervorming te hoog zal zijn. 

 

Figuur 3.17: Principe voorbeeld 
grondsamenstelling 

 

 

Figuur 3.17: Principe voorbeeld 
grondsamenstelling 
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Figuur 3.18: Zakking van belaste grondsoorten 

 

In dit rekenvoorbeeld bekijken we het effect van de bovenste grondlaag 

(grondlaag 0) op de zakking. Bij rekenvoorbeeld 3.1 is de berekening 

gemaakt met een grondlaag van vast zand voor laag 0. In dit 

rekenvoorbeeld wordt nu zowel bij grondlaag 0 als 1 gekozen voor dezelfde 

grondsoort, zie figuur 3.19. 

 
 
Resultaat 

In tabel 14 worden de waarden weergegeven voor zowel een gronddekking 

(laag 0) van schoon zand als voor klei, leem en veen. Omdat zand, leem en 

klei een hogere volumieke massa hebben dan veen (wat leidt tot een 

hogere korrelspanning), zal de zakking in verhouding lager zijn dan bij de 

grondsoort veen. Veen heeft als eigenschap dat het bij belasten een sterke 

vervorming (zakking) vertoont. Zand, leem en klei voldoen aan de eis

maxw :150mm.  

 

 

 
Vervorming (zakking) Laag 0: Zand schoon matig Laag 0: idem aan laag 1 

Laag 1:Leem zwak zandig matig 29 mm 29 mm 

Laag 1:Zand schoon matig 2 mm 2  mm 

Laag 1:Veen niet voorbelast slap 200 mm 218  mm 

Laag 1:Klei schoon matig 84  mm 87  mm 

Tabel 3.12: Zakking van grondlagen 

3.3.2 Invloed van de grondwaterstand op de vervorming 

In figuur 3.20 wordt de eindzakking weergegeven, indien de grondwaterstand in de gehele laag onder het funderingsoppervlak 

voorkomt. Een hogere grondwaterspanning (grondwaterstand) waterσ vermindert de zakking (opwaartse druk) voor de grondsoorten 
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FIguur 3.19: Grondlagen van klei 
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leem, zand, veen en klei. Als in de loop der tijd de waterspanning zal afnemen in een laag dan zal de korrelspanning wederom 

toenemen, met als gevolg dat (secundair effect) de grond traag gaat inkrimpen. Dit betekent een zetting van de fundering. 

 

 
 
Figuur 3.20: Eindzakking grondsoorten 

 
Resultaat 
Indien er sprake is van een grondwaterstand in grondlaag 1, dan zal de grondspanning afnemen en eveneens de zakking afnemen. In 

tabel 3.13 is de invloed van de grondwaterstand te zien. Een verzadigde (met grondwater) bodem leidt tot een lagere draagkracht. 

Vervorming (zakking) Met grondwater Zonder grondwater 

Laag 1:Leem zwak zandig matig 25 mm 29 mm 

Laag 1:Zand schoon matig 1 mm 2 mm 

Laag 1:Veen niet voorbelast slap 172 mm 200 mm 

Laag 1:Klei schoon matig 72 mm 84 mm 

Tabel 3.13: Vervorming (zakking) van grondsoorten met en zonder waterspanning
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3.3.3 Invloed van de zakkingsperiode op de vervorming 

Aan een fundering kunnen meerdere referentieperioden gekoppeld worden. In de eerder gemaakte berekening is een 

referentieperiode van 10.000 dagen aangehouden. In onderstaand figuur wordt het effect weergegeven indien de referentieperiode 

wordt uitgezet ten opzichte van de eindzakking.  

 
Resultaat: 
Omdat de zakking een logaritmisch verband heeft, is de zakking na aanvang van de belasting al relatief snel bereikt, zie onderstaand 

grafiek. Uit de tabel is op te maken dat bij een eindtijd van 1000 dagen (levensduur van een fundering van ruim 3 jaar) de zakking 

177mm bedraagt, dat al boven de grenswaarde is van maxw :150mm. Uit figuur 3.21 kan geconcludeerd worden dat veen een 

grondsoort is dat een hoge zakking vertoond (bij de gekozen verticale belasting), ongeacht de zakkingperiode, en dus (afhankelijk van 

de belasting) niet geschikt is als bouwgrond. 

 

 
 
Figuur 3.21: Zakking van grondlagen t.o.v. de eindtijd van de belastingsperiode 

Conclusie: 
Een fundering van een bestaande woning kan zijn gebouwd op een grondlaag die niet voldoende draagkrachtig is of een te hoog 

vervormingsgedrag vertoont (zetting). Indien een onderkomen gebouwd is op een grondlaag die of niet voldoende draagvermogen 

heeft of een te hoog vervorminggedrag vertoont (zetting), dan kan het een oplossing zijn om grondverbetering toe te passen. Door het 

toepassen van grondverbetering kan er echter verschil ontstaan in vervorming (zetting). Indien er wordt gekozen voor een andere 

aanlegdiepte van de fundering, kunnen er problemen ontstaan (andere grondlaag zodat verschil in zakking ontstaat).  

 

In figuur 3.22 worden 3 situaties weergegeven van aanlegdieptes van de fundering. In de bovenste situatie, waarbij de nieuwe 

fundering lager dan de bestaande fundering gerealiseerd wordt, dient de bestaande fundering voldoende stabiel te zijn. Bij woningen 

moet er van uit worden gegaan dat de funderingen niet altijd stabiel uitgevoerd zijn. De meest praktische situatie is om de nieuwe 

fundering op gelijke aanlegdiepte te plaatsen als de bestaande fundering. De nieuwe fundering hoger plaatsen als de bestaande 

fundering is geen geschikte optie, omdat er bij deze situatie horizontale belasting op de bestaande fundering zal ontstaan (Heijnen, 

1989). 
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3.3.4 Conclusie vervorming: 

Voor het berekenen van de zakking van de grondlaag zijn eveneens de 4 verschillende 

grondsoorten (klei, leem, veen en zand) doorgerekend aan de zetting. Voor de 

vervorming is bekeken wat het effect is van de grondsoort, grondwaterstand en de 

zakkingsperiode. 

 

Grondsoort: Veen heeft in vergelijking met zand een hoge vervorming (zand heeft bijna 

geen zakking). Veen voldoet niet aan de gestelde grenswaarden voor de maximale 

zakking. Klei, leem en zand voldoen wel. Veen is geen geschikte bouwgrond omdat de 

zakking te hoog zal zijn. Als oplossing kunnen acties worden ondernomen zodat er kan 

worden gebouwd op veen, zoals het toepassen van grondstabilisatie 

(grondverbetering) zodat het voldoet aan zowel de vervorming als aan de maximale 

draagkracht. 

 

Grondwaterstand: Een hoge grondwaterstand (wat aanwezig is in de berekende 

grondlagen) zorgt voor een afname van de grondspanning dat leidt tot een afname van 

de zakking van de grondlaag. Een hogere grondwaterstand zorgt echter voor een 

lagere draagkracht.  

 

Zakkingsperiode: De zakkingperiode van de grondlaag is afhankelijk van de levensduur 

van de woningen. Zowel leem, klei en zand voldoen aan de zakkingsperiode (eis:10000 

dagen). Een grondopbouw dat bestaat uit alleen veen voldoet aan de zakkingseis 

indien de zakkingsperiode lager is dan 90 dagen (afhankelijk van de belasting op de 

fundering). 

 Figuur 3.22: Verschillende aanlegdieptes voor 

funderingen (Heijnen, 1989) 
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3.4 STERKTE FUNDERING 

Ook de sterkte van de fundering zal berekend en getoetst worden. De 

funderingsberekening zal moeten voldoen aan de gestelde eisen afkomstig uit 

Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies. Voor de berekeningen 

worden uiterste grenstoestanden (UGT) gebruikt bij het toetsen van de eisen aan de 

constructieve veiligheid. De bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) wordt toegepast bij 

de toetsing van eisen voor een vooropgesteld gebruik en duurzaamheid. Bij UGT ligt 

de grens bij het bezwijken van de constructie (sterkte), bij BGT heeft de grens 

betrekking op het niet langer bruikbaar zijn van de constructie 

(doorbuiging)(Belasting en belastingcombinaties, moment en dwarskracht, 

Hogeschool Rotterdam). 

3.4.1 Berekening sterkte van de fundering 

Voor de strookfundering kan het uiterst buigend moment in 

bruikbaarheidsgrenstoestand bepaald worden. Voor de uiterste grens toestand van 

gewapend beton moet er voor iedere doorsnede gelden: 

 d uM M Waarin: 

 dM  = Rekenwaarde van het buigend moment ten gevolge van 

bovenbelastingen en/of zettingen en eventuele temperatuurveranderingen 

 uM = Uiterst opneembaar moment (breuk) volgens 8.1.1 - 8.1.3 van NEN 6720:1995 

 

Breedte b 0,6m 

Hoogte h 0,2m 

 Lengte l 0.3m 

Tabel 3.14: Startwaarde afmetingen strookfundering  

De q-last (verticale last) inclusief het gewicht van de fundering bedraagt: 18kN/m (aanname) 

De lengte l is afhankelijk van de breedte van de fundering, l is namelijk:½ *b . 

in dit rekenvoorbeeld bedraagt l: 0,3m 

De afmetingen van de balk bedragen b*h: 600*200mm (aanname) 

Daarbij geldt de eis dat  d uM M , zodat 

grond

18kN/m
σ =  = 30 kN/m

0,6 
 

Een strookfundering kan worden omschreven als een funderingsbalk gelegen op een grondbed, zodat de rekenwaarde van het buigend 

moment is: (Bron: Contactpersoon: Dhr ing. F. van Erp, constructiebureau Landerd) 

   2 2
dM = 1/2 q l = 1/2 30  *0.3 = 1,35kNm  

2
b

2
s

f’ : 9 N/mm

f : 190 N/mm
 

   
d

2 2
b

M 1,35
= = 6,25 kN/m

f’ *b*d   9*0,6*0,2  
(waarde voor het bepalen van 

0 (wapeningspercentage) 

 

Nu geldt de voorwaarde: 

0K*ω = 0,38  (bron: GTB 2005) 

K-waarden: 21,11   (Bij FeB220 en betonklasse C12/15) 

Figuur 3.23: Afmetingen funderingsstrook 

 

 

Figuur 3.23: Afmetingen funderingsstrook 
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0ω : 0,03%, zodat: 

4 4 2
ben 0

0,38
A = ω *b*d*10 =  *0,6*0,2*10 = 36 mm

21,11 
 

2
s benA = 1,25*A = 44 mm  

Wapening: 2x Ø6 voldoet (57mm2) 
) * 190 * (1 – (7*0,01*190 / (1350*15) *10-6 = 1,03 kN/m 
Controle  
Stel d uM = M  

2 -30
u

ω
M = b*h * * fs*z*10

100 
 (GTB 2005), zodat  

   1,35 

1,35                          1  ,35

uM kNm

kNm kNm




 

Conclusie: Voldoet. 
 
Indien de belasting verhoogd wordt, scheurt het beton. Bij de afleiding van het opneembare moment wordt ervan uitgegaan dat het 

betonstaal na het scheuren de gehele trekkracht opneemt. Als er onvoldoende wapening aanwezig is zal het betonstaal niet in staat 

zijn de trekkracht van het beton over te nemen en het staal zal breken. Een dergelijke plotselinge toename brengt dus het gevaar van 

spontane breuk in het wapeningsstaal met zich mee (Sagel, 2000).   

 

Resultaat 

In dit rekenvoorbeeld wordt de rekenwaarde van het buigend moment in uiterste grenstoestand berekend voor de fundering (inclusief 

wapening). Indien er wordt uitgegaan van een staalsoort FeB220, dan is de rekenwaarde voor de treksterkte fs : 190 N/mm2 is. Omdat 

we uitgaan van een lage betonkwaliteit C12/15, waarbij de betondruksterkte wordt gehandhaafd van 9 N/mm2.  Uit dit rekenvoorbeeld 

kunnen we concluderen dat hoe lager de betondruksterkte bf’  en hoe lager de treksterkte van het staalsoort is, des te hoger zal het 

wapeningsoppervlakte sA  zal zijn. 
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3.4.2 Invloed van de betondruksterkte f’b op uiterst opneembaar buigend moment 

In deze paragraaf wordt een rekenvoorbeeld uitgewerkt waarbij verschillende waarden voor de beton sterkteklasse worden toegepast 

en wat voor invloed dit heeft voor het toe te passen wapeningsoppervlakte. De betondruksterkte bf’  is een variabele die invloed heeft 

op de toe te passen wapening in de funderingsstrook. In dit rekenvoorbeeld zijn de variabele waarden voor de afmetingen 

aangenomen op: 

 

Breedte b 0,6m 

Hoogte h 0,2m 

Lengte l 0.3m 
Tabel 3.15: Aanname afmetingen funderingsstrook 

In onderstaande tabel is de sterkteklasse van het beton uitgezet tegen de oppervlakte in mm2 van de wapening bij de desbetreffende 

staalsoort, zie tabel 3.16. 

 
Sterkteklasse Betondruksterkte f’b in N/mm

2
 As oppervlakte wapening 

in mm
2 

bij FeB 220 HWL 
As oppervlakte wapening in 
mm

2 
bij FeB 400 HWL HK 

As oppervlakte wapening in 
mm

2 
bij FeB 500 HKN 

B15 9 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

B25 15 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

B35 21 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

B45 27 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

B55 33 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

B65 39 44 mm
2
 24 mm

2
 19 mm

2
 

Tabel 3.16: Benodigde wapening in mm2 bij een betondruksterkte bf’  

Resultaat:  
De betondruksterkte bf’  heeft geen invloed op het benodigde wapeningsoppervlakte sA . De treksterkte van het staalsoort heeft wel  

invloed op de benodigde wapeningsoppervlakte sA . Bij staalsoort FeB 220 HWL (gladde staaf) is het benodigde wapeningsoppervlakte 

sA  44mm2, terwijl bij FeB 500 HKN ( koudgevormd betonstaal, toegepast in netten) het benodigde wapeningsoppervlakte sA 19mm2 

bedraagt. Hoe hoger de kwaliteit van het staalsoort, des te minder wapening er toegepast dient te worden. 
 

3.4.3 invloed afmetingen van de funderingsstrook  op de rekenwaarde van het buigend moment in uiterste grenstoestand Md 

In onderstaande berekening wordt bekeken wat de invloed is van de afmetingen 

van de funderingsstrook op het buigend moment. In tabel 3.17 worden de Md 

waarden weergegeven in relatie tot de afmetingen.  

Afmetingen in mm Md in kNm Mu / (f’b*b*d2) bij 
f’b= 9 N/mm

2
 

Breedte Hoogte   

600 200 1,35 6,25 

600 300 1,48 3,04 

500 200 1,09 6,05 

500 300 1,18 2,91 

400 200 0,84 5,85 

400 300 0,90 2,78 

300 200 0,61 5,65 

300 300 0,64 2,64 

Tabel 3.17: Rekenwaarde buigend moment bij Betonklasse C12/C15.   

  
 
 
 

Figuur 3.24: Afmetingen funderingsstrook 
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Resultaat 
De afmetingen van de fundering is van invloed op het buigend moment dM . Hoe hoger de betonhoogte, des te groter wordt het 

buigend moment dM , bij een gelijk gekozen waarden voor de verticale belasting. Echter is het raadzaam om niet te kiezen voor te 

kleine funderingsafmetingen, omdat dat ten koste gaat van het effectief draagvermogen van het funderingsoppervlak Aeff . De 

afmetingen van de strookfunderingen worden gehouden op een breedte: 300-600mm, hoogte: 150-300mm. De breedte van 300mm 

dient gehandhaafd te worden zodat de funderingsstrook voldoende stabiliteit heeft en zodat een eventuele brede wandconstructie op 

de fundering gerealiseerd kan worden. 

3.4.4 Steenconstructie fundering (metselwerkfundering) 

In het volgende rekenvoorbeeld wordt een ongewapend metselwerk funderingsconstructie berekend. Indien metselwerk als homogeen 

materiaal beschouwt wordt, dan kan er een schatting gemaakt worden (eenheidstoets) of een funderingsconstructie van beton 

voldoet. 

 

In iedere doorsnede moet worden voldaan aan de voorwaarde: 

;

1
*   ’   ’

 
d u d

m

N N
y

  

 my  = is de modelfactor (1.3 voor bouwconstructies van gebouwen met een bouwwerkhoogte tot 11m boven maaiveld, en 1.3 

voor niet dragende gevelwanden met een h.o.h. afstand van 3,6 meter, 1.0 voor andere gevallen) 

 dN’  = Is de rekenwaarde van de optredende normaalkracht in de doorsnede 

 u;dN’ = Is de bij de rekenwaarde van het optredende buigend moment Md behorende rekenwaarde van de maximaal 

opneembare normaalkracht. 

 

 dN’ = 18 kNm (verticale kracht) 

 my  = 1.0 

 

Voor een rechthoekige doorsnede wordt gebruik worden gemaakt van u;d 1 dN’ = c * f’ * b*d   

 1c =  de waarde van de excentriciteit 

 df’ =  de rekenwaarde van de druksterkte van het metselwerk 

 d  = de totale hoogte van de doorsnede 

 b = de afmeting van de doorsnede loodrecht op d  gemeten 

 
Bij metselwerkconstructies hangt de druksterkte df’ af van een aantal factoren: De karakteristieke druksterkte van de steensoort, de 

mortelsterkte en de materiaalfactor. Uit tabel 12 van NEN 6791 zijn de df’  waarden te herleiden. In het ongunstigste geval is de 

representatieve druksterkte repf’  waarde laag. Bij een lage mortelkwaliteit (M5) en een baksteendruksterkte van 5 N/mm2 (aanname) 

is de repf’  waarde 2,55N/mm2. De rekenwaarde voor de druksterkte wordt bepaald door: 

 

rep
d

f’
f’  =

1,8 
, zodat   2

d

2,55
f’ =   = 1,41 N/mm

1,8 
 

De afmetingen (aanname) van de doorsnede zijn: b= 0,6m en h=0,2m.  
Indien de belasting excentrisch is, dan zal een factor <1 worden vermenigvuldigd met 

;’u dN . 

3
;’  1,41*0,2*0,6*10  169,2 u dN kN   

’  18dN kN , zodat de eenheidstoets uitgevoerd kan worden. 

d u;d =N’ / N’ 0,1 < 1  

 Conclusie: Voldoet 
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Resultaat 
Een metselwerkfundering gemaakt van baksteen (met de daarbij behorende sterktes) voldoet aan de gestelde eisen voor de 

druksterkte. Echter kan metselwerk weinig trekkracht opnemen en bij ongelijke belastingen en verschil in grondlagen (zettingen) kan er 

scheurvorming ontstaan. In dat geval kan wapening een oplossing bieden. 

3.4.5. Weerstandsmoment eenheidstoets beton toetsen op treksterkte (ongewapende betonconstructie) 

Ongewapend beton is constructief beton waarin ten behoeve van de beschouwde krachtswerking geen, of minder dan de voor 

gewapend beton minimaal voorgeschreven hoeveelheid wapening, en geen voorspanning is aangebracht (NEN 6720). Of een beton 

fundering ongewapend kan worden uitgevoerd, hangt af van een aantal factoren. Deze factoren worden hier onder besproken en 

uitgewerkt aan de hand van een voorbeeldberekening. Voor de berekening voor de eenheidstoets wordt de treksterkte ingevoerd voor 

de druksterkte. De treksterkte bf  voor beton C12/15 is: 0,9N/mm2 

 
 Voor de berekening van het weerstandsmoment voor een rechthoekige doorsnede geldt:  

d
y

b

M
W = 

f
 

 yW = weerstandsmoment in mm
3
 

 dM = Rekenwaarde buigend moment in uiterste grenstoestand in kNm 

 bf = Betontreksterkte in N/mm2 

 
De rekenwaarde voor het buigend moment is afhankelijk van de doorsnede (breedte b en hoogte h) en de belasting. De aannames zijn 

weergegeven in onderstaand tabel. 

 

Breedte b 0,6m 

Hoogte h 0,3m 

q-last 18 kN/m 

σgrond 30 kN/m 

Tabel 3.18: waarden voor berekenen van buigend moment. 

2
dM : ½ ql , zodat 2

dM : ½ *30*0,3 = 1,35kNm  

bf = Betontreksterkte van beton sterkteklasse B15= 0,90 N/mm2. 

6
6 3

y

1,35*10
W = = 1,50*10  mm

0,9
 

Het maximale spanningsmoment 2
max  1/ 6*yW bh

 

2 9 6 3
max :  1/ 6*0,6*0,2 *10  4  ,0*10yW mm  

Door de eenheidstoets uit te voeren kan er worden gecontroleerd of de rekenwaarde voor het uiterst buigend moment voldoet aan 

het maximaal spanningsmoment. 

 

6 3 6 31,5*10    4,0*10mm mm  

0,37  1  

Conclusie: Voldoet 

 

Voor verschillende funderingsafmetingen zijn eenheidstoetsen uitgevoerd om te achterhalen of de treksterkte bij een beton 

sterkteklasse C12/15 voldoet ( bf  betontreksterkte = 0,9 N/mm2). De resultaten worden weergegeven in tabel 3.19. 
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breedte b hoogte h Md (bij bf = 0,9 ) Eenheidstoets: <1  

600 200 1,35  0.37 <1 

550 250 1,27  0.25 <1 

500 300 1,18  0.17 <1 

450 350 1,07  0.13 <1 

400 400 0,96  0.10 <1 

350 450 0,83  0.07 <1 

300 500 0,71  0.06 <1 

250 550 0,58  0.05 <1 

200 600 0,45  0,04 <1 

Tabel 3.19: Eenheidstoets bij diverse funderingsafmetingen. Alle afmetingen voldoen aan de eenheidstoets.  

Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat bij een beton sterkte klasse B15 met een breedte van 600mm tot 200mm en hoogte van 200 

tot 600 mm de fundering statisch voldoet op treksterkte ten opzichte van het optredend buigend moment. 

 
breedte b hoogte h Md (bij bf =0,9 ) Eenheidstoets: <1  Md (bij 1,15 fb) Eenheidstoets: <1  

600 200 1,35  0,37 <1   

600 150 1,28  0,63 <1   

600 100 1,22  1,36 >1 1,22 1,06 

500 200 1,09  0,36 <1   

500 150 1,04  0,62 <1   

500 100 1  1,33 >1 1 1,04 

400 200 0,84  0,35 <1   

400 150 0,81  0,6 <1   

400 100 0,78  1,31 >1 0,78 1,02 

300 200 0,61  0,34 <1   

300 150 0,59  0,59 <1   

300 100 0,58  1,28 <1 0,58 1 

Tabel 3.20: Eenheidstoets bij diverse funderingsafmetingen. Alle afmetingen voldoen aan de eenheidstoets, behalve funderingen met een hoogte van 
100mm. 

 
In tabel 3.20 is te zien dat bij afmetingen waarbij de funderingshoogte 100mm bedraagt de eenheidstoets voor de treksterkte niet 

voldoet bij zowel een betonklasse B15 als B25 voor de breedte van de funderingsstroken van zowel 600mm, 500mm, 400mm en 

300mm. Bij een betonsterkte klasse van B35, waarbij de treksterkte bf : 1,4 N/mm2 is, voldoet de eenheidstoets voor alle afmetingen 

volgens tabel 3.20. Echter moet men er niet vanuit gaan dat deze sterkte klasse behaald wordt, maar dat een betonsterkte klasse van 

B15 maatgevend (aannemelijk) is. In tabel 3.21 worden de waarde weergegeven bij een verticale belasting ; ;s v dF  variërend van 6 tot 

20kN/m.  
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Betonklasse B15 fb: 0,9       

eenheidstoets h fundering in mm (b = 600mm) 

Frvd 100mm 120mm 140mm 160mm 

6 0,5 0,35 0,26 0,2 

8 0,67 0,46 0,34 0,26 

10 0,83 0,58 0,43 0,33 

12 1 0,69 0,51 0,39 

14 1,17 0,81 0,6 0,46 

16 1,33 0,93 0,68 0,52 

18 1,5 1,04 0,77 0,59 

20 1,67 1,16 0,85 0,65 

 Tabel 3.21: Eenheidstoets bij diverse funderingsafmetingen bij een variabele verticale belasting van met een funderingsstrook hoogte van 100, 120, 140 

en 160mm. 

 
 
Resultaat  
Bij een verticale belasting ; ;s v dF  van 12 

kN/m op de fundering voldoet de 

eenheidstoets niet. Dat houdt in, indien een 

verticale belasting van 12 kN/m aanwezig is 

op de funderingsstrook, dat de voorwaarde 

maxy yW W niet voldoet bij een 

betonsterkte klasse van B15 (waarbij bf  

betontreksterkte = 0,9 N/mm2 ). Indien de 

eenheidstoets niet voldoet of de waarde 

nabij 1 ligt, dan zal wapening in de trekzone 

(onderste gedeelte van de strook) toegepast 

worden om te voldoen aan de eis voor de 

sterkte. 

 

3.4.6 Controle op scheurvorming gewapende funderingsstrook 

Scheurvorming wijst op het goed functioneren van een constructie tijdens het gebruik. Toetsing moet daarom plaatsvinden in de 

bruikbaarheidtoestand. De scheurwijdte is afhankelijk van meerdere factoren: betontreksterkte, betondekking, scheurafstand, 

staaloppervlak variatie in materiaaleigenschappen en uitvoering (R. Sagel, 2000). Om de controle uit te voeren, dienen een aantal 

gegevens bekend te zijn. Dit is weergegeven in tabel 3.23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.22: aannames voor berekening scheurvorming 

Funderingsstrook 
Hoogte h 600mm 

Breedte b 200mm 

Staalsoort FeB 220 

Mrep 1,35kNm 

Md (Mrep*1,4) 1,89kNm 

Asber 36 mm
2
   

Askeuze 44 mm
2
 

Milieuklasse 5 
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Figuur 3.25: Eenheidstoets voor funderingshoogtes met bijbehorende belasting 
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De staalspanning kan als volgt berekend worden: 

 

   * *
rep sberekend

s s
d s aanwezig

a
f

M a

M
    ,zodat 21,35 36

  * *  190  111 /
1,89 44

s N mm    

 
De gemiddelde kenmiddellijn ∅km kan worden afgelezen uit onderstaand tabel. Voor glad betonstaal (FeB220) geldt een factor *0,5, 
zodat 
  22*0,5  11 .km mm    

Aanwezig is 6mm, zodat  kmmax kmaanw    11    6mm mm  Conclusie voldoet! 

 
Figuur 3.26 maximaal gemiddelde kenmiddellijn voor geribd betonstaal (Sagel, 2000) 

 

Bij de optredende staalspanning van 111 N/mm2 bij milieuklasse 5 wordt een maximaal toelaatbare staafafstand s (mm) van 270mm 

gevonden. De aanwezige staafafstand is    
b

s
n

 , zodat   
600

   600
1

s   270mm , zodat er niet wordt voldaan aan de eis voor de 

scheurwijdte. 

 
Herberekening 
Als alternatief (om aan de scheurwijdte te voldoen) kan er worden gekozen voor meer dunne staven in plaats van één dikke(re) 

wapeningsstaaf. Of er kan een wapeningsnet worden toegepast om aan de scheurwijdte eis te voldoen. Dit geeft een groter 

aanhechtend oppervlak en dus een betere spreiding van de trekkracht over de doorsnede van de funderingsstrook. Ook kan in plaats 

van staal een ander materiaal worden toegepast dat voldoet aan de beginselen van deze berekeningen (Bron: Sagel, 2000). 

 

Indien er wordt gekozen voor een vierkant wapeningsnet van ∅ 4mm met een h.o.h. afstand van 200mm, dan bedraagt de 

wapeningsoppervlakte 63mm2. 

 

Funderingsstrook 
Hoogte h 600mm 

Breedte b 200mm 

Staalsoort FeB 220 

Mrep 1,35kNm 

Md (Mrep*1,4) 1,89kNm 

Asber 36 mm
2
   

Askeuze 63 mm
2
 

Milieuklasse 5 

Tabel 3.23: aannames voor berekening 

 

   * *
rep sberekend

s s
d s aanwezig

a
f

M a

M
     zodat  21,35 36

  * *  190  77,5 /
1,89 63

s N mm    

 
De gemiddelde kenmiddellijn ∅km kan worden afgelezen uit figuur 3.23. Voor glad betonstaal (FeB220) geldt een factor *0,5, zodat  

 25*0,5  12,5km mm  
 (staalspanning s = 100 N/mm2 wordt aangehouden) 
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Aanwezig is 4mm, zodat 
 kmmax kmaanw  

,  12,5    4mm mm   Conclusie voldoet! 

 
Bij de optredende staalspanning van 77,5 N/mm2 en milieuklasse 5 wordt een maximaal toelaatbare staafafstand s (mm) van 370mm 

gevonden (bij een milieuklasse 5). De aanwezige staafafstand is    
b

s
n

 , zodat 
600

200  370
3

mm  , zodat er wordt voldaan aan de eis 

voor de scheurwijdte. De betongegevens uit dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het polytechnisch zakboekje (2005). Het toepassen van 

wapening in de trekzone van de doorsnede voor de strookfundering is voldoende om te voldoen aan de eis van de scheurwijdte. Beton 

zal scheuren op het moment dat de treksterkte van het materiaal wordt overschreden.  

 

3.4.7 Sterkte fundering conclusie 

Voor het uitvoeren van de sterkteberekeningen is er gebruik gemaakt van zowel Eurocodes en NEN-normen. Voor het berekenen van 

de sterkte is gekeken naar de invloed van de betondruksterkte op het uiterst opneembaar buigend moment en de invloed van de 

afmetingen van de funderingsstrook, de sterkte van een stenen fundering en een eenheidstoets van een ongewapende 

betonfundering. 

 

Berekening sterkte fundering 

Bij het berekenen van de sterkte van de strookfundering wordt de rekenwaarde van het buigend moment ten gevolge van de 

bovenbelastingen getoetst aan het uiterst opneembaar moment (breuk). Voor de berekening is een lage beton sterkteklasse en lage 

staalsoort gehandhaafd, omdat de materialen die worden toegepast van mindere kwaliteit kunnen zijn. 

 

Invloed betondruksterkte 

De betondruksterkte heeft geen invloed op het benodigde wapeningsoppervlakte dat toegepast moet worden bij een betonnen 

strookfundering. De treksterkte van de wapening dat wordt toegepast heeft wel invloed op het benodigde wapeningsoppervlak.  

 

Invloed afmetingen funderingsstrook 

De afmetingen van de funderingsstrook heeft invloed op het buigend moment en is afhankelijk van de belasting van de woningen. Voor 

de wederopbouw van woningen is het van belang de afmetingen van de fundering af te stemmen op de belasting en samenstelling van 

de woningen en de samenstelling van de grondlaag. 

 

Ongewapende betonconstructie 

Strookfunderingen zijn getoetst of ze ongewapend uitgevoerd kunnen worden door middel van het uitvoeren van de eenheidstoets 

(treksterkte). Of ongewapende betonconstructies kunnen worden uitgevoerd hangt af van onder andere de belasting van de woning en 

de afmetingen (hoogte) van de fundering.  

 

Scheurvorming gewapende funderingsconstructie 

Ongewapende betonconstructies voldoen niet aan de eisen van de scheurwijdte. Om aan de scheurwijdte-eis te voldoen, is er 

gecontroleerd of dat bij een lage staalsoort kwaliteit (FeB 220) en bij een wapeningsoppervlakte met een bepaalde staafafstand  de 

funderingsstrook voldoet aan de scheurwijdte. 

 

Steenconstructies 

Voor de wederopbouw van strookfunderingen kan een stenen metselwerk constructie worden toegepast. Of de constructie voldoet 

hangt af van de karakteristieke druksterkte van de steensoort, de mortelsterkte en de materiaalfactor. In de berekening is rekening 

gehouden met een lage baksteen en mortelkwaliteit. Bij ongelijkmatige belastingen en samenstellingen van grondlagen en 

steenconstructie kan scheurvorming ontstaan wat ertoe kan leiden dat de constructie kan falen. 
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3.5 TOEPASSEN EN VERWERKEN VAN PUIN 

Nadat er in een gebied een natuurramp heeft 

plaatsgevonden kan de ravage enorm zijn. In het 

rampgebied zal puin worden aangetroffen dat afkomstig is 

van woningen. Er zijn verschillende opties in kaart gebracht 

wat er met puin gedaan kan worden, onder andere of het 

geschikt is voor het herstel van funderingen. 

 

Er zijn meerdere motieven waarom puin verwerkt zou 

kunnen en moeten worden:  

 Door het opruimen van het puin wordt de 

infrastructuur weer verbeterd zodat de 

wederopbouw sneller plaats kan vinden 

 Door het verwerken van puin in de constructie van 

de woning kunnen materialen effectief worden gerecycled.  

 

Samenstelling puin 

De samenstelling van het puin zal na elke natuurramp anders zijn, 

afhankelijk van de toegepaste constructie materialen van woningen. Er zal 

beoordeeld worden of puin (van zowel het dak, de wand, de constructie, 

de vloer en de binnenwand) gebruikt kan worden voor de wederopbouw 

van bestaande woningen.  

 

Een voorbeeld hoe een onderkomen aan kan worden getroffen wordt 

weergegeven in figuur 3.28. Puin kan in verschillende vormen zijn 

samengesteld. Bij het onderkomen in figuur 3.28 is te zien we dat wanden 

zijn ingestort en afgebrokkeld zijn. Bouwstenen en blokken die worden 

aangetroffen kunnen (grotendeels) onbeschadigd zijn en zijn mogelijk geschikt om te worden toegepast voor de wederopbouw van 

woningen. Het puin zal nadat er een natuurramp heeft plaatsgevonden worden verwijderd om verschillende prioriteiten. Bjerregaard 

(2010) beschrijft een viertal prioriteiten om puin te verwijderen. De hoogste prioriteit is om zoek en reddingsacties te starten. Prioriteit 

twee is om onveilige situaties weg te werken, omdat constructies na een natuurramp onstabiel kunnen zijn. De veiligheid van de 

bewoners dient gewaarborgd te worden. Prioriteit drie is om puin te verwijderen in vooral stedelijke gebieden om toegang tot 

openbare gebouwen en gelegenheden mogelijk te maken. De vierde prioriteit is om bij privé onderkomens het puin te verwijderen 

zodat er wederopbouw plaats kan vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.27: Puin (www.hln.be) 

 

Figuur 3.27: Puin (www.hln.be) 

Figuur 3.28: Puin aan een onderkomen in China 

 (www.jimmy-five.com) 

 

) 

Figuur 3.29: Brokken die deels hergebruikt kunnen worden 

 

 

Figuur 3.29: Brokken die deels hergebruikt kunnen worden 

 

Figuur 3.30: Puin dat mogelijk niet hergebruikt kan worden. 

 

 

Figuur 3.30: Puin dat mogelijk niet hergebruikt kan worden. 
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Voor een woning opgebouwd uit een baksteen met moddermortel constructie geldt dat, indien er een natuurramp heeft 

plaatsgevonden en de woning deels verwoest is, het product baksteen als materiaal mogelijk nog intact kan zijn. Ook kan de situatie zo 

zijn, dat een baksteen op een bepaalde wijze is afgebrokkeld waardoor het niet gebruikt kan worden voor het herstel van de fundering. 

In figuur 3.29 en 3.30 worden twee voorbeelden weergegeven hoe een bakstenen wand in de vorm van ‘puin’ samengesteld kan zijn. In 

figuur 3.29 is te zien dat puin zo samengesteld kan zijn, dat het mogelijk geschikt is om hergebruikt te worden voor wederopbouw, 

omdat de stenen ‘onbeschadigd’ zijn. In figuur 3.30 is te zien dat het puin zo samengesteld kan zijn, dat hetzelfde materiaal (baksteen) 

na de natuurramp veranderd is in puin, zodat het materiaal (mogelijk) niet meer kan worden toegepast of worden verwerkt in 

producten. Dit puin kan gemalen worden tot granulaat. 

                           

Een woning kan zijn samengesteld van materialen dat constructief niet (voldoende) sterk is, bijvoorbeeld van adobe stenen zoals 

toegepast is bij woningen in Pakistan (20% van de geanalyseerde onderkomens uit Pakistan zijn opgebouwd uit een constructie van 

adobe stenen UN-HABITAT,2010). Een woning opgebouwd van adobe stenen kan, indien er een natuurramp plaatsvindt, instorten 

waardoor ‘puin’ ontstaat. Omdat adobe stenen constructief zwak zijn, wordt het niet geadviseerd om de wederopbouw te realiseren 

met het puin van adobe stenen. Adobe blokken als hoofddraagconstructie zijn constructief slecht indien er sprake is van een 

overstroming (UN-HABITAT,2010), zodat de kans groot is dat de constructie faalt en instort. Er moet beslist worden om geen adobe 

stenen toe te passen maar om voor een ander type constructie materiaal te kiezen dat kwalitatief beter geschikt is. Zowel aangetaste 

als onaangetaste adobe blokken in de vorm van puin kunnen niet gebruikt te worden als constructiemateriaal voor de wederopbouw 

van woningen. 

 

Het gebruik van puin voor de wederopbouw van funderingen is een complexe opgave. De kwaliteit van puin voor de wederopbouw is 

niet te herleiden. Het puin kan met behulp van puinbrekers afgebroken worden tot granulaat, wat toegepast kan worden in 

betonproducten. Dit proces zal een langere periode in beslag nemen voor de herstelfase en er zal een apart onderzoek gemaakt 

worden of het voldoet aan de constructieve eisen (aanbeveling). 

 

Granulaat 

Betongranulaat zijn toeslagkorrels die worden verkregen uit gebroken beton, gesorteerd en ontdaan zijn van verontreinigingen, 

gewassen en afgezeefd zijn op een fractie van 4-32mm en geschikt is als toeslagmateriaal in beton. Beton en metselwerk puin dienen in 

een bewerkingsinstallatie zoveel mogelijk van vreemde bestanddelen ontdaan te worden zoals glas, metalen, hout, isolatiemateriaal en 

vergelijkbaar materiaal. Vervolgens wordt het puin door breken en zeven verkleind tot de gewenste afmetingen. Menggranulaat moet 

uit ten minste 50% betongranulaat bestaan volgens NEN-NORM 6720 (www.duurzaambeton.nl).    

 

Grind dat toegepast kan worden in beton kan voor 100% vervangen worden door betongranulaat. In NEN 6720 (betonconstructies) 

wordt vermeld dat harde en grove toeslagmateriaal ten hoogste voor 20% door beton en menggranulaat vervangen mag worden. 

Hieruit is op te maken dat normen en richtlijnen de mogelijkheden van granulaten blokkeren om verwerkt te worden in beton. 

De relatieve druksterkte van beton zal reduceren 

naarmate er meer granulaat als vervanger wordt 

toegepast. In figuur 3.31 wordt dit weergegeven. Hieruit 

blijkt dat bij 20% vervanging van grind door AEC 

granulaat (Afval Energie Centrales) dit een verlaging van 

de druksterkte van 10% oplevert (4-32mm). Bij een 

granulaatvervanger voor zowel zand als grind treedt bij 

een 20% vervanging een druksterkte vermindering op 

van 20%. AEC als granulaat mag slechts alleen worden 

toegepast tot een beton sterkteklasse van C30/C37 en 

mag niet worden toegepast bij een mileuklasse XA2 en 

XA3.  

 Figuur 3.31: betondruksterkte Bron: (www.stubeco.nl) 

 

 

http://www.duurzaambeton.nl/
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Sabai (2012) beschrijft in zijn onderzoek naar het gebruik van puinaggregaat in betonblokken in Tanzania dat natuurlijke aggregaten die 

zijn toegepast voor de betonblokken sterker zijn dan aggregaten van puin die zijn toegepast. Na 28 dagen is de druksterkte voor puin 

granulaat tussen de 5.2 tot 10 N/mm2, terwijl de geteste betonblokken met natuurlijke aggregaten een druksterkte hebben van 14 

N/mm
2
. Daarbij zal de deeltjes grootte en de hoeveelheid van het granulaat van belang zijn voor de opneembare druksterkte. 85% van 

de monsters voldoen aan de druksterkte van dragende constructies van 7N/mm2 (TZS: Tanzaniaanse normen). 

 

Conclusie 

 

Puin is niet direct geschikt om in een low-tech funderingsconstructie te verwerken. 

Als grondverbetering wordt puin afgeraden, omdat het niet verdichtend is en na verloop van tijd kan inzakken. Puin (steen) kan worden 

verwerkt in funderingen. Het puin dient dan te voldoen aan een maximale korrelgrootte en een maximale aanwezige percentage in het 

beton, zodat de sterkte zal voldoen aan de constructieve eisen. Echter wordt het afgeraden om puin (afkomstig van woningen) te 

verwerken in de fundering. De puinbrokken zullen eerst vermaalt dienen te worden tot kleiner granulaat. Dit proces zal uitgevoerd 

worden met behulp van groter machinaal (handgereedschap is niet geschikt).  

 

Het puin (afkomstig van woningen) dat na een 

natuurramp wordt aangetroffen is niet (direct) inzetbaar 

als granulaat. Het puin heeft geen zuivere samenstelling 

en heeft een te grote omvang (afmetingen) om toe te 

passen in betonproducten. Het vermaalproces tot 

granulaat zal niet door de bewoners van woningen zelf 

uitgevoerd worden, omdat: 

 Dit proces te veel tijd in beslag zal nemen 

 Het granulaat dat ontstaat kwalitatief niet geschikt is om te verwerken in betonproducten. 

 Dit te arbeidsintensief zal zijn voor de bewoners 

 

Het vermaalproces van puin tot betongranulaat wordt uitgevoerd door lokaal erkende bedrijven, omdat het van belang is dat de 

kwaliteit van het granulaat achterhaald kan worden voordat het gebruikt wordt in betonproducten. Granulaat (als grindvervanger) dat 

kwalitatief getest en constructief berekend is kan worden toegepast in betonfunderingen. In figuur 3.32 is een schema weergegeven 

hoe het puin verwerkt kan worden. 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden waarom puin (afkomstig van woningen) niet toegepast dient te worden voor de 

wederopbouw van funderingen (woningen): 

 Doordat bewoners zelf puin gaan vermalen tot granulaat en toepassen om te gebruiken voor de wederopbouw van 

funderingen, kan de kwaliteit en samenstelling van het (eind)product gebrekkig en voldoende zijn en niet 

achterhaald worden 

 Bewoners en hulpverleners hebben gebrek aan expertise. Zij hebben niet de kennis om puin op een geschikte wijze te 

verwerken 

 Het proces om kwalitatief granulaat te verkrijgen uit puin zodat het geschikt is voor de inzet voor funderingen kost 

veel tijd 

 Grof puin is constructief niet geschikt om toe te passen (voor onder andere in betonconstructies, M.M. Sabai,2012) 

 Het breken en vermalen van puin is arbeidsintensief en zal (indien het machinaal lokaal niet aanwezig is) worden 

uitgevoerd door de lokale bevolking. Het is geen verstandige keuze om de mensen te belasten met deze intensieve 

activiteit 

 

Een geschikte optie is om puin tijdelijk te verzamelen op een opslagplaats, zodat de wederopbouw snel kan plaatsvinden. In een later 

stadium kan het puin verwerkt worden in bijvoorbeeld betonproducten. 

Figuur 3.32: Verwerken van puin  

 

 

Figuur 3.32: Verwerken van puin  
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3.6 CONCLUSIE 
De verticale belasting ; ;s v dF  van woningen is relatief laag (18kN/m bij een strookfundering) bij de aangenomen belastingcombinaties. 

Dit komt omdat eenlaagse woningen klein van oppervlak en inhoud zijn. De belastingen zullen voor elk onderkomen anders zijn, wat 

onder andere afhankelijk is van het gebied. In gebieden waar er wordt gebouwd met houten constructies zal de verticale belasting 

lager zijn als bij een steense wandopbouw met een dikte van 32cm (zoals in het rekenvoorbeeld is toegepast). Bij een hoge verticale 

belasting van de ‘woning’ komt alleen de draagkracht van het grondsoort veen in gevaar. Uit het rekenvoorbeeld kan worden 

geconcludeerd dat bij een lagere verticale belasting bij ; ;s v dF < 13 kN/m (niet voorbelast veen, waarbij geen grondwater aanwezig is in 

de berekende grondlaag), de belasting zo laag is, dat de grond voldoende draagkrachtig is en voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Omdat er sprake kan zijn van horizontale belastingen (in deze berekeningen is dit aangenomen), zullen hellingsfactoren een rol spelen. 

Ic, iq en iy zijn afhankelijk van de horizontale belasting (in de berekening 2,7 kN/m) en verticale belasting (18kN/m). Hoe groter deze 

belasting is, hoe lager de hellingsfactoren worden, zodat Fr;v;d  (de toelaatbare rekenwaarde voor de draagkracht) zal afnemen. 

 

Omdat de horizontale en verticale belastingen bij ‘woningen’ relatief laag zijn in verhouding tot bijvoorbeeld woningen in Nederland, 

zijn er voldoende mogelijkheden om bij meerdere grondsoorten een fundering te realiseren die voldoet aan de eisen (waaronder de 

rekenwaarde voor de maximale funderingsdruk). Door de meest ongunstige (lage) waardes in de berekening in te vullen kan 

gecontroleerd worden of de toelaatbare maximale draagkracht niet overschreden wordt door de verticale belasting. 

 

Het toe te passen wapening voor de fundering bij een verticale belasting van 18 kN/m in het rekenvoorbeeld is vrij laag (of hoeft, 

afhankelijk van de afmetingen en aanwezige grondsoort, niet toegepast te worden). Om aan de scheurwijdte (eis) te voldoen, dient wel 

wapening toegepast te worden. Omdat de belasting (verticale kracht) relatief laag is, wordt er vrijwel snel voldaan aan de eisen van 

scheurvorming (bij een lage kwaliteit staalsoort). 

 

(Grof) puin dat afkomstig is van beschadigde woningen is niet geschikt om toe te passen in de fundering. De samenstelling en kwaliteit 

kunnen niet direct herleidt worden. Het breken en vermalen van puin is een langdurig en arbeidsintensief proces en het is niet 

verstandig dit uit te laten voeren door de bewoners van getroffen woningen.  

 

Omdat de belasting van woningen laag is, voldoet de grond snel aan de draagkrachtige eisen. Zo als hiervoor is besproken, is alleen 

veen (niet voorbelast slap) een slechte draagkrachtige grondlaag ( organische grondsoort samenstellingen). In het werk zal de 

samenstelling van de grondlaag bepaald worden. Bij een lage betonsterkte- en staal klasse (wat voor kan komen in minder ontwikkelde 

gebieden), voldoet een funderingsstrook aan de eisen van sterkte, afhankelijk van de afmetingen voor de funderingsstrook. 

 

Er zijn vele manieren waarop een fundering (en ondergrond) samengesteld kunnen zijn. Zodoende zal er een ontwerp en 

berekenschema worden gemaakt waaraan snel en eenvoudig beoordeeld kan worden hoe de fundering hersteld kan worden. Dit wordt 

gedaan aan de hand van een bepalingsinstrument voor de wederopbouw van strookfunderingen voor woningen dat zowel voor herstel 

van bestaande en nieuw te realiseren woningen geschikt is.  
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4.0 BEPALINGSINSTRUMENT WEDEROPBOUW FUNDERINGEN 

Het doel van het bepalingsinstrument voor de wederopbouw van (strook)funderingen is om advies & keuzes te maken in hoe en in 

welke vorm de wederopbouw (herstel) van funderingen kan plaatsvinden. 

Met behulp van dit instrument wordt getracht om op een snelle en 

effectieve manier met behulp aan de hand van een invulschema en een 

overzicht van de te verrichten activiteiten te laten zien welke 

fundering(opties) toegepast worden, die wederopbouw (herstel van 

funderingen) mogelijk maken in een gebied dat getroffen is door een 

natuurramp. 

Uit de gemaakte funderingsberekeningen (hoofdstuk 3) kan 

geconcludeerd worden dat er een aantal factoren van belang zijn die 

bepaald worden zodat advies en keuzes worden gemaakt voor het herstel 

van funderingen. De grondsamenstelling en de belasting (samenstelling) 

van de woningen zal in kaart gebracht worden. 

Assessment bestaande situatie 

Een hulpverlener zal in opdracht van de hulporganisatie, nadat de 

natuurramp heeft plaats gevonden, de beschadiging aan woningen in 

kaart brengen. Deze stap is de basis om keuzes en adviezen voor de 

wederopbouw van funderingen tot stand te brengen. De bestaande 

situatie kan in kaart worden gebracht door gebruik te maken van een 

‘assessment’.  

Assessment 

Uit de gemaakte funderingsberekeningen blijkt het van belang te zijn om de grondsoort, klimaat en de samenstelling van de  

constructie van de woning in kaart te brengen. In figuur 4.1 wordt de opzet van de assessment weergegeven.  

Klimaat: 

Het klimaat is van belang voor de wederopbouw van funderingen en kan bepalend zijn voor ontwerp en productkeuzes. Om beton te 

verwerken zal er rekening met het klimaat worden gehouden. Dit is toegevoegd in de bijlage (zie bijlage 1).  

 

Maximale temperatuur: 

In een warm klimaat kan de verwerkbaarheid van (beton) producten afnemen. In bijlage 1 worden oplossingen en adviezen aangereikt 

hoe het beton goed verwerkt kan worden. 

 

Minimale temperatuur: 

Om beton te verwerken in de fundering, geldt dat hoe lager de temperatuur is, des te langzamer het beton uithardt. In bijlage 1 

worden bij verschillende temperaturen adviezen gegeven om het verhardingsproces goed te laten verlopen. In een koud gebied kan 

het noodzakelijk zijn om de fundering dieper aan te leggen, zodat de grond onder de fundering niet kan bevriezen. Aan de opbouw van 

bestaande woningen in een gebied kan bepaald worden wat de aanlegdiepte van de fundering moet zijn. Echter zal de diepte van de 

bestaande fundering maatgevend zijn. 

 
 
 
 
 
 

        Figuur 4.1: Bepalingsinstrument wederopbouw funderingen 
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4.1 BEPALING BODEM SAMENSTELLING 

Uit de funderingsberekeningen blijkt dat het genoodzaakt is om 

de grondsamenstelling in het gebied te bepalen om de keuzes 

voor de wederopbouw van funderingen te bepalen. In figuur 4.2 is 

de samenstelling van een grond textuur driehoek weergegeven. 

De samenstelling van een bodemtextuur kan worden bepaald aan 

de hand van 3 grondsoorten, namelijk klei, zand en leem 

(uitgedrukt in korrelgrootte). Met het uitvoeren van 

grondproeven kan de samenstelling van de grondsoort in kaart 

worden gebracht. Door het uitvoeren van eenvoudige proeven 

(die in het werk kunnen worden uitgevoerd door hulpverleners) 

kan eenvoudig bepaald worden wat de staat van de grond is, en of 

er een actie ondernomen dient te worden zodat de fundering 

goed hersteld kan worden. 

Grondexperts ter plaatse kunnen voldoende kennis en inzicht 

bevatten van de opbouw van de bodem. Zij kunnen adviseren 

over de samenstelling van de grondlaag.  

Er bestaan meerdere (in dit onderzoek vier) mogelijkheden om 

een bodemonderzoek uit te voeren. Een bodemonderzoek kan 

verricht worden door een professioneel team of een grondboorbedrijf een sondeeronderzoek uit 

te laten voeren. Dit wordt gedaan met behulp van een sondeerwagen. De vraag is of deze lokaal 

beschikbaar zijn en of dit proces uitgevoerd kan worden gezien de lokale omstandigheden (er kan 

sprake zijn van beperkte infrastructuur). Kleinere apparaten die de samenstelling van de bodem 

bepalen kunnen ook worden toegepast, zie figuur 4.5. Het voordeel daarvan is dat ze mobieler zijn 

(minder omvang) en dat de metingen op locatie sneller verricht kunnen worden. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 4.4 : Een sondeertruck (www.weiku.com)                       Figuur 4.5: Een statische penetratie tester (www.kartarengineeringworks.com) 

Het uitvoeren van een sonderingonderzoek is omslachtig en tijdrovend. Een andere methode om de bodem samenstelling te 

achterhalen, is het uitvoeren van lab-testen. Door middel van laboratorium testen kan de grondsoort bepaald worden. Het uitvoeren 

van lab-testen kost veel tijd en is wellicht overbodig als eenvoudige testen in het werk kunnen voldoen. Lab-testen zijn interessant 

indien de bodem gebruikt gaat worden als een grondstof die toegepast wordt in bouwproducten, bijvoorbeeld in bakstenen. 

Figuur 4.2: Driehoekverhouding tussen klei, silt en zand. (www.unibas.it) 

 

Figuur 4.2: Driehoekverhouding tussen klei, silt en zand. (www.unibas.it) 

Figuur 4.3: Onderzoek naar 

samenstelling van de bodem 

\ 

http://www.weiku.com/
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De meest praktische en low-tech oplossing is het uitvoeren van 

veldproeven. Het grote voordeel is dat de testen ter plaatste 

uitgevoerd kunnen worden. Het nadeel van veldproeven in 

verhouding tot lab-testen is dat het resultaat bij veldproeven 

minder nauwkeurig is. 

 

Stappenplan grondonderzoek:  

Een grondonderzoek is van belang zodat bepaald kan worden hoe 

de bodem is opgebouwd. De grondsamenstelling bepaald welke 

keuzes er gemaakt worden om de wederopbouw van funderingen 

goed te realiseren. De stappen worden weergegeven in figuur 4.6. 

    

1)  Bemonstering: 

Een grondmonster kan ter plaatse op verschillende wijze genomen 

worden. Het is van belang dat meerdere metingen in een bepaald 

gebied gemaakt worden (afhankelijk van de omvang van het 

getroffen gebied waar wederopbouw plaats zal vinden) zodat 

nauwkeuriger bepaald kan worden wat de grondsamenstelling is. 

 

Locatie 

De bemonstering dient te worden uitgevoerd waar de meeste beschadigde woningen worden aangetroffen. Het grondmonster (voor 

een strookfundering) zal op 1,5 meter diepte genomen worden (dit in verband met de diepte van de draagkrachtige laag). De 

bemonstering kan op meerdere manieren plaatsvinden. 

 

Gat graven 

Met behulp van een spatel of een schop kan een gat in de grond worden gemaakt om vervolgens op 1,5 meter diepte een 

grondmonster te nemen. Circa 0,03 m3 grond zal voldoende zijn om proeven uit te voeren.  

 

Open buis in de grond slaan 

Indien er geen spatels aanwezig zijn dan kan een open stijve buis Ø 4-5cm de grond in worden geslagen. Nadat deze tot een diepte van 

1,5 meter in de grond is geslagen, kan de buis weer uit de grond getrokken worden, zodat de grond in de buis ermee uit getrokken 

wordt. Deze activiteit dient een aantal keren herhaald te worden, zodat er voldoende grond (0,03 m3) beschikbaar is om proeven uit te 

voeren. Door een buis in de grond te slaan kan men een impressie krijgen van de samenstelling van de grondopbouw. Indien het veel 

kracht kost om de buis in de grond te slaan, dan kan het duiden dat de bodem compact en sterk is en geeft het een eerste indicatie 

over de samenstelling van de grond.  

 

Grondboren 

Met handgrondboren kan grond gewonnen worden uit de bodem. De boren zullen tot 1,5 meter diepte 

t.o.v. maaiveld gebracht worden, zodat op de juiste hoogte het grondmonster wordt genomen (voor 

paal en plaat funderingen zal een grondmonster op een andere diepte worden genomen). Deze  

activiteit zal meerdere malen herhaald worden totdat er voldoende grond (0,03 m3) beschikbaar is om 

proeven uit te voeren 

 

Onnauwkeurigheid van de uitvoering van grondproeven 

De bemonstering kan onnauwkeurig uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als de bemonstering niet op 1,5 

meter diepte genomen wordt maar bijvoorbeeld op 3 meter. Om de grondmonsters te nemen is het 

raadzaam om gebruik te maken van een meetlint, zodat het monster op de juiste diepte wordt genomen. Ook kan de grondlaag in een 

gebied sterk van samenstelling verschillen, zodat meerdere monsters gemaakt worden zodat het resultaat meer betrouwbaar is. Het 

aantal monsters hangt af van de omvang van het gebied. 

Figuur 4.6: Stappenplan grondonderzoek 

 

 

Figuur 4.6: Stappenplan grondonderzoek 

 

Figuur 4.7: Grondboor 

(www.graankorrel.nl) 
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2) Proef uitvoeringen 

Als de monsters zijn genomen, zullen grondproeven uit moeten wijzen wat de samenstelling van de grond is, zodat adviezen en 

oplossingen gemaakt worden voor het herstel van de fundering. Het is van belang dat de proeven in een korte tijd gemaakt worden, 

zodat snelle beslissingen en conclusies gemaakt worden zodat de wederopbouw van woningen snel van start kan gaan. 

 

De grondproeven dienen gemaakt te worden voor de strookfundering, om te bepalen: 

 wat de afmetingen van de fundering dienen te zijn; 

 of wapening toegepast dient te worden; 

 of de grondsamenstelling voldoende draagkrachtig is en of grondstabilisatie noodzakelijk is. 

 

Er zijn 13 grondproeven die eenvoudig en snel uitgevoerd kunnen worden om de grondsamenstelling te bepalen. De grondproeven zijn 

verdeeld in 5 categorieën: 

 structuur en textuur 

 samendrukbaarheid 

 plasticiteit 

 cohesie 

 deeltjes grootte test 

 

Deze grondproeven zijn afkomstig uit het document van Martijn Schildkamp, Architect en oprichter van Smart Shelter Foundation. 

Deze testen zijn oorspronkelijk bedoeld om de grondsoort te bepalen die vervolgens worden verwerkt tot constructieve 

bouwproducten. In bijlage 2 zijn de 13 grondproeven omschreven. 

Door alle proeven uit te voeren kan er nauwkeurig beoordeeld worden om welke grondsamenstelling het gaat. Het kan voorkomen dat 

enkele proeven niet uitgevoerd kunnen worden, omdat daar de middelen lokaal niet beschikbaar of aanwezig zullen zijn. Het is 

noodzakelijk om meerdere proeven uit te voeren, omdat niet met elke proef de grondsoort exact bepaald kan worden. 
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Figuur 4.8: uitvoeren en resultaten van grondproeven. (Grondproeven afkomstig van Martijn Schildkamp, Smart Shelter Foundation).  



 

 

 

 J.F.A. van Ravensteijn 

 

69 

J.F.A. van Ravensteijn 

 

J.F.A. van Ravensteijn 

Resultaat grondproeven: 

Aan de hand van de resultaten van de grondproeven worden keuzes gemaakt hoe de funderingen hersteld kunnen worden. Onder 

andere wordt door de grondsamenstelling bepaald welke keuzes er gemaakt worden voor de afmetingen van de fundering, het wel of 

niet toepassen van wapening en het wel of niet toepassen van grondstabilisatie. Of de grondproeven uitgevoerd kunnen worden, hangt 

onder andere af van de beschikbaarheid van de meetinstrumenten.  

Nadat alle testen zijn uitgevoerd, kan een schatting worden gemaakt naar het type grondsoort. In figuur 4.9 is een driehoek 

weergegeven met de verhouding tussen de grondsoorten lutum (klei), organische stoffen (veen), en zand. Allereerst zal met behulp van 

figuur 4.9 worden bepaald wat het gehalte aan organische stoffen is. Indien het gehalte aan organische stoffen hoger zal zijn dan 15%, 

dan zal grondstabilisatie toegepast worden (afhankelijk van de belasting van de woningen). Indien het organische stofgehalte lager zal 

zijn dan 15%, dan kan aan de hand van figuur 4.10 bepaald worden wat de samenstelling is van de grondlaag. In principe wordt er pas 

vanaf een gehalte van 35% aan organische stoffen gesproken over ‘mineraalarm veen’. In dit onderzoek zal er een ruime marge aan 

worden gehouden, zodat het zeker is dat de juiste keuzes worden gemaakt. In tabel 4.1 worden de benamingen van de 

grondsamenstellingen weergegeven. (gronddeeltjes kleiner dan 2 µm), volgens NEN 5104.  

Figuur 4.10: samenstelling tussen 3 grondsoorten: Lutum, silt en zand. 

(www.wetten.overheid.nl) 

In bijlage 3 is een uitvoering van grondproeven toegevoegd. Daarbij zijn de resultaten van de 13 uitgevoerde proeven toegevoegd en 

wordt weergegeven hoe de grondstofgehaltes bepaald zijn. 

Code   %[m/m]  % 

 Benaming conform NEN 5104 <2 μm 2–63 μm 63–2000 μm Humus 

31 zwak tot matig siltig zand 0–5 0–17,5 82,5–100 0–20 

21 kleiig zand 5–8 0–12,5 82,5–95 0–20 

22 sterk siltig zand tot zwak zandige leem 0–25 9,5–100 0–82,5 0–25 

32 sterk zandig tot zwak siltige klei 8–100 0–75 0–92 0–30 

41 zwak tot sterk zandig veen 0–8 55–85 15–40 

42 zwak tot sterk kleiig veen 5–70 0–75 15–70 

43 mineraalarm veen 0–30 0–65 35–100 

Tabel 4.1: Benaming grondsamenstellingen 

 

Figuur 4.9: samenstelling tussen 3 grondsoorten: Organische stof, 

lutum en silt-zand. (www.wetten.overheid.nl) 

 

Figuur 4.9: samenstelling tussen 3 grondsoorten: Organische stof, 

lutum en silt-zand. (bron www.wetten.overheid.nl) 

http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
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4.2 BEPALING SAMENSTELLINGEN WONINGEN 

Nadat de grondsamenstelling bepaald is, dient de belasting van de woningen in kaart te worden gebracht. Omdat elke woning een 

andere samenstelling kan hebben, zijn er voor het beoordelen 2 aspecten maatgevend, namelijk de afmetingen (volume) en het 

materiaal (soortelijke massa) van zowel de wand als het dak. De funderingsbreedte dient van minimaal dezelfde breedte te zijn als de 

breedte van de wand te worden uitgevoerd, zodat de fundering voldoende stabiliteit heeft op de onderliggende grondlaag.  

In tabel 4.2 worden de mogelijke belastingen weergegeven bij een licht, gemiddeld en zwaar dak gecombineerd met een licht, 

gemiddeld en zware wand schematisch weergegeven. Bij elke samenstelling zijn dezelfde veranderlijke belastingen aangenomen (ook 

voor de afmetingen voor de wand en het dak).  

Voor daken valt er onderscheid te maken in lichte, gemiddelde en 

zware daken. De belasting (gewicht van het dak) is mede bepalend 

voor de verticale druk ; ;s v dF . 

Licht dak 

Onder een licht dak kan een lichte draagconstructie met een lichte 

afwerking worden beschouwd zoals weergegeven is in figuur 4.11. 

Van een lichte golfplaat is het gewicht circa 0,10 kN/m2 en een 

onderconstructie (balklaag) circa 0,20 kN/m2, wat omgerekend 

resulteert in een verticale belasting van 0,45 kN/m.  

Gemiddeld dak 

Onder een gemiddeld dak kan een dak worden beschouwd waarbij er sprake is van een 

dragend dakconstructie met een afwerking van bijvoorbeeld dakpannen. Het gewicht van 

dakpannen bedraagt: 0,48 kN/m2. Het gewicht van houten draagconstructie: 0,30 kN/m2, 

wat resulteert in een verticale belasting van 1,17 kN/m. 

Zwaar dak 

Een zwaar dak kan samengesteld zijn uit een steenachtige of een betonnen samenstelling. 

Een woning kan samengesteld zijn met een betonnen draagconstructie en een bitumen 

dakbedekking. 

Het gewicht van een betonnen dak met een dikte van 10 cm bedraagt: 2,4 kN/m2. 

Het gewicht van een bitumenlaag bedraagt: 0,10 kN/m2 

Samen resulteert dit in een verticale belasting van 3,75kN/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.11: Licht dak 

 

 

Figuur 4.12: Gemiddeld dak 

 

 

Figuur 4.12: Gemiddeld dak 

 

Figuur 4.13: Zwaar dak 
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Lichte wand 

Een lichte wand constructie kan bestaan uit een bamboe frame of 

hout skelet bouw waarbij een licht plaatmateriaal aan beide zijde 

bevestigd is op constructie. Het gewicht van een HSB-wand is circa 

0,3 kN/m2.En het gewicht van een 2-zijdige licht plaatmateriaal 

bedraagt: 0,2 kN/m2, wat resulteert in een verticale belasting 

van:1,5 kN/m. 

Gemiddelde wand 

Een gemiddelde wand kan opgebouwd zijn uit een steenachtige of 

betonnen constructie met een wanddikte van 100mm. In het geval 

van een betonnen constructie is het gewicht van 2,4 kN/m2, wat 

resulteert in een verticale belasting van 7,2kN/m. 

Zware wand 

Een gemiddelde wand kan zijn samengesteld uit een steenachtige wandconstructie. Een steenachtige 

constructie met een wanddikte van 300mm heeft een gewicht van 4,2 kN/m2, wat resulteert in een verticale 

belasting van 12,6 kN/m. 

 

 

 

 

Daksamenstelling Licht Licht Licht Gem. Gem. Gem. Zwaar Zwaar Zwaar 

Wandsamenstelling Licht Gem.  Zwaar Licht Gem. Zwaar Licht Gem. Zwaar 

F s;v;d (verticale belasting) 4,5 kN/m 11,4 kN/m 17,8kN/m 5,4 kN/m 12,2kN/m 18,7kN/m 8,5kN/m 12,2kN/m 21,8kN/m 

Tabel 4.2: Verticale belasting bij verschillende ‘woningen’ samenstellingen. 

Figuur 4.14: Lichte wand 

 

Figuur 4.14: Lichte wand 

Figuur 4.15: Gemiddelde  wand 

 

Figuur 4.15: Gemiddelde  wand 

Figuur 4.16: Zware  wand 

 

 

Figuur 4.16: Zware  wand 
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4.3 KEUZESCHEMA 

In figuur 4.17 wordt het bepalingsinstrument weergegeven dat geschikt is voor hulpverleners om voor elke individuele woning te 

bepalen welke keuzes er gemaakt dienen te worden om de fundering te herstellen. 

 

Figuur 4.17: Het keuzeschema voor de inzet en keuzes van een strookfundering.  

Dit keuzeschema is gebaseerd op theoretische berekeningen voor een rechthoekige funderingsstrook uitgevoerd in een beton 

sterkteklasse van minimaal C12/15. Factoren die een belemmering kunnen zijn voor de keuzes van de funderingskeuzes, worden 

besproken in hoofdstuk 4.4. Het bepalingsinstrument is zo opgezet dat er een zo groot gemeenschappelijke oplossing wordt aangereikt 

die voor de meest voorkomende situatie toereikend is. 

Onnauwkeurigheid 

Ondanks dat er foute gegevens kunnen worden ingevoerd of (waarden van grondproeven) of foute schattingen worden gemaakt 

(verkeerde belastingen), is het bepalingsinstrument een geschikt middel om te bepalen hoe de funderingen hersteld kunnen worden. 

Het instrument is zo ontwikkeld dat er rekening is gehouden met onnauwkeurigheden. In de funderingsberekening zijn 

veiligheidsmarges toegepast en zijn de resultaten van de grondproeven zo gehandhaafd dat deze ruim aan de veilige kant bevinden. 

Elke (beschadigde) woning zal beoordeeld worden zodat geschikte keuzes gemaakt kunnen worden. De keuze voor 1 algemene 

oplossing (betondoorsnede afmetingen, toepassen van grondverbetering en toepassen van wapening) voor een geheel gebied is  

overzichtelijker dan dat er voor elk individueel onderkomen (woning) individuele keuzes worden gemaakt, alleen voor een algemene 

oplossingen kunnen verkeerde beslissingen worden gemaakt waardoor de funderingen die hersteld worden niet voldoen aan de 

(sterkte) eisen, zodat voor elke woning apart beoordeeld wordt hoe de fundering hersteld wordt. 
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Conclusie 

Voor de vervorming (zakking) van de fundering is het gewicht (verticale belasting) van belang. Er kan geconcludeerd worden dat bij een 

lichte wandconstructie gecombineerd met een licht, gemiddeld of zwaar dak de verticale belasting (afhankelijk van de lokale factoren) 

voor de zakking binnen de marges blijft (in het geval de bodem samengesteld is uit voornamelijk organische stoffen zoals veen). 

Het bepalingsinstrument is ontwikkeld zodat beschadigde en nieuw te realiseren strookfunderingen constructief aan de eisen voldoen. 

De intentie is om hulpverleners met weinig bouwtechnische expertise te laten bepalen welke keuzes er gemaakt worden om een goede 

fundering te realiseren. Door een aantal eenvoudige stappen door te lopen (bepalen van de grondsamenstelling en belasting van de 

woningen) kunnen hulpverleners een uitspraak doen over wat afmetingen de fundering moeten zijn en of er wel of geen wapening en 

grondstabilisatie moet worden toegepast. Wat vast staat is dat de fundering gemaakt moet worden van beton (sterkteklasse 

C12/15)omdat dit materiaal constructief de meest geschikte oplossing is en eenvoudig te verwerken is. Doordat woningen constructief 

goed gebouwd en hersteld worden, kunnen problemen bij een volgende natuurramp voorkomen worden, zodat het 

wederopbouwcyclus niet weer vanaf vooraf aan zal beginnen. 

De wederopbouw voor funderingen zoals in dit hoofdstuk is omschreven is bedoeld voor strookfunderingen. Het bepalingsinstrument 

moet voor 80% van de gevallen toepasbaar zijn voor woningen waarbij een strookfundering is toegepast. Er bestaan gevallen waar het 

bepalingsinstrument (nog) niet geschikt is, zoals bij een excentrische belasting (zie hoofdstuk 4.4). In het geval er sprake is van een 

excentrische belasting op de fundering, een fundering op een helling (talud) of een dubbele wandconstructie op een fundering, dan kan 

het bepalingsinstrument verder ontwikkeld worden zodat ook hiervoor bepaald kan worden welke keuzes er gemaakt worden. Het 

bepalingsinstrument kan verder ontwikkeld worden zodat ook bepaald kan worden voor poer-, plaat- en paalfunderingen hoe 

woningen hersteld kunnen worden.  
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4.4 BELEMMERENDE FACTOREN  

De constructieve berekeningen (hoofdstuk 3) zijn gebaseerd op standaard gevallen en gunstige situaties. Er kunnen namelijk factoren 

een rol spelen die de kwaliteit van de te realiseren fundering kunnen beïnvloeden.  

Factoren 

In dit hoofdstuk zijn factoren aan het daglicht gebracht die de wederopbouw van funderingen bepalen en die van toepassing zullen zijn 

indien er niet wordt gesproken over ‘standaard gevallen’. 

Belasting 

In het geval dat het bekend is dat er in een gebied woningen zijn die (nog) hogere belastingen (zwaarder gedimensioneerd) hebben als 

dat is toegepast in het rekenvoorbeeld (zowel het eigen gewicht als de veranderlijke belasting), dan kunnen deze gegevens opnieuw 

worden ingevoerd in het belastingsschema, zodat de verticale belasting gewijzigd kan worden). In een gebied kan er bijvoorbeeld 

sprake zijn van een extreme wind of een hogere sneeuw belasting. In dat geval zal de belasting verhoogd worden en kan het advies 

voor de fundering anders zijn. 

Aanlegdiepte 

In het geval dat de aanlegdiepte van het onderkomen ver afwijkt van de aannames zoals die zijn weergegeven in het rekenvoorbeeld, 

dan zal het rekenblad voor de belasting opnieuw ingevoerd worden. Zo kan het voorkomen dat de aanlegdiepte voor de fundering zeer 

laag is (zeer koud gebied, nastreven vorstvrije aanleg) wat zal resulteren in een hogere verticale belasting (wandconstructie wordt 

verhoogd). 

Excentrische belasting 
Indien er sprake is van een excentrische belasting, gelden er andere rekenregels. Bij een excentrische belasting ontstaat onder het 

fundament een asymmetrische grond drukverdeling. Het zal minimaal resulteren in een breder effectief oppervlak Beff. Een apart 

rekenblad kan worden opgesteld zodat bepaald kan worden hoe de fundering hersteld wordt. 

Fundering nabij een afgraving/ talud 
Ook bij funderingen al dan niet nabij een talud of schuin belaste funderingen zal de effectieve breedte van de fundering afnemen. Zoals 

bij een excentrische belasting geldt hier dat er een standaard rekenblad kan worden ontworpen waarbij exact berekend kan worden of 

het voldoet aan de stijfheid en sterkte eisen. 

Betonkwaliteit 

De berekeningen zijn gebaseerd op een betonkwaliteit C12/15 (laagste 

betonklasse met rekenwaardes waarmee berekeningen gegenereerd zijn). 

Indien blijkt dat deze betonsterkte klasse niet behaald kan worden, dan 

moeten de constructieve berekeningen opnieuw uitgevoerd worden. 

Beton kan op meerdere manieren samengesteld worden. Betonspecie kan 

geleverd worden door betoncentrales. De kwaliteit van het beton (onder 

andere de beton sterkteklasse) dat van betoncentrales afkomt, dient te 

voldoen aan de  sterkteklasse C12/15. Betoncentrales kunnen, nadat een ramp 

heeft plaatsgevonden, gesloten zijn zodat er geen productie plaats kan vinden. 

Ook is het mogelijk dat de betoncentrales ver buiten het getroffen gebied 

liggen en de infrastructuur het onmogelijk maakt het getroffen gebied te 

bereiken.  

Een andere oplossing als betonspecie niet door hulpverleners aangemaakt kan 

worden, is het leveren van grondstoffen en materialen aan het getroffen 

gebied om de bewoners van woningen zelf beton specie te laten maken. De 

grondstoffen die nodig zijn voor het maken van beton zijn grof- en fijn 

toeslagmateriaal, cement, water en eventueel hulp en vulstoffen Figuur 4.18: Beton druksterkte bij water-cementfactor 

(bron: betonpocket, 2006) 

 

 

Figuur 4.18: Beton druksterkte bij water-cementfactor 

(bron: betonpocket, 2006) 
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(betonpocket, 2006). Vele factoren zijn afhankelijk voor de sterkte van het beton, onder andere de water-cement factor, de juiste 

verhouding grondstoffen en de cementsoort. Er dient minimaal te worden voldaan aan een betonsterkte van C12/15. In figuur 4.18 

wordt de kubusdruksterkte weergegeven met de bijbehorende water-cementfactor voor twee cementtypen na 28 dagen. Deze 

waardes liggen ruim boven de betondruksterkte van beton C12/15. 

De betonspecie dat zelf aangemaakt kan worden door locals (bewoners woningen) of hulpverleners, zal hoogstwaarschijnlijk niet de 

betondruksterkte bereiken zoals een betoncentrale dat wel zal bereiken. Op de locatie waar de wederopbouw plaats zal vinden, 

kunnen noodhulporganisaties grondstoffen en materialen aanbieden die nodig zijn om betonspecie te maken. Door een handleiding 

aan te reiken aan de bewoners kan de betonspecie op een goede manier worden verwerkt waarbij de beton sterkteklasse C12/15 

bereikt kan worden. Het verwerken van betonspecie is een (relatief) eenvoudig proces. Alleen de voorbereiding hiervan, het stellen en 

maken van een funderingsbekisting en het gereed maken van de ondergrond vragen om extra aandacht en zorgvuldigheid. 

Indien er niet voldoende materialen of geen materialen kunnen worden geleverd op korte termijn om een fundering van beton te 

realiseren, dient er naar een andere oplossing gezocht te worden. Één van deze oplossingen is het toepassen van een ander materiaal 

voor de funderingsconstructie, bijvoorbeeld baksteen metselwerk. Een fundering met een steense opbouw heeft een lagere trek en 

druksterkte dan een beton fundering, het verwerkingsproces zal langer duren en voor bewoners van woningen (die geen 

bouwtechnische achtergrond hebben) zal het herstellen van de fundering met dit materiaal relatief complex zijn. De kwaliteit van de 

steen en het mortel dienen achterhaald en gecontroleerd te worden of het voldoet aan de sterkte eisen. 

4.5 TRANSPORT EN OVERDRACHT 

 
Verkrijgen van materiaal en materieel 
Het materiaal en materieel kan besteld worden nadat er een balans is opgemaakt 

van de beschadigde woningen. De wederopbouw van woningen kan van start gaan 

als de benodigde materialen en middelen op locatie zijn aangekomen. Omdat het 

tijdsaspect een belangrijke rol speelt, zal eerst bekeken worden of lokale 

materialen en materieel beschikbaar zal zijn. De voorkeur gaat naar lokale 

materialen en middelen, zodat lange transporttijden beperkt kunnen blijven en de 

wederopbouwfase snel van start kan gaan. 

 

Om een strookfundering te herstellen is de eenvoudigste oplossing om dit in het 

werk (op locatie) te realiseren. Geprefabriceerde funderingsbalken zijn voor nieuw 

te realiseren woningen geschikt. Voor de wederopbouw zijn prefab producten 

voor een strook fundering minder geschikt, omdat deze in het werk op maat 

gemaakt dienen te worden. Ook zal het transport van prefab producten een 

probleem zijn, omdat het volume en gewicht aanzienlijk kan zijn. De inzet van 

prefab producten voor het herstel van funderingen wordt daarom afgeraden, 

alleen indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een extreme koude of warme 

temperatuur, omdat de gewenste betonkwaliteit anders niet 

bereikt kan worden). 

Om beton te verkrijgen zijn verschillende opties mogelijk: 

De voorkeur gaat naar het verkrijgen van beton via de 

betoncentrales. Als een betoncentrale beton kan leveren voor de 

wederopbouw van woningen, dan zal de wederopbouwfase sneller 

van start kunnen gaan dan wanneer materialen vanuit een ver 

gebied geïmporteerd worden. Bij het verwerken van kant-en-klaar 

beton dat rechtstreeks uit de centrale komt is het van belang dat 

het beton direct verwerkt wordt, wat inhoud dat de funderingen 

stortklaar moeten zijn. Hulpverleners en lokale bewoners zullen 

Figuur 4.19: Verkrijgen van beton 

 

 

Figuur 4.19: Verkrijgen van beton 

 

Figuur 4.20: betoncentrale Donkerhoek in Zuid Afrika (www.wikimapia.org) 

 

 

Figuur 4.20: betoncentrale Donkerhoek in Zuid Afrika (www.wikimapia.org) 
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alle getroffen woningen waarvoor de fundering hersteld moet worden stortklaar hebben. Het voordeel van betoncentrales is dat de 

kwaliteit van het beton controleerbaar is en dat het ‘aanmaken van betonspecie’ niet meer door de lokale bewoners hoeft plaats te 

vinden. Het nadeel van kant-en-klaar beton van betoncentrales is dat het beton direct verwerkt moet worden. 

 

Indien er geen betoncentrale in of rondom het 

getroffen gebied ligt en de centrale geen 

beton kan leveren, dan kan er voor worden 

gekozen om lokale materialen toe te passen. 

Hulporganisaties zullen in kaart brengen of 

dat via lokale warenhuizen of bedrijven op 

korte termijn de materialen voor handen zijn 

om beton te maken. In figuur 4.21 is te zien 

dat voor het maken van beton meerdere 

grondstoffen en materialen nodig zijn. Het nadeel van het lokaal importeren van grondstoffen en materialen is dat de kwaliteit van het 

betonproduct minder goed te achterhalen is dan kant-en-klaar beton dat van de betoncentrale afkomt. Ook kan het een nadeel zijn dat 

er materialen niet verkrijgbaar zijn zodat er geen beton geproduceerd kan worden, zoals weergegeven is in figuur 4.21. 

 

Een derde optie is, als zowel lokale materialen en beton via de centrale niet te verkrijgen is, beton te importeren. In vergelijking tot 

lokale materialen, zullen import materialen een langere transportafstand afleggen en zal het langer duren voordat het materiaal op 

bestemming zal zijn. Het nadeel is dat de transportkosten hoger uit zullen 

vallen in vergelijking met lokale materialen, omdat gedurende de transportrit 

er gebruik moet worden gemaakt van meerdere transportmiddelen. 

 

Verwerken van beton 

Er zijn meerdere manieren om beton te maken. Een eerste optie is om 

hulpverleners het beton te laten aanmaken met behulp van betonmolens, 

zodat deze activiteit niet uitgevoerd hoeft te worden door de lokale bewoners. 

Vanuit strategische punten in het getroffen gebied kan beton  

worden overgedragen aan de bewoners. Afhankelijk van de dichtheid van de 

bebouwing van woningen, kunnen meerdere verstrekplaatsen worden 

opgesteld van beton dat direct verwerkt kan worden. Door praktijkervaring 

kan bepaald worden hoeveel verstrekplaatsen er per gebied nodig zijn. De 

afstand van de verstrekplaats tot de woningen moet beperkt blijven (200 

meter), zodat de loopafstand van de woningen tot de verstrekplaatsen 

acceptabel is. Met behulp van kruiwagens kan het beton getransporteerd 

worden vanuit de verstrekplaats naar de woningen. 

 

Een tweede optie is om materialen over te dragen aan de lokale bewoners zodat zij zelf betonspecie kunnen maken. Het nadeel hiervan 

is dat het maken van beton kwalitatief niet aan de gewenste eisen voldoet, bijvoorbeeld door een slechte uitvoering van het juist 

samenstellen (mixen) van beton. Anderzijds zullen meerdere middelen (zoals een betonmixer) aangereikt worden zodat de bewoners 

zelf de activiteit uit kunnen voeren. Het voordeel hiervan is dat de activiteit niet direct hoeft uitgevoerd te worden. Echter is het 

raadzaam om het herstel aan woningen gestructureerd en volgens planning te laten verlopen, zodat de wederopbouwfase 

overzichtelijk en gestructureerd plaats kan vinden. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.21: Samenstelling van beton 

 

Figuur 4.21: Samenstelling van beton 

Figuur 4.22: Opstelplaats verstrekpunten 
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Het transport van beton en overdracht aan lokale bewoners 

 

Om de wederopbouw van funderingen van woningen te realiseren, zal veel 

materiaal geleverd worden om de funderingen te herstellen met beton. Het 

materiaal zal in grote massa worden aangeleverd naar het rampgebied. 

Grind en zand kunnen worden getransporteerd in de vorm van 

bulkgoederen. Bulkgoederen zijn goederen die niet per stuk worden verpakt 

maar in grote volumes in een ruim van een schip, per vrachtwagen of wagon 

worden gestort (www.wikipedia.nl). 

 

Aanmaakwater dat benodigd is om beton te maken, zal lokaal verkregen 

worden. Zonder aanmaakwater zal er geen hydratatieproces mogelijk zijn 

van het beton. Verontreinigd water kan leiden tot een verstoring van het 

hydratatieproces, de functionaliteit van het beton bedreigen, en de corrosie 

van de wapening bevorderen (Betonpocket, 2006). Volgens de Nederlandse 

richtlijnen is drinkwater geschikt om direct te verwerken en heeft geen 

nader onderzoek nodig. Spoel-, grond-, bron- en oppervlaktewater zijn 

geschikt om toe te passen als aanmaakwater, alleen zal het eerst nader 

onderzocht dienen te worden. Zeewater is beperkt geschikt, alleen voor ongewapend beton. Huishoudelijk afvalwater kan niet worden 

toegepast als aanmaakwater. Het water dient schoon te zijn en verontreinigd water dient eerst te worden gereinigd alvorens het zal 

worden toegepast in het beton. Het aanmaakwater kan getest worden of het geschikt is om toe te passen om beton te maken. In 

onderstaande tabel zijn de factoren weergegeven waar het water op gecontroleerd kan worden. Hulpverleners kunnen deze taak 

uitvoeren, zie tabel 4.3. 

 

Factor Letten op 

Kleur Water moet helder zijn, hooguit een beetje gelig 

Reuk Het water moet natuurlijk ruiken en niet stinken 

Schuim Na flink schudden mag geen schuimkraag blijven staan 

Bezinksel Slechts dun laagje sediment na half uur staan 

Zuurgraad De pH waarde moet >4 zijn 

Humuszuren Natronloogproef; bij koffiekleurige verkleuring fulvozuurtest uitvoeren 

Olie of vet Er mogen nagenoeg geen verkleuringen ontstaan 

Tabel 4.3: kwaliteit beoordeling aanmaakwater 

Voor het testen van aanmaakwater voor beton kan een ‘kit’ worden geleverd aan 

hulpverleners die het water zullen testen. Voor het testen van water zal de kit 

samengesteld zijn dat bestaat uit een PH-tester, natronloogproef en falvozuurtest. Het 

gehalte aan chloriden van beton ten opzichte van het cement massa mag voor 

ongewapend beton 1,0% zijn, en voor gewapend beton 0,4%. (Betonpocket, 2006). 

 

Kant-en-klaar cement kan worden getransporteerd in cementzakken. Deze zakken 

cement kunnen per pallet in een container vervoerd worden naar de locatie waar de 

ramp heeft plaatsgevonden.  

 

Wapening (dat toegepast wordt in strookfunderingen van woningen) kan mogelijk lokaal 

worden aangeleverd in de vorm van bouwstaalmatten en kan op maat worden gemaakt door hulpverleners. De afmetingen van de 

bouwstaalmatten kunnen afgestemd worden op de afmetingen van de bekisting. 

 

 

Figuur 4.23: Bulktransport van zand. 

(www.havendenhelder.nl) 

 

 

Figuur 4.24: Cementzakken 

(www.probouwen.nl) 

 

 

Figuur 4.24: Cementzakken 

(www.probouwen.nl) 

 

http://www.wikipedia.nl/
http://www.havendenhelder.nl/
http://www.probouwen.nl/
http://www.probouwen.nl/
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Overdracht aan lokale bewoners 

Als alle goederen op de bestemming zijn gearriveerd, kunnen hulpverleners het materiaal en de kits overdragen aan de lokale 

bewoners. Het materiaal kan vanuit een centrale verstrekkingplaats worden uitgereikt. Om de fundering te herstellen zijn meerdere 

overdracht opties mogelijk. Deze zijn weergegeven in tabel 4.4. 

 

Overgave materialen en kits aan de lokale bevolking t.b.v. de wederopbouw van funderingen 

Kit: PVC Funderingsbekisting Overgave per pakket 

Wapening Overgave los 

Grind/ cement / zand Overgave per kruiwagen 

Water Overgave per emmer 

Tabel 4.4: Overgave van materialen en kits t.b.v. de wederopbouw van woningen 
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4.6 DE FUNCTIE VAN DE HULPVERLENER 

 
De hulpverlener speelt een belangrijke rol in het wederopbouwproces. Zonder hulpverleners zal er geen goed georganiseerde en 

gestructureerde wederopbouwproces plaats kunnen vinden. Hulpverleners zullen het wederopbouwproces zowel organisatorisch als 

uitvoeringstechnisch moeten aansturen. Door de wederopbouw van woningen systematisch aan te pakken, kan er tijd worden 

gewonnen zodat de wederopbouwfase sneller plaats kan vinden. In figuur 4.25 worden de activiteiten weergegeven die uitgevoerd 

zullen worden door hulpverleners die aangestuurd zijn door de hulporganisatie. Enkele activiteiten kunnen starten tijdens of gelijk aan 

een andere activiteit. De tijdsduur van elke activiteit is niet (exact) te bepalen, omdat elke situatie na een ramp ‘anders’ is. 

  
Figuur 4.25: Functie van hulpverleners voor de wederopbouw van woningen 

 

Zoals in figuur 4.25 te zien is, zullen hulpverleners een belangrijke schakel zijn in het wederopbouwproces. Veel activiteiten worden 

uitgevoerd door de noodhulporganisatie (hulpverleners) zonder dat er gespecialiseerde bouwteams aan te pas komen (zie figuur 4.25). 

Door een gestructureerde aanpak kan de wederopbouwfase snel aanvangen. De fase nadat een natuurramp heeft plaats gevonden tot 

de fase waarin de wederopbouw van woningen plaatsvindt, dient zo kort mogelijk te zijn. Door voorbereidingen te treffen en te werken 
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volgens de aanpak van figuur 4.25 kan de wederopbouwfase snel gestart worden. Voor de wederopbouw van woningen zullen 

hulpverleners ingezet worden die bouwkundig voldoende kennis bevatten of getraind zijn om bewoners te begeleiden bij de 

wederopbouw. Om de wederopbouw van funderingen te kunnen realiseren, kunnen hulpverleners getraind worden om onder andere 

de werkwijze van het bepalingsinstrument te begrijpen. Zij kunnen bepalen hoe de wederopbouw gerealiseerd kan worden en nemen 

actiever aan het proces deel zodat hulpverleners hun bouwtechnische kwaliteiten kunnen ontwikkelen. De kennis die de hulpverleners 

opdoen kunnen ze overdragen aan de bewoners, zodat zij in de toekomst ook de kwaliteit en kennis hebben om constructief ‘goed’ te 

bouwen. 

4.7 VOORBEELD BOUWKUNDIGE AANPAK WEDEROPBOUW FUNDERINGEN 

 
In dit hoofdstuk wordt een bouwkundige aanpak voor de wederopbouw van funderingen toegelicht. In onderstaande afbeelding wordt 

een voorbeeld van een gebied weergegeven dat getroffen is door een natuurramp. De samenstelling van elke woning is verschillend; 

De gebruikte constructie materialen en de vorm en afmetingen van de woningen zijn anders, wat resulteert in verschillende 

belastingen. In figuur 4.26 wordt slechts een deel van het getroffen gebied weergegeven. In figuur 4.26 is te zien dat de woningen een 

verschillende samenstelling hebben. Ook varieert de bodemsamenstelling zoals in de doorsnede te zien is. Bij het herstellen van deze 

woningen heeft dit als gevolg dat er mogelijk verschillende funderingsoplossingen gemaakt worden.  

 
Figuur 4.26: Een gebied dat getroffen is door een natuurramp. 

1. Nadat de ramp heeft plaatsgevonden zal een beschadigd gebied worden aangetroffen waarbij woningen deels of totaal 

verwoest zijn waardoor ze constructief niet meer voldoen en onveilige situaties kunnen ontstaan, waardoor bewoners 

genoodzaakt zijn het onderkomen te verlaten. De ravage kan enorm zijn en hebben geleid tot puin en afval dat constructief 

niet meer zal voldoen om te gebruiken voor het herstel van funderingen. Dit puin en afval zal door hulpverleners en lokale 

bewoners afgevoerd worden naar een locatie dat daarvoor geschikt is. Ook zal het puin dat de infrastructuur belemmerd 

afgevoerd worden. 

2. Nadat het puin en afval dat afkomstig is van woningen is verwijderd en opgeruimd, kunnen hulpverleners een balans op gaan 

maken (van de schade aan de woningen). Allereerst kunnen hulpverleners per individueel onderkomen bepalen wat de 

schade is met behulp van het model in hoofdstuk 4.3). Op deze manier wordt per woning bepaald wat de schade is en welke 

materialen er toegepast worden voor de wederopbouw van woningen.  

3. Voor elke beschadigde woning zal worden bepaald of de fundering hersteld kan worden. Voor de wederopbouw van 

(strook)funderingen geldt dat het bepalingsinstrument kan worden toegepast.  
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Hulpverleners zullen grondproeven uit moeten voeren om de samenstelling van de grond te bepalen. Hoe deze activiteiten 

uitgevoerd kunnen worden, is omschreven in hoofdstuk 4. Vervolgens wordt voor elke woning de belasting in kaart gebracht. 

Als de belastingen en grondsamenstelling bekend zijn, kan bepaald worden hoe de fundering hersteld moet worden. Er zal 

bepaald worden wat de afmetingen zijn, en of er wel of geen grondstabilisatie en wapening toegepast dient te worden.  

In figuur 4.32 is te zien dat woningen gelokaliseerd kunnen zijn langs een talud of afgrond of waarbij de fundering excentrisch 

belast is (belasting neemt onder een willekeurige plaats of richting aan). Er zal voor deze woningen een apart rekenblad 

opgemaakt worden zodat hulpverleners eenvoudig kunnen bepalen welke keuzes (voor de betondoorsnede afmetingen, 

toepassen van wapening en toepassen van grondstabilisatie) er voor deze woningen gemaakt worden.  

4. Nadat voor elke individuele woning de keuzes bepaald zijn voor de wederopbouw van de fundering, kunnen depots of 

verstrekplaatsen worden gecreëerd en opgezet waarvan uit materialen kunnen worden uitgereikt aan de lokale bevolking 

(eigenaren beschadigde woningen), zodat de wederopbouw van start kan gaan. Deze depots zullen op loopafstand van de 

woningen geplaatst worden en de infrastructuur moet voldoende toegankelijk zijn om de verplaatsing van materialen en kits 

vanaf het depot tot de woning mogelijk te maken.  

5. De wederopbouw kan worden uitgevoerd door de eigenaren of bewoners van de woningen aan te sturen en laten 

samenwerken met de hulpverleners. Daarbij zal er vanuit de hulpverlening voldoende informatie en kennis worden 

overgedragen aan de bewoners zodat de activiteiten voor de wederopbouw goed uitgevoerd kunnen worden.  

 

Bovengenoemde aanpak is een mogelijke oplossing hoe de wederopbouw kan worden aangepakt. In figuur 4.27 wordt een schema 

weergegeven hoe de aanpak voor de wederopbouw van woningen (strookfundering) eruit ziet. 

  
 

Figuur 4.27: Bouwkundige aanpak wederopbouwfase van (strook)funderingen 
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4.8 FUNDERINGSKITS 

Voor de wederopbouw van funderingen kunnen verschillende funderingskits toegepast worden. Er is onderscheidt te maken tussen kits 

die aan hulpverleners verstrekt worden en kits die worden verstrekt aan bewoners van getroffen woningen. Een aantal kits worden 

weergegeven in tabel 4.5. De herstelkit kan worden toegepast om zowel de fundering als andere delen van de woning te herstellen en 

repareren. Ook kan een funderingsbekistings-kit worden toegepast. Hoe de samenstelling van een bekistingskit eruit ziet, wordt 

besproken in hoofdstuk 5. 

 

Funderingskits Bestemd voor Inhoud 

Grondonderzoekkit Hulpverleners -grondboor 

-emmer 

Bekistingskit Bewoners van beschadigde woningen - PVC zeil bekisting  

- piketten Ø 30mm 

- hamer  

- handleiding 

- afbreekmes 

Herstelkit Bewoners van beschadigde woningen -hamer 

-afbreek mes 

-steenbeitel 

-zaag 

-touw 

-emmer 

Watertestkit Hulpverleners -PH-tester 

-natronloogproef 

-falvozuurtest 

Tabel 4.5: Samenstelling van een herstelkit van beschadigde woningen. 

Per onderkomen moet er bepaald worden welke kits er noodzakelijk zijn. Een bekistingskit kan in meerdere vormen zijn samengesteld. 

Afhankelijk van de hoeveelheid schade (die bepaald wordt door de hulpverleners) aan de fundering wordt bepaald in welke 

samenstelling deze wordt overgedragen aan de bewoners. Een herstelkit kan bij elk beschadigd onderkomen worden uitgereikt. Een 

grondonderzoekkit en een watertestkit zijn kits die naar elk rampgebied gestuurd kunnen worden, omdat deze noodzakelijk zijn voor 

de wederopbouw van funderingen. Materialen die toegepast worden om het onderkomen te herstellen kunnen niet altijd in een vorm 

van een kit worden overgedragen aan bewoners. Hoe bijvoorbeeld beton wordt overgedragen aan bewoners wordt toegelicht in 

hoofdstuk 4.8 (voorbeeld bouwkundige aanpak wederopbouw funderingen). 
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5.0 VERLOREN FUNDERINGSBEKISTING VOOR DE WEDEROPBOUW VAN WONINGEN 

Voor de wederopbouw van funderingen is met behulp van het bepalingsinstrument getracht een zo gemeenschappelijke oplossing te 

creëren zodat het grootste gedeelte van alle beschadigde funderingen hersteld kunnen worden. Het bepalingsinstrument kan verder 

ontwikkeld worden zodat voor de andere funderingstypen (poer, plaat en paal fundering) zodat bepaald kan worden hoe de fundering 

hersteld kan worden.  

Om de wederopbouw van funderingen mogelijk te maken, kunnen meerdere soorten ‘kits’ worden ingezet, zoals in hoofdstuk 4.10 is 

weergegeven. Een kit dat kan worden toegepast, is een funderingsbekisting kit. Voor vier verschillende funderingstypen (paal, plaat, 

poer en strook) zijn meerdere oplossingen mogelijk met betrekking tot het toepassen van een bekisting. 

Uit referenties blijkt dat funderingen (afhankelijk van de hoofddraagconstructie van de woningen) veelal een funderingsvorm heeft dat 

kan worden ondergebracht onder een ‘fundering op staal’. In de Nederlandse vaktermen wordt een fundering op staal omschreven als 

‘een ondiepe aangelegde fundering waarbij de krachten uit de bouwconstructie via plaat of strookachtige elementen of poeren in de 

bodem worden geleid’ (Jellema, 2005). Hieruit blijkt al dat meerdere vormen van een fundering op staal mogelijk zijn (strook, poer en 

plaat vorm). Met een modulair funderingsbekistingsysteem wordt getracht om op een zo groot mogelijke schaal toe te passen, zodat 

de wederopbouw van een strookfundering gerealiseerd kan worden. 

5.1 INLEIDING 

In het bepalingsinstrument is gekozen om funderingen te bouwen 

(herstellen) met beton dat ter plaatse zal worden gemaakt. Deze optie 

heeft de voorkeur boven de andere mogelijke constructie materialen, 

mede omdat beton een constructief sterk product is en relatief 

eenvoudig te verwerken is. Een mogelijke oplossing is om met behulp 

van prefab beton blokken een fundering te herstellen, zoals wordt 

weergegeven in figuur 5.1. Deze vierkante betonblokken hebben een 

afmeting van 200*200*200 mm en wegen ruim 19 kilogram, zodat de 

verwerking met de hand plaats kan vinden. Deze betonblokken kunnen 

zowel voor een strookfundering als voor een plaat en poerfundering 

worden toegepast. Deze betonblokken kunnen zowel lokaal als regionaal 

geproduceerd worden. De betonblokken moeten een minimale 

betonklasse van C12/15 hebben en moeten verwerkt worden met 

speciemortel of lijmmortel. Het voordeel van deze betonblokken is dat 

het materiaal beton goedkoop is en dat de blokken goed aansluiten op het bestaande. Ook wanden zijn goed te verbinden met een 

betonnen fundering. Zowel steense, beton en houtachtige wandsamenstellingen kunnen worden gefixeerd aan de betonfundering. 

 

Het nadeel van prefab betonblokken is dat de verwerking langer duurt ten opzichte van een betonnen fundering dat in het werk wordt 

gestort. Ook vraagt het verwerken van deze betonblokken vakmanschap zodat de uitvoering niet door de meeste bewoners kan 

worden uitgevoerd. Wanneer betonblokken geïmporteerd worden leidt dit tot hoge transportkosten (volume en gewicht). De 

mortelvoegverbinding die wordt toegepast tussen de blokken moeten constructief voldoen (sterkteklasse) en hangt af van de sterkte 

van de voegmortel, de wijze van aanbrengen en de vorm en dikte van de voeg (Bennenk, www.ab-fab.nl).  In bijlage 4 staat een korte 

toelichting hoe de betonblokken geproduceerd kunnen worden. 

 

 

  

Figuur 5.1 Herstel met prefab betonblokken 

 

 

Figuur 5.1 Herstel met prefab betonblokken 
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Stenen fundering: Baksteen fundering  
Stenen metselwerk kan worden toegepast voor de wederopbouw van 

funderingen, zo blijkt ook uit de constructieve berekeningen uit hoofdstuk 

3.4.4. Afhankelijk van de kwaliteit van stenen (gemetseld baksteen) is het 

materiaal geschikt om de fundering te herstellen. Het voordeel van stenen 

metselwerk is dat zowel elke funderingsvorm gemaakt kan worden en dat 

de fundering goed aansluit op bestaande funderingen. Het nadeel van een 

baksteen fundering is dat in vergelijking tot een betonnen fundering er 

meer activiteiten uitgevoerd worden, en dat de sterkte ten opzichte van 

een betonnen fundering lager is. Om een metselwerk fundering te 

realiseren is vakmanschap vereist, waardoor vele bewoners zelf 

hoogstwaarschijnlijk niet in staat zijn om de fundering te herstellen.   

Welke eisen worden er gesteld aan een funderingsbekisting?  

Een funderingsbekisting kan worden toegepast om de wederopbouw 

van zowel beschadigde als nieuwe woningen te realiseren. De 

funderingsbekisting dient niet alleen te zorgen voor een vermindering van 30% - 50% van het materiaal verbruik van beton  (Dhr. Faas 

Moonen) omdat de grondstoffen en materialen schaars kunnen zijn in een gebied, maar het zal ook ervoor dienen te zorgen dat de 

fundering die wordt gerealiseerd voldoet aan de constructieve eisen en normen (haalbaarheid afmetingen en sterkte). Aangezien 

betonspecie plastisch is, is een bekisting noodzakelijk. Met een bekisting wordt voorkomen dat de bodem verontreinigd raakt en vocht 

wordt onttrokken tijdens de betonverharding, zodat het hydratatieproces van het beton goed verloopt. Volgens NEN 6722 moet een 

bekisting voldoen aan drie functie-eisen, namelijk: 

 Het geven van de gewenste vorm aan de betonconstructie 

 Het geven van het gewenste uiterlijk aan het betonoppervlak 

 Het ondersteunen van de betonconstructie, totdat deze voldoende is verhard om zelfdragend te zijn. 

 

De oplossing van de bekisting dient niet in het werk geïmproviseerd te worden, maar zal in een vroegtijdig stadium nadat de ramp 

heeft plaatsgevonden toegepast worden, zodat de juiste materialen en middelen besteld en geleverd kunnen worden aan het 

rampgebied. De bekisting moet low-tech verwerkt kunnen worden (high-tech in ontwerp), zodat hulpverleners en bewoners met een 

minimale bouwkundige kennis de bekisting kunnen toepassen.  

Figuur 5.2: Herstel fundering met baksteen metselwerk 

 

Figuur 5.2: Herstel fundering met baksteen metselwerk 
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5.2 STATE OF THE ART: BESTAANDE FUNDERINGSBEKISTINGEN 

5.2a Traditionele houten bekisting 
In Nederland wordt bij een fundering op staal in veel 

gevallen een traditionele funderingsbekisting toegepast. 

Een traditionele strookfundering bekisting is opgebouwd 

uit hout vervaardigde plaatmaterialen (multiplex, 

hardboard en spaanderplaat) en worden vaak uitgevoerd 

als verloren bekisting of als bekisting dat eenmalig 

gebruikt wordt. Het voordeel van deze bekisting is dat 

elke gewenste vorm gecreëerd kan worden. De 

ondergrond moet egaal zijn en een folie zal aangebracht 

worden zodat het water tijdens het verhardingsproces 

van het beton niet wordt onttrokken door de grond. 

5.2b FAB-FORM
©

  bekisting 
FAB-FORM© is een Canadese bekistingtechniek waarbij een 

zeil membraan in een houten frame constructie geplaatst 

wordt zodat het vervolgens vol gegoten kan worden met 

beton. FAB-FORM© richt zich op meerdere 

funderingstypen, zoals een strookfundering, 

kolomfundering en plaatfundering (www.fab-form.nl). Als 

eerst wordt een houten frame constructie gesteld, waarbij 

de bovenzijde van de bekisting de maximale storthoogte is. 

Een houten constructie wordt op maat (hoogte) gesteld, 

waarna vervolgens het zeil in een houtconstructie wordt 

geplaatst en vastgeniet wordt. Het polyethyleen zeil wordt 

op rollen op de bouwplaats geleverd. Om de betondruk op 

te vangen, worden horizontale latten aangebracht op een 

hart op hart afstand van 1000mm. Wapening kan worden 

verwerkt zonder dat er schade zal optreden aan het zeil. 

Het voordeel van dit bekistingsysteem is dat het licht en 

zeer compact is. Echter vraagt het stellen van een houten 

frameconstructie om enige kennis en ervaring. 

5.2c EKOKIST-H
©

 
Een ander funderingssysteem is de Ekokist-H ©. Dit 

bekistingssysteem voldoet aan de eisen van het 

bouwbesluit. Het systeem sluit optimaal aan op een 

spouwisolatie en sluit daarom koudebruggen uit 

(www.havebo.nl). Echter zal er nauwelijks voor een 

spouwmuur een fundering hersteld worden. De Ekokist-H 

is een funderingssysteem dat veel volume in beslag 

neemt wat zal leiden tot hoge transportkosten. De 

afmetingen (betondoorsnede) van het product staan vast 

en zal zo nodig afgestemd worden op de afmetingen zoals 

berekend is in de funderingsberekening. 

 
 
 
 

Figuur 5.3: Traditionele funderingsbekisting (www.schneidersbetonbouw.nl) 
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Figuur 5.4:  FAB-FORM© strookfundering (www.fab-form.com) 

 

 

Figuur 5.4:  FAB-FORM© strookfundering (www.fab-form.com) 

 

Figuur 5.5: Een verloren bekisting (Ekokist-H www.havebo.nl) 

 

 

Figuur 5.5: Een verloren bekisting (Ekokist-H www.havebo.nl) 
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5.2d  FSB FUNDERINGSBEKISTING© 
De FSB funderingsbekisting is een relatief nieuw bekistingsysteem, opgebouwd uit 

trapeziumvormige elementen, wat fungeert als een verloren bekisting. Het opzetten 

en monteren gebeurt door middel van een systeem van beugels en koppelbuizen. 

Nadat de grond is geëgaliseerd worden u-vormige beugels uitgezet waarna 

vervolgens koppelbuizen erover geplaatst worden. Vervolgens worden de 

trapeziumplaten geplaatst. (www.hakron.nl). Het systeem is compact, maar vraagt 

enige kennis om het product te plaatsen. 

Er zijn veel bekistingen geschikt om toe te passen voor de wederopbouw van 

strookfunderingen. De bekisting zal moeten voldoen aan een aantal belangrijke 

eisen en randvoorwaarden volgens hoofdstuk 5.3. 

 

Figuur 5.6: FSB funderingsbekisting 

(www.hakron.nl) 

) 

http://www.hakron.nl/
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5.3 EISENN FUNDERINGSBEKISTING 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste eisen gesteld waar de funderingsbekisting aan zal moeten voldoen.  

 
Tabel 5.1: Eisen 

 
Aan de hand van deze eisen is de funderingsbekisting verder ontworpen. 

EISEN FUNDERINGSBEKISTING 

Funderingstype De bekisting wordt toegepast voor een strookfundering. 

Afmetingen De afmetingen van de bekisting moeten voldoen aan de berekende 

afmetingen voor de betondoorsnede uit hoofdstuk 3. 

Snel inzetbaar De bekisting zal kort nadat de ramp heeft plaatsgevonden ingezet moeten 

worden. 

Lage kosten De funderingsbekisting dient zo ontworpen te worden dat er gestreefd wordt 

om zowel de kosten voor het product als voor het transport te beperken. Een 

compacte vorm, licht gewicht, kwantiteit en materiaalkeuzes zijn bepalende 

factoren voor de kosten van de bekisting. 

Low-tech verwerkbaarheid De bewoners van beschadigde woningen zullen het product zelf kunnen 

verwerken / inzetten. Daarom is het van belang dat de bekisting eenvoudig 

(low-tech) aangebracht kan worden zodat ook mensen die niet of geen kennis 

van ‘het bouwen’ hebben, het product kunnen gebruiken.  

Doelgroep De funderingsbekisting moet zowel voor bestaande als nieuw te realiseren 

woningen toegepast kunnen worden en aan kunnen sluiten op bestaande 

funderingen. 

Grondsoorten De funderingsbekisting moet op meerdere grondsoorten toe te passen zijn 

(veen, klei, zand en silt-sachtige grondsamenstellingen) 

Levensduur De funderingsbekisting zal eenmalig gebruikt worden en zal daarna 

beschouwd worden als verloren bekisting. 
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5.4 ONTWERP (PROCES) PVC FUNDERINGSBEKISTING 

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van de funderingsbekisting verder toegelicht.  

Een bekistingconstructie dient zodanig te worden ontworpen dat de betonconstructie de vereiste vorm krijgt binnen zijn toleranties en 

dat alle optredende belastingen, waaronder de betonspeciedruk en de stortbelastingen zonder dat ontoelaatbare vervormingen en 

verplaatsingen optreden en dat de bekisting voldoende stabiliteit, stijfheid en sterkte geeft (Stubeco, 1991). 

Op de dag van vandaag zijn er vele soorten funderingsbekistingen op de markt verkrijgbaar. Bekistingen die geschikt zijn en toegepast 

kunnen worden voor de wederopbouw van strookfunderingen van woningen zijn onder andere een traditionele houten bekisting, een 

opblaasbare bekisting en een bekisting van zeil, zie bijlage 5. Met behulp van een swot-analyse zijn de sterkte, zwakten, kansen en 

bedreigingen in kaart gebracht. De conclusie van deze SWOT-analyse is dat een funderingsbekisting van zeil veel potentie heeft. 

Zodoende is ervoor gekozen om dit door te ontwikkelen.  

Voor de drie funderingsbekistingen (traditionele bekisting, opblaasbare bekisting en zeil bekisting) geldt dat de kansen en bedreigingen 

relatief gemeenschappelijk zijn. Het meeste perspectief is er voor een bekisting van zeil. Zeil is een licht materiaal en het kan verwerkt 

worden op een ongelijke ondergrond. Aan een opblaasbare bekisting zitten teveel risico’s. Het materiaal moet voldoende sterk zijn om 

de betondruk op te vangen. Een opblaasbare bekisting is moeilijker om op maat te verwerken en is een gevoelig product (bij 

beschadiging kan het haar functie verliezen). Een traditionele houten platen bekisting is in vergelijking tot een zeilen en opblaasbare 

bekisting zwaar. Met een zeil bekisting wordt veel volume en gewicht bespaard, zodat de transportkosten aanzienlijk lager zullen zijn 

als bij een traditionele houten bekisting. Om deze belangrijkste redenen is ervoor gekozen om een zeil bekisting te ontwerpen dat 

toegepast wordt voor de wederopbouw van woningen. 

 

Afmetingen bekisting 
De afmetingen van de bekisting worden afgestemd op de resultaten van de funderingsberekeningen, zodat deze worden: 300*200mm 

en 500*200mm (breedte*hoogte, afkomstig uit de gemaakte sterkteberekeningen, zie hoofdstuk 3). Hoe hoger de funderingshoogte, 

des te hoger zal de betondruk worden op de funderingsbekisting. De bekisting heeft een lengte van 3 strekkende meter.  

Voor beschadigde woningen waarbij een fundering hersteld moet worden zal een verloren bekisting worden toegepast om de volgende 

redenen: 

 De fundering zal slechts eenmalig ingezet worden 

 Het ontkistingsproces zal (hoogstwaarschijnlijk) niet worden uitgevoerd door de bewoners  
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Keuzes zeil 

Het realiseren van een modulaire funderingsbekisting van zeil moet voldoen aan de gestelde eisen en normen. In onderstaande tabel 

zijn meerdere soorten zeilen met elkaar vergeleken en staan de belangrijkste eigenschappen en voorwaarden waaraan het zeil moet 

voldoen. Belangrijke aspecten zijn dat de kosten beperkt moeten blijven, het zeil de betondruk kan opvangen en dat het zeil 100% 

waterdicht is, zodat er geen water tijdens de verharding de grond in kan trekken en het verhardingsproces verstoord wordt. 

 Zeil 1:APP 

 

Zeil 2: PVC B6000 
(vrachtwagenzeil) 

 

Zeil 3: PE dekzeil 
HDPE tape fabric, 
LDPE coating 

 

Zeil 4: LDPE PP gewapend 
bouwfolie 

 

Rek 35% 0% 0% - 

Waterdichtheid 0% 0% 0% 34 g/m²/24h  

Soortelijk gewicht 1500gr/m2 680gr/m2 100gr/m2 120gr/m2 

Prijs m
2 

€ 3 ,=  € 3 ,= € 0,4 ,= € 0,3 ,= 

Treksterkte 300-400N/5cm 
(www.nebiprofa.net) 

4000 N/5cm 
(www.sioen.com) 

750 N/5cm 
(www.pvc-tarp.com) 

600 N/5cm (www.argos.nu) 

Tabel 5.2: eigenschappen zeilsoorten. 

Proef: 
Rel luchtvochtigheid: 
60% 
Temperatuur: 18° 
Tbegin: 10.00 05-04-13 
Teind: 10.00 06-04-13 

Zeil 1:APP Zeil 2: PVC B6000 
(vrachtwagenzeil)  

Zeil 3: PE dekzeil HDPE 
tape fabric, LDPE coating 
 

Zeil 4: LDPE PP gewapend 
bouwfolie 
 

Mbegin 150 ml 150 ml 150 ml 150 ml 

Meind 150 ml 150 ml 150 ml 149 ml 

Uitvoering: 
Op maat te maken 
(vorm): 
Modificeerbaar: 
(toe te passen atributen) 

Matig 
Gemiddeld 
 

Goed 
Goed 
 

Gemiddeld 
Gemiddeld  
 

Goed 
Slecht 

Overige kenmerken: + Niet verscheurbaar 
+ Relatief stijf (lage 
vervorming) 

+Niet verscheurbaar 
+Relatief stijf (lage 
vervorming) 
 

+ Niet verscheurbaar 
--Te hoge vervorming 
(onvoldoende stijf) 

 
 

 

--Relatief makkelijk 
verscheurbaar 
--Te hoge vervorming 
(onvoldoende stijf) 
 

 

Tabel 5.3: Resultaten zeil proeven. 

In tabel 5.3 staan de resultaten weergegeven van de proef met verschillende typen zeilen. PVC zeil blijkt een geschikt materiaal, omdat 

deze 100% waterdicht is, niet inscheurt wanneer eraan getrokken wordt en relatief stijf is zodat de gewenste funderingsvorm haalbaar 

is. Zodoende is met PVC zeil een proefopstelling gemaakt om de haalbaarheid als zijnde een funderingsbekisting te bepalen.  

Door SIOEN Industries© (Belgische textielbedrijf) is PVC Panorama B6000 geadviseerd. Dit type zeil heeft ten opzichte van alle optionele 

zeilen een hoge treksterkte (4000 N/5cm). De technische gegevens van dit zeil zijn toegevoegd in bijlage 6. 
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Resultaten proef 1 

In de eerste proef is gecontroleerd of het zeil niet scheurt en niet teveel vervorming vertoont (wat niet gebeurd). In bijlage 7 wordt de 

aanpak en resultaten van de proef beschreven. Uit het eerste ontwerp blijkt dat met het PVC zeil de gewenste vorm bereikt kan 

worden. Ook is bepaald wat de afmetingen en hart-op-hart afstand van de piketten dient te zijn en zijn er twee verschillende fixaties 

getest tussen de piketten en het zeil. Zeil spanners die zorgen dat het zeil minder vervorming oplevert kunnen achterwege blijven 

indien het zeil op spanning kan worden gebracht. Hier is in de volgende proef rekening mee gehouden. Ook dient er rekening 

gehouden te worden met de hart-op-hart (h.o.h.) afstand van de piketten, deze spelen namelijk een rol voor de vervorming van het 

zeil. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het eerste ontwerp (zie figuur 5.7) is vervolgens door ontwikkeld (zie figuur 5.9). 

Daarbij is de funderingsmaat (400*200mm) gehandhaafd die afkomstig zijn uit de 

funderingsberekeningen. Er zijn 2 verschillende piket-zeil verbindingen getest, 

waarbij met stalen ringen en pvc banden (beiden erop gestickt) is getest welke 

verbinding het meest geschikt is. Hieruit blijkt dat de PVC banden het meest 

geschikt zijn, omdat deze minder vervorming geeft en meer maatvast is. De 

stalen ringen kunnen moeilijk op spanning worden gebracht. 

Omdat de funderingsbekisting door hulpverleners en bewoners van woningen 

zelf verwerkt dient te worden, zal de bekisting zo ontworpen worden dat het 

eenvoudig (low-tech) kan worden verwerkt. De complexiteit en aantal 

handelingen die uitgevoerd worden zijn beperkt. 

Alle producten die bij de PVC bekisting behoren, zijn zover het kan geprefabriceerd 

zodat deze activiteiten in het wederopbouwproces niet meer uitgevoerd worden. 

Voor het PVC zeil houdt het in dat de volgende bewerkingen gemaakt worden: 

1) Het PVC zeil als zijnde een halffabricaat zal een aantal bewerkingen ondergaan. De productiefrequentie is hoog (wat inhoudt 

dat er een grote serie (>10.000 stuks) geproduceerd zal worden) zodat tijdens de fabricage het PVC zeil in de breedte 

(800mm) op maat kan worden gemaakt. 

2) Nadat het zeil de gewenste breedte heeft, kan het PVC zeil bedrukt worden. Met behulp van geavanceerde printmachines 

wordt inkt gedrukt op het PVC zeil. De dikte van de lijnen bedraagt 1mm.  

Figuur 5.7: Foto’s proef PVC funderingsbekisting Figuur 5.8: Foto’s proef PVC funderingsbekisting. In 

plaats van beton is zand aangewaterd 

 

Figuur 5.9: Verbinding waarbij enerzijds pvc 

banden toegepast zijn en anderzijds stalen ringen. 
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3) Nadat het PVC zeil bedrukt is, kan het zeil op de lengtemaat worden afgekort op 3 meter met behulp van een snijmachine. 

4) De laatste bewerking voor dat de PVC bekisting gereed is, is het ‘lassen’ van pvc banden aan het zeil. Deze bewerking zal 

handmatig aangestuurd worden omdat het 100% automatisch verwerken niet tot de mogelijkheden behoord. 14 piketbanden 

met een lengte van 200mm en een doorsnede van Ø30mm worden gelast op het pvc zeil. De PVC banden zullen verschillende 

kleuren krijgen, zodat er geen fouten ontstaan in de uitvoering en er een duidelijk onderscheidt wordt gemaakt tussen een 

hoekoplossing en een rechte oplossing. 

Piketten: 

De piketten zullen kant-en-klaar worden aangeleverd zodat deze direct verwerkt kunnen worden en het geen verdere 

bewerkingen hoeft te ondervinden. Voor één PVC zeil geldt dat 14 piketten worden toegevoegd (inclusief 2 reserves). 

De vurenhouten piketten met een lengte van 55cm en een doorsnede van Ø30mm kunnen in een houtbewerkingbedrijf 

op maat worden gemaakt. Er is voor ronde piketten gekozen omdat deze eenvoudiger te verwerken zijn dan vierkante 

of rechthoekige piketten. Om de piket goed de grond in te slaan zonder dat het splijt, zal aan de piket een spitse punt 

gemaakt worden. Het hout dient te voldoen aan de sterkte eisen van de vervorming. De berekening is te vinden in 

hoofdstuk 5.5. Ook zal het hout moeten voldoen aan het FSC of PEFC keurmerk, wat inhoud dat het afkomstig is uit een 

duurzaam bosbeheer.  

Door voor zowel de piketten als het PVC zeil de bewerkingen vooraf plaats te laten vinden, kan de uitvoering in het werk sneller en 

eenvoudiger van start gaan. Het PVC bekistingconcept is zover doorontwikkeld zodat de kans op fouten in de uitvoering 

geminimaliseerd is.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.10: Uitslag doek 
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Figuur 5.11 en figuur 5.12 laten de ontwikkeling in het bekistingsconcept zien. Bij proef 2 zijn er meerdere piketten toegepast zodat de 

horizontale vervorming wordt verminderd, zijn de piketten 50mm langer gemaakt (en gespitst) en zijn ringbanden toegepast. 

De PVC funderingsbekisting lijkt veel op de FAB-FORM© bekisting. Toch zijn de verschillen groot. De FAB-FORM© bekisting wordt 

toegepast voor woningen met zwaardere belastingen. Het verwerken van de FAB-FORM© bekisting gaat op een geheel andere wijze als 

bij de PVC zeilbekisting. Het grote verschil met de PVC zeilbekisting en de FAB-FORM bekisting is dat beide bekistingen een andere 

doelgroep hebben. De FAB-FORM© bekisting is bedoeld voor zwaardere constructie gevallen en wordt veelal toegepast voor de 

woningbouw, terwijl de PVC zeilbekisting bedoeld is voor kleine woningen en met minimale hulpmiddelen geplaatst kan worden door 

mensen met een minimale expertise op het gebied van funderingen. 

De PVC funderingsbekisting is een maatvast product waarbij de afmetingen voor de funderingsdoorsnede vast liggen (3000*800mm), 

zodat de bewoners niet kunnen afwijken van de afmetingen die gehandhaafd dienen te worden, terwijl de FAB-FORM bekisting zo 

ontworpen kan worden dat meerdere afmetingen mogelijk zijn. 

 

 

Figuur 5.11: Proef opstelling funderingsbekisting (proef 1) 

Figuur 5.12: Proef opstelling funderingsbekisting (proef 2) 
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5.5 PIKET EN ZEILBEREKENING 

Piketberekening 

Voor de fundering is een sterkte berekening gemaakt. Uit de 

berekening moet blijken dat de fundering voldoende sterk is, de 

vervorming de maximale gestelde vervormingeisen niet 

overschrijdt en dat stabiliteit is verzekerd (Stubeco,1991). Om 

te voldoen aan de sterkte eis moeten de optredende 

spanningen de maximum toelaatbare overspanningen niet 

overschrijden. Zowel het PVC zeil en de piketten moeten 

voldoen aan de sterkte eisen.   

De funderingsbekisting wordt gecontroleerd om te toetsen of 

het voldoet aan de eisen aan de doorbuiging in de 

bruikbaarheidsgrenstoestand. Omdat de fundering gerealiseerd 

en ontworpen is waarbij het geplaatst wordt op een 

zandbed, zal de bekisting in horizontale richting 

gecontroleerd worden. Voor de horizontale vervorming 

worden geen wettelijke eisen gesteld met betrekking 

tot de fundering.  

De piketten zijn berekend en doorgerekend met 

Matrixframe. De piketten moeten voldoende sterk zijn 

en de betondruk opvangen zonder dat daarbij breuk of 

(een te hoge) vervorming ontstaat. De sterkteklasse van 

hout wordt aangeduid met de letter C voor naaldhout, D voor loofhout en GL voor gelamineerd hout. De sterktes (buig, trek, druk en 

schuif) zijn voor naaldhout lager dan voor loofhout en gelamineerd hout. Voor de berekening is C18 (18 N/mm2  is de buigsterkte 

evenwijdig aan de vezel) gehandhaafd. Dit is de sterkteklasse van Europees vurenhout (www.centrum-hout.nl). 

Houtsterkteklasse Afmetingen Verplaatsing (knoop 2) 

C18 40*40mm 0,3mm 

C14 40*40mm 0,4 mm 

C18 30*30mm 0,9mm 

C14 30*30mm 1,2 mm 

C18 Ø40mm 0,5mm 

C14 Ø40mm 0,7 mm 

C18 Ø30mm 1,6 mm 

C14 Ø30mm 2 mm 

Tabel 5.4: Verplaatsing piketten 

In tabel 5.4 zijn meerdere piketten getoetst op de vervorming. Daarbij is 

de oplegging aan één zijde een vaste inklemming, en aan de andere zijde 

wordt ‘geen inklemming’ toegepast. Als belasting is er een fundamentele 

belasting van 7,2 kN/m2 toegepast in knoop 1 afnemend tot 0 kN/m2 in knoop 

2. Daarbij is te zien dat alle piketten weinig verplaatsing vertonen. Bij vierkante piketten is de verplaatsing lager dan wanneer een 

ronde piket wordt toegepast. De maximale verplaatsing van een vierkante vurenpiket (houtsterkteklasse C18) bedraagt 0,3mm, terwijl 

een ronde piket (Ø30mm) een verplaatsing heeft van 1,6mm. Tijdens proef 2 is de verplaatsing van de piketten gecontroleerd. In de 

proefopstelling is de verplaatsing gemeten van een vuren piket 40*40mm. Deze verplaatsing was 0,1mm, terwijl de verplaatsing 

volgens de berekeningen 0,3mm bedraagt. 

Figuur 5.12: Doorbuiging van PVC zeil belast met beton. 

 

Figuur 5.13 Belasting op de bekisting 

 

Figuur 5.14 Vervorming van piketten 
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Er is voor ronde piketten Ø30mm gekozen. De verplaatsing van knoop 2 (1,6mm) is acceptabel en de piketten zijn voldoende sterk. De 

piketten mogen niet te klein zijn (kopse kant), omdat deze met een hamer de grond ingeslagen worden. Een te klein oppervlak kan 

ervoor zorgen dat de piket kan gaan splijten. 

PVC Zeil berekening 

De bekistingdruk op het zeil maxP (hydrostatische betondruk) is normaliter afhankelijk van de volgende factoren: 

De bekistingshoogte, de stijgsnelheid van het beton, de consistentie van het beton, de bindingtijd, de temperatuur, de trillingsenergie, 

de hulpstoffen, het volumieke massa beton, het wapeningspercentage en de stijfheid van de bekisting (Cauberg, 2011).  

De hydrostatische betondruk wordt aangehouden als de normale betondruk (volumieke massa), omdat andere factoren nihil zijn om de 

betondruk te veranderen. 

 

Met behulp van het CAD programma Solid Works is het funderingsmodel gesimuleerd met het zogeheten FEA-methode (eindige 

elementen methode). Hierin zijn de eigenschappen van een vergelijkbaar zeil en de betondruk verwerkt en is het vervormingsgedrag 

van het zeil in kaart gebracht. De piketten hebben een hart op hart afstand van maximaal 577mm, deze maat is afkomstig van de 

verdeling van 5 piketten over één lengte van 3000mm. Omdat het zeil geen loodrechte hoek kan maken, is onder in de hoek een straal 

van 25mm (aanname) toegepast. Ondanks dat de vervorming vrij hoog is, is dit acceptabel, mits er wordt voldaan aan de 

funderingsdoorsnede. Dit is gecontroleerd in de praktijk, zie bijlage 8 (proef 2). Op de positie waar het zeil verbonden is aan de piketten 

vertoond het zeil geen vervorming. 

 

Het zeil is gedefinieerd als een dunwandig model waarbij het in twee 

dimensionale driehoekige vlakken (meshes) is opgedeeld met een 

maximale oppervlakte van 23 mm
2
. Hoe fijner de mesh is, hoe 

nauwkeuriger de berekening is. Een element meet op 6 knopen de 

spanning en de verplaatsing van het zeil. In figuur 5.18 wordt dit 

schematisch weergegeven. 

Op de positie van de piketten is het PVC zeil gefixeerd. De onderzijde 

(bodem) fungeert als roller, zodat alleen in verticale richting (opstaande 

zijwanden) rek in het vlak mogelijk is. 

 

De hydrostatische druk op het PVC zeil: 

                

                             
  

Over de wand verloopt de druk van 0 aan de bovenzijde naar maximaal aan de onderzijde. 

 

Figuur 5.15: Materiaaleigenschappen Figuur 5.16: Invoer afmetingen PVC zeil 

Figuur 5.17 Twee dimensionale vlakverdeling 

 

Figuur 5.18: Verdeling 

in meshes 
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Resultaten 
In afbeelding 5.19 wordt de verplaatsing van het PVC zeil weergegeven. De maximale verplaatsing vindt plaats in het midden van het 

midden en bedraagt 14,5mm. Op de positie waar de piketten zijn geplaatst en op het grondvlak is de verplaatsing te verwaarlozen 

(nihil). Deze verplaatsing is acceptabel omdat er wordt voldaan aan de minimale eisen voor de betondoorsnede. 

De maximale optredende spanning van 12 N/mm2 (in het midden tussen 2 piketten) in het materiaal blijft ruim onder de rekgrens van 

40.7 N/mm2 , dat houdt in dat het PVC zeil niet gaat scheuren. Zie figuur 5.20. In vergelijking tot de praktijk is de verplaatsing van het 

PVC zeil dat gemoduleerd is met SOLID WORKS lager. Naar verwachting komt dat doordat het zeil in de praktijk minder strak op 

spanning kan worden gezet zoals dat wel in het SOLID WORKS programma gebeurt. De verplaatsing van het zeil in de praktijk is 

gemiddeld 34mm (de h.o.h. van de afstand van de piketten was hierbij 700mm i.p.v. 577mm). 

 

Figuur 5.19: Verplaatsing van zeil bij een betondruk van 4,7 kN/m2 

indien het gestort is met beton 

 

Figuur 5.20: Spanningen in het PVC zeil 
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5.6  SAMENSTELLING FUNDERINGSBEKISTINGS-KIT 

De PVC bekisting kan op verschillende samenstellingen aangeboden worden aan de bewoners, zodat het afgestemd kan worden aan de 

vraag en behoefte. Hoe deze samenstelling (hoeveelheid) eruit ziet, hangt af van de schade aan de woning. De PVC funderingsbekisting 

wordt als kit (pakket) overgedragen aan de bewoners. 

De producten die behoren bij de PVC funderingsbekisting kunnen op locatie worden samengesteld tot een kit. In het volgende 

voorbeeld worden 2 opties vergeleken hoe een funderingsbekisting kan worden aangeboden: Voor een nieuw te realiseren 

onderkomen kan een funderingsbekisting van 4 funderingsstroken worden gerealiseerd, zie figuur 5.21. Hiervoor zullen 8 PVC 

bekistingen worden aangeboden. Voor een ander beschadigd onderkomen kan het onderkomen hersteld worden door 1 

funderingsstrook te realiseren, waarbij 1 PVC bekisting wordt aangeboden, zie figuur 5.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minimale samenstelling van de PVC funderingsbekisting bestaat uit één funderingsstrook. 4 verschillende samenstellingen kunnen 

worden aangereikt. In tabel 5.5 worden de PVC bekistingkit samenstellingen weergegeven.  

Funderingskit strookfundering  

FUNDERINGSBEKISTING 1:  

1 funderingsstrook 

- 1 PVC zeil bekisting 300*80cm 

-  13 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 5:  

3 funderingsstroken 

- 5 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

- 65 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 2:  

1 funderingsstrook 

- 2 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

-  26 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 6:  

3 funderingsstroken 

- 6 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

- 78 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 3:  

2 funderingsstroken 

- 3 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

-  39piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 7:  

4 funderingsstroken 

- 7 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

- 91 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 4:  

2funderingsstroken 

- 4 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

- 52 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

FUNDERINGSBEKISTING 8:  

4 funderingsstroken 

(NIEUW ONDERKOMEN) 

- 8 PVC zeil bekistingen 300*80cm 

- 104 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

Figuur 5.21 4 funderingsstroken Figuur 5.22: Eén funderingsstrook 
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Tabel 5.5: Kit samenstellingen van een PVC funderingsbekisting 

Het kitaanbod kan uitgebreid worden. Omdat er extra 

activiteiten gepaard gaan bij het realiseren van de 

funderingsbekisting, zoals het verwijderen van het puin, het 

egaliseren van het grondbed, en het storten van het beton, 

kunnen materialen en middelen toegevoegd worden.  

Puin_werkzaamheden 

Om puin te bergen kunnen kruiwagens worden toegepast. 

Spatels en schoppen kunnen worden ingezet om het werk te 

verlichten en de afvoer van het puin sneller te verwerken. Bij 

steenachtige constructies kunnen steenbeitels worden 

toegepast om het puin af te breken.  

Om het grondbed waarop de fundering gerealiseerd zal 

worden te egaliseren zijn meerdere opties mogelijk. De 

meest eenvoudige vorm is om met behulp van water en een 

schop het grondbed te egaliseren. 

Een meer nauwkeurige optie is om met behulp van een waterpas 

het grondbed te egaliseren. Echter is uit de uitgevoerde proeven 

gebleken dat met behulp van een schop en water het grondbed 

voldoende geëgaliseerd kan worden. Bij proef 2 bedroeg het 

maximale hoogteverschil van de 

geëgaliseerde grond 5mm. 

Storten_beton 

Om het beton te verwerken kunnen meerdere middelen toegepast 

worden. Emmers en kruiwagens kunnen van toepassing zijn om het 

beton te transporteren en verwerken. Om de lucht uit het beton te 

krijgen kan in plaats van een trilnaald een houten piket worden 

gebruikt zodat de lege holtes worden gevuld met beton. In plaats 

van een troffel of een vlakspaan kan een eenvoudige lat worden 

gebruikt om het beton glad te strijken. 

  

Toch kan het raadzaam zijn om in bepaalde wederopbouw situaties handgereedschap mee te leveren, zodat voor de rest van de 

wederopbouw het materieel gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld voor de wederopbouw van zowel een betonnen strookfundering als 

een metselwerkwand zal een troffel ter beschikking worden gesteld om de activiteiten (metselen van de wand en het gladstrijken van 

het beton) uit te kunnen voeren.  

Om de kosten en de diversiteit van de samenstelling van de PVC funderingskit te beperken, zullen diverse taken uitgevoerd worden 

door hulpverleners. Een van deze taken is om samen met bewoners van woningen puin te bergen, zodat het werk verlicht wordt voor 

de bewoners. Op deze manier kan het materieel (kruiwagens) in het bezit blijven van de noodhulporganisatie (noodhulporganisaties). 

In het andere geval kan er aan elke beschadigde woning 1 kruiwagen uitgegeven worden, met als gevolg dat de kitprijs zal stijgen en 

dat de activiteiten van de bewoners toenemen. 

Het egaliseren van het grondbed kan door de bewoners zelf worden uitgevoerd. Door het meeleveren van een handleiding kan er 

duidelijk worden gemaakt hoe de bewoners de activiteiten uit moeten voeren. Het mengen en aanmaken van beton kan gebeuren 

Figuur 5.23: Egaliseren grondbed 

 

Figuur 5.24: Storten van beton 

 

Figuur 5.24: Egaliseren van het grondbed 
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vanuit 1 centraal punt door hulpverleners. Door deze optie te kiezen kan er bespaard worden op middelen die anders geïntegreerd 

zullen worden in de kit. 

PVC bekisting  Verwerken puin & repareren 

bestaande constructie 

Egaliseren zandbed, Storten en 

afwerken beton 

FUNDERINGSBEKISTING 1:  

1 funderingsstrook 

- 1 PVC zeil bekisting 

300*80cm 

-  13 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

-steenbeitel 

-hamer 

-bats 

-werkhandschoenen 

- emmer10 l 

 

- emmer10 l 

- troffel 

- bats 

FUNDERINGSBEKISTING 2:  

1 funderingsstrook 

- 2 PVC zeil bekistingen 

300*80cm 

-  26 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

-steenbeitel 

-hamer 

-bats 

-werkhandschoenen 

- emmer10 l 

 

- emmer10 l 

- troffel 

- bats 

FUNDERINGSBEKISTING 3:  

2 funderingsstroken 

- 3 PVC zeil bekistingen 

300*80cm 

-  39piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

-steenbeitel 

-hamer 

-bats 

-werkhandschoenen 

- emmer10 l 

 

- emmer10 l 

- troffel 

- bats 

FUNDERINGSBEKISTING 4:  

2funderingsstroken 

- 4 PVC zeil bekistingen 

300*80cm 

- 52 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer 

-  handleiding 

- afbreekmes 

-steenbeitel 

-hamer 

-bats 

-werkhandschoenen 

- emmer10 l 

 

- emmer10 l 

- troffel 

- bats 

Tabel 5.6: Samenstelling kits voor het herstel en wederopbouw van de funderingen van woningen 

Ook het storten en afwerken van beton kan door de bewoners van woningen worden uitgevoerd. In tabel 5.6 staat een overzicht van 

de middelen die meegeleverd worden. Uiteindelijk geldt dat voor alle activiteiten die voor elke individuele woning gemaakt worden 

een balans wordt opgesteld om te bepalen welke materialen en middelen per woning worden toegepast. De kits moet zo samen 

gesteld kunnen worden, dat geen overbodig en ‘dubbel’ materieel wordt aangeleverd. Als voor een woning bepaald is (voor alle 

beschadigde bouwdelen) wat de schade aan een onderkomen is en wat er hersteld moet worden, kan bepaald worden welke kits er 

worden toegepast. Zodoende kan er voor elke individuele woning een ‘kit-lijst’ worden ingevuld zodat duidelijk zal zijn welke kits aan 

welke woning verdeeld worden. 
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5.7 TRANSPORT 

Inleiding  
Materialen en middelen die worden ingezet voor de wederopbouw van woningen zullen worden getransporteerd uit zowel de lokale 

omgeving als uit een verre omgeving. De transportkosten wordt onder andere bepaald door het gewicht, volume, transportmiddel en 

transportafstand (Dhr. J.A.H.E. (Jan) van Erp, Projectmanager Logistiek Platform Oss). Het is van belang om de transportkosten en 

transporttijd beperkt te houden. De productie en fabricage van het PVC zeil tot een funderingsbekisting zal plaatsvinden vanuit één 

centrale vestiging.  

Transport en opslag funderingsbekisting 
Er is voor een PVC funderingsbekisting gekozen omdat zowel 

het volume als het gewicht beperkt kan blijven en dat er 

zodoende bespaard kan worden op de transportkosten. Om 

de bekisting op de plaats van bestemming te krijgen zijn er 

een tal van mogelijkheden.  

Om de wederopbouwfase snel plaats te laten vinden, kan er 

voor gekozen worden om het transport plaats te laten vinden 

via het luchtverkeer. Afhankelijk van de locatie zal bepaald 

worden hoe het transport kan plaatsvinden. Het is van 

belang, dat de funderingsbekisting op tijd en snel op de 

plaats van bestemming zal aankomen.  

Er zijn 2 situaties waarop het transport mogelijk gemaakt kan 

worden: Of de funderingsbekisting wordt getransporteerd 

nadat er een ramp is gebeurd, of de funderingsbekisting 

wordt getransporteerd voordat een ramp heeft 

plaatsgevonden. 

Om tijd te besparen kan de funderingsbekisting naar 

rampgevoelige gebieden getransporteerd worden, zelfs 

voordat er een ramp heeft plaatsgevonden. Op deze wijze 

kunnen transportkosten bespaard worden. Het transport zal 

over meerdere fases plaatsvinden. Vanuit 1 centrale punt 

wordt de funderingsbekisting getransporteerd naar 

warenhuizen van de noodhulporganisatie(s). Deze 1e vorm 

van transport kan plaatsvinden via spoor, water, weg en 

lucht. De meest geschikte opties voor het transport zijn per 

spoor en per water, omdat dit de goedkoopste transportmogelijkheden zijn. Deze 

transportvorm zal meer tijd in beslag nemen dan het transport via de lucht, alleen is 

het tijdsbestek nu niet van belang. (Presentatie S(P)EEDKITS, WP1- SYSTEM DESIGN, 

MODULARITY & PACKAGING, 2012) 

Vanuit de grote warenhuizen kan de funderingsbekisting getransporteerd worden 

naar kleinere warenhuizen. Ook hier kan er gebruik worden gemaakt van 

goedkopere transportmiddelen, zoals het transport per spoor en per water. Vanuit 

de lokale warenhuizen kan de funderingsbekisting naar de plaats van bestemming 

worden getransporteerd.  

 

 

Figuur 5.25: Wereldwijde transport van PVC bekisting vanuit één centraal punt 

 

Figuur 5.26: transport vanuit de centrale opslag naar de warenhuizen 

 

Figuur 5.27: transport vanuit de centrale opslag naar de 

warenhuizen 

 



 

 

 

 J.F.A. van Ravensteijn 

 

100 

J.F.A. van Ravensteijn 

 

J.F.A. van Ravensteijn 

De PVC bekisting wordt per pallet verpakt, die vervolgens per 

spoor, boot of weg getransporteerd wordt. Met behulp van 

containers (20 ft) wordt het transport mogelijk gemaakt. Er wordt 

voor containers gekozen zodat de producten veilig 

getransporteerd kunnen worden. 

De container (20 ft) heeft binnenwerkse afmetingen van 

5,898*2,350*2,390mm (lbh) met een inhoud voor 22 pallets 

(800*1200mm). De container heeft een capaciteit voor 2100 PVC 

bekistingen en 26640 piketten, dat houdt in dat er voor 350 

nieuw te realiseren onderkomens een funderingsbekisting kan 

worden geleverd (24m bekisting per woning funderingsbekisting. 

De massa van een volle container PVC zeil bekisting inclusief 

eigen gewicht bedraagt 12.002 kg. 

Voor een traditionele houten funderingsbekisting geldt dat het volume en 

gewicht voor de bekisting hoger is. Een volle container levert voor 75 nieuw 

te realiseren onderkomens bekistingen. De massa van een volle container 

inclusief eigen gewicht is 21.441 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 

Een volle container met PVC bekistingen bestemd voor woningen (12002 kg) heeft bijna hetzelfde gewicht als een volle container 

traditionele bekistingen (12441 kg). Echter kan er bij een PVC bekisting ruim vier keer zoveel getransporteerd worden, zodat er voor 

350 nieuw te realiseren onderkomens een funderingsbekisting kan worden toegepast. Een PVC bekisting bespaart veel volume, zodat 

er meer getransporteerd kan worden. In figuur 5.31 zijn de bekistingen in een 20 ft container geplaatst. In een volle 20ft container 

kunnen 75 traditionele bekistingen getransporteerd worden ten opzichte van 350 PVC bekistingen.  

De transportkosten kunnen aanzienlijk worden verminderd indien ervoor wordt gekozen om een PVC funderingsbekisting toe te 

passen, met als gevolg dat er minder containers getransporteerd hoeven te worden ten opzichte van een traditionele bekisting (bij 

hetzelfde aantal bekistingen). Dit komt omdat het PVC zeil een minimaal volume heeft. De transportkosten worden primair bepaald 

door het volume dat getransporteerd wordt, secundair door de massa (bron: Dhr. Jan van Erp, Projectmanager Logistiek Platform Oss). 

Figuur 5.28: transport vanuit grotere warenhuizen naar lokale 

warenhuizen. 

 

 

Figuur 5.29: Container 20 ft (Presentatie S(P)EEDKITS, WP1- 

SYSTEM DESIGN, MODULARITY & PACKAGING, TUe 

Figuur 5.31 Inhoud container houten bekisting Figuur 5.30: Inhoud container PVC bekisting. 
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Door de ‘PVC funderingskit’ pas samen te stellen op de plaats van bestemming kan veel volume bespaard worden. Het nadeel hiervan 

is dat hulpverleners in het rampgebied een extra taak krijgen: Het samenstellen van de PVC funderingskits. Echter kan de afweging 

eenvoudig gemaakt worden, omdat het samenstellen van deze kits snel kan gebeuren & op deze manier veel transport volume 

(transportkosten) bespaard kan worden.  

 

Figuur 5.32: Inhoud bekistingen in een 20 ft container.        Figuur 5.33: Gewicht containers 
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5.8 KOSTEN 

De PVC funderingsbekisting moet prijstechnisch aantrekkelijk zijn. Noodhulporganisaties zullen het product financieren. De kosten voor 

de PVC bekisting zijn in kaart gebracht en onderverdeeld in 3 groepen, namelijk de materiaalkosten, bewerkingskosten en 

transportkosten. 

In de materiaalkosten zijn de kosten van het zeil en de bekistingsplaat opgenomen. In de bewerkingskosten zijn de arbeidskosten en 

machinaalkosten inbegrepen. De transportkosten zijn gebaseerd voor transport per container. Het transportmiddel en de 

transportafstand zijn gelijk voor zwel de traditionele bekisting als de PVC bekisting. 

Voor het transport van een 20 ft container van Rotterdam naar de haven van China per boot zijn de kosten circa 1500 euro. (Dhr. 

J.A.H.E. (Jan) van Erp, Projectmanager Logistiek Platform Oss). Voor een nieuw te realiseren onderkomen (waarbij 24m strekkende 

meter funderingsbekisting wordt aangeboden) houdt dit in dat de transportkosten circa € 4,30 euro voor elk nieuw te realiseren 

onderkomen is. Om evenveel traditionele als pvc bekistingen toe te passen, zullen 4 extra containers ingezet worden. De 

transportkosten voor een traditionele bekisting voor een nieuw te realiseren onderkomen bedraagt € 19,30 euro.  

 
In bovenstaande tabel is te zien dat een PVC bekisting (€ 6,74 euro) goedkoper is dan een traditionele bekisting (7,5 euro). Onlangs dat 

de bewerkingskosten van het PVC zeil hoog zijn, zijn de transportkosten zeer laag door het minimale volume van het PVC zeil.  

Het lassen van PVC banden aan het PVC zeil is een relatief kostbaar proces (ruim 25% van de totale kosten). In dit model zijn de kosten 

gebaseerd op het handmatig aanbrengen (uurloon + machinale kosten) van de piketbanden op het PVC zeil. De kosten kunnen sterk 

gereduceerd worden indien dit proces 100% geautomatiseerd kan worden uitgevoerd, alleen dan zal er geïnvesteerd moeten worden 

in machines. Voor een nieuw in te zetten PVC fundering (de meest uitgebreide funderingskit) bestaande uit 8 PVC zeilen, 104 piketten, 

1 hamer, 1 stanleymes en een handleiding, bedragen de kosten van € 164,78 euro. Dit bedrag lijkt vrij hoog, echter is het de basis voor 

een goed constructief onderkomen.  

De materiaalkosten van een traditionele bekisting (€5,01 euro) zijn hoger dan bij een PVC bekisting (€ 3,58 euro), omdat er bij een 

traditionele bekisting meer materialen nodig is. In figuur 5.34  zijn in een radar plot de materiaal, bewerking en transport kosten 

uitgezet. 

Tabel 5.7: Kostenoverzicht PVC bekisting t.o.v. een traditionele bekisting. Kosten per strekkende meter. Prijzen zijn gebaseerd op schattingen en 

aannames.  
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In onderstaande tabel staan de prijzen weergegeven voor de kits. Voor de kitprijs van het egaliseren van het zandbed, storten en 

afwerken beton zijn de transportkosten niet ingecalculeerd. 

Funderingskit strookfundering Egaliseren zandbed, Storten 

en afwerken beton 

Kitprijs 

FUNDERINGSBEKISTING 2:  

1 funderingsstrook 

- 2 stuks PVC zeil bekisting 300*80cm 

- 26 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer (4,5 euro) 

-  handleiding (0,1 euro) 

- afbreekmes (0,76 euro) 

- plastic tas (0,05 euro)  

- emmer10 l (1,49 euro) 

- troffel (2,95 euro) 

- bats (14,95 euro) 

€ 65,15 ,= 

FUNDERINGSBEKISTING 4:  

2 funderingsstroken 

- 4stuks PVC zeil bekisting 300*80cm 

- 52 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer (4,5 euro) 

-  handleiding (0,1 euro) 

- afbreekmes (0,76 euro) 

- 2 plastic tassen (0,1 euro) 

- emmer10 l (1,49 euro) 

- troffel (2,95 euro) 

- bats (14,95 euro) 

€ 105,60 ,= 

FUNDERINGSBEKISTING 6:  

3 funderingsstroken 

- 6 stuks PVC zeil bekisting 300*80cm 

-  78 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer (4,5 euro) 

-  handleiding (0,1 euro) 

- afbreekmes (0,76 euro) 

- 3 plastic tassen (0,15 euro) 

- emmer10 l (1,49 euro) 

- troffel (2,95 euro) 

- bats (14,95 euro) 

€ 146,03,= 

FUNDERINGSBEKISTING 8:  

4 funderingsstroken 

- 8stuks PVC zeil bekisting 300*80cm 

- 104 piketten Ø 30mm 

-  1 hamer (4,5 euro) 

-  handleiding (0,1 euro) 

- afbreekmes (0,76 euro) 

- 4 plastic tassen (0,2 euro) 

- emmer10 l (1,49 euro) 

- troffel (2,95 euro) 

- bats (14,95 euro) 

€ 186,47,= 

Tabel 5.8: Kitprijs voor PVC bekisting en egaliseren zandbed, storten en afwerken beton 

 
Figuur 5.34: Radarplot kostenberekening uitgedrukt in euro per strekkende meter. 

In figuur 5.34 zijn de materiaal, bewerking en transport kosten tegen elkaar uitgezet in een radarplot. De bewerkingskosten voor het 

PVC zeil zijn relatief hoog ten opzichte van een traditionele bekisting. Bij de optimalisatieslag zal getracht worden of de 

bewerkingskosten gereduceerd kunnen worden zodat de prijs van de kit nog aantrekkelijker wordt. 
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5.9 OPTIMALISATIE  

Om kostentechnische reden is het ontwerp gewijzigd en is het PVC zeil afgestemd op de mogelijkheden van de machinale bewerkingen 

die plaats vinden. Om productiekosten te besparen, zijn er een aantal wijzigingen opgetreden ten opzichte van het vorige model. Het 

lassen van banden op het PVC zeil is een intensief proces. De kosten van deze bewerking zijn groot (ten opzichte van de totale 

productie kosten), omgerekend namelijk € 2,92 euro per strekkende meter. Deze hoge kosten komen doordat deze bewerking deels 

handmatig uitgevoerd moet worden (Dhr. Marco Neggers, Perlo Industries Benelux).   

Het bewerkingsproces kan worden vereenvoudigd en het aantal bewerkingen worden beperkt, zie figuur 5.35. Het voordeel hiervan is 

dat het product sneller geproduceerd kan worden, productkosten bespaard kunnen worden en minder afhankelijk is van derden. 

Ondanks dat er kosten bespaard kunnen worden, is gecontroleerd of de kwaliteit van het product niet in gevaar komt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de piketten te bevestigen, moeten gaten in het zeil gedrukt worden. Deze 

gaten mogen niet scheuren. Indien deze gaten scheuren, loopt het beton uit de 

bekisting en kan het zeil de betondruk niet aan. Deze gaten kunnen door een 

machine uit het zeil gesneden worden. Uitvoeringstechnisch is het herontwerp 

niet ingewikkelder dan het vorige ontwerp (ontwerp met PVC banden). De 

horizontale lijnen die op het doek gedrukt worden geven de storthoogte aan van 

het beton. Er zijn 2 verschillende storthoogte lijnen op het zeil gedrukt, zodat 

zowel bij een breedte van 500mm als 300mm vast staat tot welke hoogte er 

gestort moet worden. De lijnen die op het zeil zijn UV- bestendig, zodat deze bij 

opslag niet vervagen. De productie van het zeil kan voor 100% geautomatiseerd 

worden. Het zeil wordt op de bewerkingstafel gelegd, waarna vervolgens lijnen 

worden getekend op het doek en de nodige uitsneden plaatsvinden. Handmatig 

worden de bekistingen op pallets geplaatst waarna het klaar is om verpakt en 

getransporteerd te worden. 

 

  

Figuur 5.35: Vereenvoudigen van het aantal bewerkingen 

 

Figuur 5.35: Vereenvoudigen van het aantal bewerkingen 

 

Figuur 5.36: Opsteling bekisting 

 

Figuur 5.37: Productie bekisting 
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In de laatste optimalisatie slag worden belangrijke aspecten van het nieuwe ontwerp afgewogen tegen het oude ontwerp. 

Optimalisatie  Funderingsbekisting ‘piketbanden’ Funderingsbekisting ‘gaten’ (herontwerp) 

Hulpmiddelen Voor dit ontwerp zal een kit worden geleverd waarbij 

een hamer en een afbreekmes geïntegreerd zijn. 

 

 

++ 

Dit ontwerp heeft in vergelijk tot het oude ontwerp meer 

hulpmiddelen nodig. Een holpijp zal worden toegevoegd aan de 

kit zodat er in het werk gaten in de bekisting gemaakt kunnen 

worden. De holpijp wordt overgedragen aan de hulpverleners, 

zodat niet bij elke kit de holpijp toegevoegd hoeft te worden, 

zodat overbodige kosten bespaard kunnen blijven. 

+ 

Kosten: 
 

Het PVC materiaal dat per strekkende meter wordt 

overgedragen is 3,0m. 

 

Er zullen 3 individuele bewerkingen aan het zeil 

plaatsvinden, wat ertoe leidt dat de 

bewerkingskosten hoog zijn. 

 

De transportkosten voor een PVC 

funderingsbekisting zijn zeer gunstig ten opzichte 

van een traditionele bekisting. 

+  

 

 

Er wordt evenveel materiaal toegepast in vergelijking tot het 

vorige model (3,0m), zodat de materiaalkosten gelijk blijven. 

 

Doordat het zeil maar 1 bewerking ondervindt, worden de 

kosten aanzienlijk gereduceerd. Maar liefst 6,5 euro wordt er 

per strekkende meter bespaard indien geen banden gelast 

worden en geen apart drukproces wordt uitgevoerd. 

 

De transportkosten zijn vergelijkbaar met het vorige ontwerp. 

++ 

Complexiteit uitvoering: De bekisting wijst op zichzelf en is zeer eenvoudig te 

verwerken. 

++ 

Omdat er ringen gedrukt worden in het zeil, wordt er enige 

zorgvuldigheid in de uitvoering vereist. Omdat er meerdere 

afmetingen mogelijk zijn, zal m.b.v. een handleiding duidelijk 

worden gemaakt hoe de funderingsbekisting geplaatst moet 

worden. Er wordt maar 1 model gemaakt en geen kleuren 

worden gedrukt (zodat drukkosten bespaard kunnen worden). 

Omdat er veel (zwarte) lijnen gedrukt worden op het zeil, kan 

dit voor verwarring zorgen bij het opzetten. 

+ 

Uitvoeringen: Van dit ontwerp is slechts 1 model realiseerbaar. 

Omdat de piketbanden een vaste en maatgevende 

hoogte hebben, is alleen één model mogelijk. 

- 

Met dit ontwerp kunnen meerdere betondoorsnede 

afmetingen behaald worden. De afmetingen (500*200 en 

300*200mm) uit de constructieve haalbaarheidsanalyse 

kunnen in 1 product gerealiseerd worden. 

+ 

Uitvoeringssnelheid: Deze funderingsbekisting is snel te realiseren. 

Doordat de piketbanden al op het zeil gelast is kan 

de funderingsbekisting snel geplaatst worden. 

++ 

In vergelijking tot het vorige ontwerp is dit ontwerp minder 

snel te realiseren. Er zal extra tijd nodig zijn om gaten in het zeil 

te ‘slaan’. Deze extra bewerking vergt een minimale extra tijd. 

+ 

Haalbaarheid & 
nauwkeurigheid product en 
vorm: 

Zoals uit de resultaten is op te maken voldoet de PVC 

bekisting aan de gestelde eisen. 

+ 

De stortlijnhoogtes die op het PVC zeil gedrukt zijn hebben 

aanvankelijk niet dezelfde hoogte als dat bedoeld is, dit komt 

door de betondruk van het beton. Door zand langs de bekisting 

te storten kan de betondruk ‘opgevangen’ worden. Ter plaatse 

van de piketten is de betondoorsnede niet loodrecht, omdat 

het zeil om de piket is heengeslagen. Desondanks wordt er 

voldaan aan de betondoorsnede. 

+ 

Tabel 5.9: Optimalisatie aspecten 
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Kosten 

In tabel 5.10 worden de kosten weergegeven na de optimalisatieslag. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er na optimalisatie 20% 

per strekkende meter bespaard kan worden op de totale kosten. Door te kiezen voor een goedkoper PVC membraan dat ook voldoet 

aan de eisen (opnemen betondruk zonder dat het scheurvorming vertoont) kan er bespaard worden op materiaalkosten. Ook kan er 

voor een pasta mengsel gekozen worden (restkleur). Deze (grijze) coating is goedkoper om te produceren. Ook kan de productie 

verplaatst worden naar een ander gebied, zodat er op de productie- en materiaalkosten bespaard kan worden. Als de productie van het 

PVC membraan & piketten gemaakt wordt in de omgeving van de plaats waar ze toegepast worden, dan kan er ook op de 

transportkosten bespaard worden. 

Er is in overweging genomen om de piketten niet rond uit te voeren maar vierkant. Vierkante piketten zijn eenvoudiger te produceren 

en zijn goedkoper als ronde piketten. Het nadeel van vierkante piketten is dat er ook vierkante gaten in het doek gemaakt worden. 

Deze gaten kunnen niet met een holpijp worden aangebracht, zodat dit met een mes erin gesneden zal worden. Het nadeel hieraan is 

dat het snijden van de gaten erg nauwkeurig is. Met een holpijp is dit nauwkeurig & sneller te bewerken. 

Kosten Traditionele bekisting PVC bekisting (1) PVC bekisting optimalisatie 
Materiaal € 5,01 € 3,58 € 3,58 
Bewerking € 1,38 € 2,92 € 1,58 
Transport € 1,11 € 0,24 € 0,24 

Totaal per m1 € 7,50 € 6,74 € 5,40 
Tabel 5.10: Kostenplaatje PVC bekisting 

Ontkisten 

Het PVC membraan is niet schadelijk voor haar omgeving. Zoals het PVC membraan verwerkt wordt, zo zal het ook worden 

aangetroffen bij het ontkisten. Het membraan kan niet hergebruikt worden om direct toe te passen als funderingsbekisting, omdat 

tijdens het ontkisten scheuren 

kunnen ontstaan, en omdat de 

lijnen die op het membraan 

gedrukt zijn vervaagd kunnen 

zijn. Tijdens het ontkisten kan 

het PVC eenvoudig gescheiden 

worden van het beton. De 

bekisting kan voor 100% 

gerecycled worden: De piketten 

kunnen uit de grond worden 

gehaald en weer toegepast 

worden als piketten of voor 

andere doeleinden worden 

gebruikt. Het zeil kan 

mechanisch gerecycled worden 

waarna er vervolgens weer PVC 

producten van gemaakt kan 

worden.  

 

Figuur 5.39: Gestorte PVC bekisting 

 

Figuur 5.38: PVC bekisting 
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5.10 HANDLEIDING PVC FUNDERINGSBEKISTING 

Omdat hulpverleners en bewoners (met weinig expertise) zelf de fundering kunnen herstellen, zal een handleiding meegeleverd 

worden. Een handleiding moet ervoor zorgen dat de taken van de hulpverleners over genomen worden. Voor de 8 verschillende PVC 

funderingskits zal één dezelfde handleiding worden toegepast. Het voornaamste van de handleiding is dat fouten tijdens het 

uitvoeringsproces voorkomen worden. Met eenvoudige schrijftaal en figuren moet duidelijk worden gemaakt welke activiteiten er 

uitgevoerd dienen te worden. De handleiding is instructief opgezet; Er wordt niet verteld wat de functie van de fundering inhoudt, 

maar er wordt alleen weergegeven welke handelingen & activiteiten uitgevoerd worden. De handleidingen zal in papiervorm worden 

overgedragen aan de bewoners, is in het Engels geschreven en er worden eenvoudige termen (geen vaktermen) gebruikt. Illustraties 

zijn noodzakelijk, zonder illustraties kan het verhaal niet worden overgebracht. Per activiteit is vermeld welke handelingen worden 

uitgevoerd. In sommige gevallen zijn er meerdere opties om de handeling uit te voeren, zoals het egaliseren van het grondbed. In 

bijlage 9 is de handleiding toegevoegd. 

  

Figuur 5.40: Afbeelding uit de handleiding 
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5.11 CONCLUSIE  

 

De PVC zeilbekisting is zo ontworpen dat het kan worden toegepast voor de wederopbouw van beschadigde woningen. De fundering is 

niet geschikt voor steenachtige ondergronden, wel voor klei, leem, veen en zand. De funderingsbekisting is speciaal ontwikkeld voor de 

wederopbouw van strookfunderingen, maar is ook geschikt om toe te passen bij een poer, paal en plaat fundering. Voor nieuw te 

realiseren onderkomens zal de fundering gerealiseerd worden door hulpverleners, voor het herstel van bestaande onderkomens 

kunnen bewoners van beschadigde woningen zelf het onderkomen herstellen met behulp van de handleiding die wordt meegeleverd. 

 

De bekisting wordt aan de hulpverleners overgedragen als ‘funderingsbekistings-kit’. Deze kan op verschillende manieren worden 

samengesteld, zoals te zien is in tabel 4.7. Doordat de PVC bekisting op meerdere manieren samenstelbaar is, kan er een effectievere 

inzet plaatsvinden, zodat er geen overtollig of tekort aan materiaal wordt overgedragen aan de bewoners. De funderingskit is zo 

ontwikkeld, dat deze eenvoudig door de bewoners zelf kan worden verwerkt. Het probleem kan ontstaan dat de funderingskit voor 

andere doeleinden gebruikt wordt. Daarom zullen hulpverleners hier toezicht op moeten houden. 

 

Het transport van de PVC funderingsbekisting kit vindt plaats per containervracht. Door de kits pas in het werk samen te stellen, kan er 

veel volume bespaard worden zodat de transportkosten beperkt kunnen blijven. In vergelijking tot een PVC stroken funderingsbekisting 

heeft een traditionele houten bekisting een volume dat ruim vier keer zo groot is. De kosten voor een strekkende meter PVC bekisting 

is goedkoper (€5,40 euro) dan bij een traditionele bekisting (€7,50 euro). 

 

Het verwerken van de PVC fundering is eenvoudiger dan het verwerken van een traditionele bekisting, mede doordat de PVC bekisting 

op zichzelf wijst. Op het doek staat duidelijk vermeld hoe de bekisting opgezet moet worden en hoe hoekoplossingen uitgevoerd 

worden doordat knip en vouwlijnen zijn aangebracht. Ook kan er niet snel iets fout gaan met de afmetingen (waaraan de 

betondoorsnede moet voldoen), omdat er hier bij de PVC bekisting niet kan van worden afgeweken in verband met de vaste hoogte 

van de piketogen. Bij een traditionele bekisting zal de doorsnede altijd gecontroleerd worden. 

 

Het toepassen van een bekisting is noodzakelijk. Met een bekisting wordt er voor gezorgd dat de bovenliggende constructie eenvoudig 

haaks kan worden uitgezet en dat de fundering waterpas is. Tevens wordt er voorkomen dat de grond wordt vervuild, het vocht uit het 

beton wordt onttrokken en dat er minder beton verbruikt zal worden dan wanneer er geen bekisting toegepast wordt. 

 

Onlangs dat bewoners door een ramp emotionele schade hebben opgelopen, is het uitvoeren van zelf herstel door de bewoners een 

educatief leerproces. Bewoners komen in aanraking met de bouwtechnische sector en leren op een sociale wijze samen te werken met 

hulpverleners. Door een effectieve samenwerking tussen de hulpverleners en bewoners kan de wederopbouwfase sneller starten en 

het wederopbouwproces sneller verlopen. 
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CONCLUSIE 

Door de vele natuurrampen die jaarlijks plaatsvinden raken veel woningen verwoest of beschadigd. Noodhulporganisaties worden 

ingezet zodat ze slachtoffers in de eerste fase na de natuurramp kunnen voorzien van hulp, waarbij onder andere tijdelijk onderdak 

wordt aangeboden. In dit afstudeeronderzoek is een aanpak ontwikkeld zodat bepaald kan worden hoe de beschadigde woningen 

hersteld kunnen worden. Vanuit noodhulporganisaties is er behoefte aan een aanpak voor de wederopbouw van woningen. 

Mensen zijn gebonden aan hun omgeving en onderkomen. Beschadigde onderkomens hoeven niet per definitie te worden 

afgeschreven, maar kunnen hersteld worden zodat families weer gebruik kunnen maken van hun bestaande woningen. Het 

bepalingsinstrument dat is ontwikkeld, is geschikt om te bepalen hoe de schade aan elk individueel onderkomen bepaald kan worden. 

Hulpverleners beslissen of het onderkomen hersteld kan worden of dat een nieuw onderkomen gerealiseerd dient te worden omdat de 

schade aan de woningen te groot is. Voor de wederopbouw van beschadigde woningen zal de bestaande constructie worden 

gehandhaafd. De schade en samenstelling kunnen door de hulpverleners bepaald worden aan de hand van de aanpak uit hoofdstuk 4. 

Omdat elke situatie anders is (schade en samenstelling van de woningen), wordt per individuele woningen bepaald hoe de 

wederopbouw plaats zal vinden. Omdat er verschillende schades aan verschillende delen van de woningen kunnen zijn, is een 

standaard woningen opgedeeld in een vijftal bouwdelen. Dit is noodzakelijk om de wederopbouw efficiënt af te stemmen op het 

herstel van woningen. Per bouwdeel (fundering, wand, dak, vloer, binnendeel) kan bepaald worden wat de schade is en hoe de 

wederopbouw plaats dient te vinden. 

Specifiek is er een (wereldwijde) aanpak ontwikkeld hoe funderingen van woningen hersteld kunnen worden. Wat er wordt 

teruggebouwd moet onder andere voldoen aan de veiligheids- en constructieve eisen. Nadat bepaald is wat de schade en 

samenstelling van elke woningen is, wordt aan de hand van een bepalingsinstrument bepaald wat de belastingen zijn van het 

onderkomen (belasting van het dak en de wand). Met het bepalen van de grondsamenstelling wordt bepaald hoe de fundering wordt 

hersteld. Keuzes worden gemaakt voor het type fundering, afmetingen en of er wel of geen grondstabilisatie & wapening moet worden 

toegepast. Indien deze actie niet wordt uitgevoerd, kunnen onjuiste beslissingen gemaakt worden en verkeerde materialen worden 

toegepast waardoor de fundering constructief niet voldoen aan de gestelde eisen. Er is gekozen om (strook) funderingen uit te voeren 

in beton (beton sterkteklasse C12/C15), omdat dit materiaal constructief voldoet aan de gestelde eisen. Uit referenties kan 

geconcludeerd worden dat er in gebieden funderingen worden uitgevoerd waarvan het materiaal constructief niet voldoende is om 

een natuurramp te doorstaan. Door funderingen goed te herstellen kan er een doorbraak worden gemaakt in de wederopbouwcyclus. 

Een PVC funderingsbekisting kan worden toegepast om de beschadigde funderingen te herstellen. Om betonspecie te verwerken is het 

zelfs raadzaam om een funderingsbekisting toe te passen, zodat maarliefst 30%-50% aan beton bespaard kan worden (Moonen, dr. Ir. 

S.P.G., 2013). De PVC funderingsbekisting die is ontwikkeld, kan worden verwerkt door de bewoners van beschadigde woningen. De 

PVC funderingsbekisting is speciaal ontwikkeld voor de wederopbouw van strookfunderingen, maar is ook geschikt om toe te passen bij 

een poer-, plaat-, en paalfundering. De funderingsbekisting is geschikt voor meerdere grondsoorten, namelijk klei, veen, zand en leem. 

Een PVC funderingsbekisting kan niet verwerkt worden bij een grondlaag van steen.  

Prijstechnisch gezien is een PVC bekisting goedkoper dan een traditionele bekisting, mede doordat een PVC bekisting een beperkt 

volume heeft (4,66x zo compact als een traditionele houten plaatbekisting). Doordat de PVC funderingsbekisting is afgestemd op de 

vorm en afmetingen en doordat de bekisting geprefabriceerd is zodat piketogen, knip en vouwlijnen zijn aangebracht kunnen 

bewoners zelf eenvoudig de funderingsbekisting verwerken. Een handleiding wordt meegeleverd zodat hulpverleners (ook met minder 

bouwtechnische kennis) het product kunnen toepassen. 

Omdat de hoeveelheid schade aan een fundering te allen tijde verschillend kan zijn, wordt een PVC funderingsbekisting in verschillende 

samenstellingen aangeboden in de vorm van een ‘PVC funderingskit’, zodat geen overtollig of tekort aan materiaal wordt overgedragen 

aan de bewoners van woningen. De samenstelling van deze kits vindt plaats in het werk, omdat de samenstelling van de kits moet 

kunnen variëren, afhankelijk van de behoefte. Nadat de kits per container(s) naar de locatie is getransporteerd, worden de kits in het 

werk samengesteld, zodat er volume beperkt kan worden tijdens het transport. 

Het eindresultaat van dit afstudeeronderzoek is een bepalingsinstrument dat door hulpverleners toegepast kan worden in getroffen 

natuurrampgebieden waarmee bepaald kan worden hoe de wederopbouw van funderingen plaats kan vinden. Een ander eindresultaat 
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is de PVC funderingsbekisting, wat specifiek is ontworpen aan de hand van constructieve berekeningen voor woningen en aan de hand 

van de resultaten afkomstig uit het bepalingsinstrument.  
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AANBEVELINGEN 

In dit afstudeerproject is er mede door de vraag van noodhulporganisaties en het tekort aan funderingsoplossingen onderzoek verricht 

naar de wederopbouw van funderingen. Omdat de fundering ook relaties heeft met overige bouwdelen (wand, vloer, dak, binnendeel), 

dient er ook een aanpak ontwikkeld te worden hoe de overige bouwdelen kunnen worden toegepast voor de wederopbouw van 

woningen. Indien deze aanpak zal worden doorontwikkeld kunnen kits/ materialen in een database worden opgenomen zodat er een 

overzichtelijk beeld ontstaat wat in welke situatie geschikt zal zijn. 

De constructieve berekeningen (zie hoofdstuk 3) zijn bedoeld voor ‘standaard situaties’ zodat wat er wordt teruggebouwd voldoet aan 

de minimale eisen. In gebieden waar vaak (< 5 jaar) natuurrampen (overstroming, aardbeving en storm) voorkomen, kan er in het 

bepalingsinstrument een specifiek deel worden opgenomen waarin er een aparte berekening kan worden gemaakt voor woningen die 

tot deze categorie behoren. Het resultaat hiervan zal leiden tot andere keuzes en adviezen, onder andere voor het materiaalgebruik als 

mede de aansluiting op andere bouwdelen.  

Grondproeven kunnen op een low-tech wijze uitgevoerd worden. Om in het vervolg sneller actie te kunnen ondernemen kan de 

grondsoort die wordt bepaald met het uitvoeren van de grondproeven in een database worden opgeslagen. Mocht er in het vervolg 

een ramp plaats vinden op dezelfde locatie, dan hoeft deze actie niet meer ondernomen te worden zodat er tijd bespaard kan worden 

en de wederopbouw sneller van start kan gaan.  

Het bepalingsinstrument kan worden gedigitaliseerd en er zou een mobiele applicatie (APP) gemaakt kunnen worden. Deze applicatie is 

bestemd voor hulpverleners van noodhulporganisaties en hierin kunnen alle acties die in het bepalingsinstrument ter sprake komen 

hierin verwerkt worden: 

 Database van (geschikte) beschikbare bouwmaterialen die aan de hand van de opbouw van woningen gekozen kunnen 

worden. 

 Invoer van de resultaten van grondproeven, zodat dit in een grondkaart verwerkt kan worden en waarna bepaald kan worden 

welke keuzes er gemaakt worden m.b.t. het herstel van funderingen. Nadat keuzes gemaakt zijn zullen hier automatisch 

adviezen verschijnen zodat er rekening met belemmerende factoren wordt gehouden. 

 

Het bepalingsinstrument is in dit afstudeeronderzoek alleen ontwikkeld voor strookfunderingen (ondiepe fundering). Het 

bepalingsinstrument kan ook ontwikkeld worden voor andere funderingstypen (paal-, poer- en plaatfundering) waarvoor andere 

constructieve rekenregels gelden. 

Puin zal niet geschikt zijn om als toeslagmateriaal te verwerken in beton, omdat dit de constructieve eigenschappen zodanig kan 

beïnvloeden, dat het beton constructief niet meer voldoet. Het puin dat afkomstig is van woningen is niet geschikt om te verwerken in 

een betonnen fundering. Er kunnen zich situaties voortdoen waarin niet alle materialen aanwezig zijn om het betonproduct te 

verkrijgen. Als alternatief zou er voor de standaard materialen om beton te maken, gekozen kunnen worden voor een ander materiaal, 

zoals baksteen, dat ook voldoet aan de sterkte eisen (afhankelijk van de kwaliteit van de mortel en de steen). In plaats van het 

gebruikelijke betonzand kan een andere zandsoort toegepast worden. Echter beïnvloed dit de kwaliteit van het beton. Er kan 

onderzoek verricht worden of er een alternatieve grondsoort (met een fijnere korrel) is die verwerkt kan worden zodat het voldoet aan 

de eis van de beton sterkteklasse C12/C15.  Er kan onderzocht worden: 

 Tot welke grootte en samenstelling van puin geschikt is om als granulaat te verwerken als grindvervanger in beton 

 Of in plaats van het gebruikelijke grind een grovere of fijnere grindsoort toegepast kan worden 

 

Voor de meest nieuwe funderingen die worden gerealiseerd wordt normaliter eerst grondstabilisatie en grondverbetering toegepast 

voordat het beton verwerkt wordt. In dit onderzoek blijkt dat grondstabilisatie niet altijd noodzakelijk is (alleen bij een slappe 

grondlaag). Omdat er lokaal (locatie waar natuurramp heeft plaatsgevonden) geen middelen zijn om de grond te verdichten, kunnen 

testen worden gemaakt wat het effect is van onaangestampte en aangestampte grondlagen. 
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De PVC zeil funderingsbekisting kan worden ingezet om de wederopbouw van funderingen mogelijk te maken. Op advies van Sioen 

Industries© is er gekozen voor het type zeil B6000 PANAMA. De sterkteberekeningen laten zien dat het zeil niet scheurt en voldoende 

sterk is. In een verder stadium kan er onderzoek gedaan worden naar een ander type zeil dat eveneens voldoet aan de gestelde eisen, 

maar dat mogelijk sterker (minder vervorming in horizontale richting oplevert) en goedkoper is. 

Omdat er in het zeil spanningen ontstaan (zie hoofdstuk 5.5) wijkt de betondoorsnede af van de betondoorsnede zoals deze bedoeld is, 

maar het blijft binnen de eisen zodat het voldoet aan de minimale afmetingen. Omdat het beton met eenvoudige hulpmiddelen 

(prikken met een piket) wordt verdicht, zal de dichtheid van het beton lager zijn dan wanneer het beton verdicht wordt met een 

trilnaald. In het lab kan er onderzocht worden (met behulp van een drukbank) of de fundering voldoet aan de sterkte eisen van de 

betonsterkteklasse C12/C15. 
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BIJLAGE 1: VERWERKINGSADVIES BETONSPECIE 

 

Temperatuur Probleem Advies / Oplossing 

< 0° C Indien tijdens een vorstperiode beton gestort 

zal worden, dan zal er vrijwel geen binding 

optreden en zal bij bevriezing het 

aanmaakwater ijskristallen vormen die de 

structuur van het beton beschadigen. Nadat 

de dooi intreedt, is de sterkte van het beton 

gering. 

 

 

In een gebied waar het koud is en de temperaturen altijd onder  

0° C is, is het raadzaam om geen beton te storten, maar te 

kiezen voor ander materiaal of productiewijze, zoals 

prefabricatie. 

 

Indien beton gestort wordt bij een temperatuur lager  <0° C, 

dan kan warm aanmaakwater worden toegepast zodat de 

exotherme reactie plaats kan vinden. 

 

0° C tot 5° C  Bij buitentemperaturen tussen  0° C en 5° C 

heeft beton een vertraagd verhardingsproces, 

wat ertoe leidt dat de sterkte na een langere 

periode pas bereikt zal worden. Bij een 

temperatuur van 5° C is de bindtijd tweemaal 

zo lang als bij een temperatuur van 15° C á 20° 

C. 

Door het toevoegen van betonverharders kan het 

verhardingsproces versneld worden. 

 

Afdekmateriaal zorgt ervoor dat de geproduceerde 

hydratatiewarmte in het beton blijft. 

 

> 25° C  Bij een droog of warm klimaat, kan de 

verwerkbaarheid afnemen waarbij bij beton 

een verminderde druksterkte kan optreden. 

Het verse beton kan uitdrogen.  

Betonvertrager kan worden toegepast. 

 

Beton afdekken met afdekmateriaal (folie). 

 

Het beton met enige regelmaat nat houden. 

Tabel 1.1: Toepassen van betonspecie bij bepaalde omgevingstemperatuur (Bron: www.betonplaza.nl)  

 

http://www.betonplaza.nl/
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BIJLAGE 2: OMSCHRIJVING GRONDTESTEN 

Structuur en textuur 

De eerste basis proeven worden gedaan om de structuur en textuur van het grondmonster te bepalen. 

 

TEST 1: Visuele test 

De eerste test is het uitvoeren van een handtest om de samenhang van de grondsoort te bepalen.  

Uitvoering: Men neemt een halve hand vol met de grondsoort en spreidt dit uit over de handpalm. Als de grond erg droog is, 

voegt men wat water toe zodat de proef uitgevoerd kan worden.  Door de grond langzaam uit de handpalm te schudden kan de 

samenhang bepaald worden. 

 

Samenhang grond: test 1 

   
Los  Brokkelig Zeer stevig 

Grind, zand Klei, leem veen Klei, leem veen 

Tabel 2.1: Samenhang van grond (Mcgarry, 2004) 

Indien de grond relatief licht van gewicht is, kan men ervan uitgaan dat de grondsoort niet zandachtig is.  

Ook kan er worden gekeken naar de kleur. Als de grond licht gekleurd is of deeltjes toont die rood of oranje gekleurd zijn, dan 

wijst het op een goede bodem beluchting en afwatering (Mcgarry, 2004).  

 

Een conclusie over de exacte grondsoort kan na het uitvoeren van deze proef nog niet worden getrokken.  

Nadat deze test is gedaan, kan de volgende test worden uitgevoerd: De voel-test.   

 

Test 2: Voeltest 

Wederom wordt zoals bij test 1 een half handje vol grond in de hand genomen. 

Alle ongewenste ingrediënten en bestanddelen dienen te worden verwijderd. Als 

door het verkruimelen van de grond met de vingertoppen op de handpalm de 

grond scherp en korrelig aanvoelt, dan houdt het in dat de grondsamenstelling 

zanderig is.  

 

Indien de samenstelling brokkelig is en het verpletteren eenvoudig gaat het op een 

silt-achtige grond samenstelling. 

 

Als de brokkelige stukken vrij hard en moeilijk te verpletteren zijn, dan heeft het de eigenschappen van een klei structuur. Dit 

kan gecontroleerd worden door de vingers te bevochtigen en de brokstukken nat te maken. Klei zal direct plastisch en kleverig 

zijn.  

 

Een tweede controle test is door brokstukjes met de nagel open te krabben. Als een zachte poeder tevoorschijn komt zal het 

klei- of slibgehalte hoog zijn. Vervolgens kan het oppervlak nat worden gemaakt. Wanneer (te vaak als is niet mooi) een heldere 

glans ontstaat, is de bodem rijk aan klei.  

 

 

 

Figuur 2.1: Voel test* 
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Test 3: Reuktest 

Direct nadat het grondmonster genomen is, kan er geroken worden aan het monster. Om de geur te versterken, kan water 

worden toegevoegd aan het monster. Als de bodem muf of vochtig ruikt, bevat het veel organisch materiaal. De geur is 

afkomstig van rottend plantaardig en dierlijk materiaal. Als organisch materiaal aanwezig is, wijst het op een veenachtige 

grondsamenstelling 

 

Test 4: Smaaktest 

Door een klein beetje grond in de mond te nemen kan een schatting gedaan worden naar de grondsoort. Indien er harde en 

scherpe deeltjes geproefd worden, zal dit wijzen op een zanderige grondsoort. Silt zal ‘gladder’ aanvoelen dan zand en 

kleikorrels proeven niet korrelig maar glad en poederachtig. 

 

Indien er sprake is van een brokkelige structuur, kunnen deze brokjes geplaatst worden op de punt van de tong. Silt brokken 

zullen van de tong af vallen, terwijl een kleiachtige samenstelling zal blijven plakken aan de tong. 

 

Nadat deze basistesten zijn uitgevoerd naar de structuur en textuur, kan een uispraak worden gedaan over de 

grondsamenstelling: Indien de kenmerken slib, leem en kleiachtige kenmerken vertonen, zullen enkele proeven moeten 

aantonen om welke grondsoort samenstelling het gaat. 

 

Grondsoort 

Grind Bevat vele grote delen en is erg ruw 

Zand Bevat vele kleine deeltjes en is erg ruw 

Leem Dun en zacht en heeft kleine poederachtige klontjes 

Organische stoffen - 

Tabel 2.2: Herleiden grondsoorten 

Samendrukbaarheid 

Om de drukeigenschappen van de grond, de sterkte en het watergehalte te bepalen worden de volgende testen uitgevoerd. 

 

Test 5: Compressietest 

Door een handje vol grond in de hand te nemen en het wat nat te maken kan de 

compressie bepaald worden. Door 5x in de hand te knijpen ontstaat een bal. Dit 

verteld iets over de hoeveelheid druk die toegepast moet worden en over de 

samenhang. Indien de samendrukbaarheid laag is, zal er sprake zijn van een hoog 

zandgehalte. Als de samendrukbaarheid hoog is, zal er sprake zijn van klei. 

 

Een grindachtige grondsamenstelling vergt veel kracht om samen te drukken. Een 

zandachtige grondsamenstelling vergt minder kracht om samen te drukken. Een 

leemachtige bodem vereist weinig kracht om samen te drukken. Klei vereist een 

minimale kracht om samen te drukken. 

 

Test 6: Valtest 

De volgende test kan uitgevoerd worden door een hand vol met het 

grondmonster te nemen en dit te laten vallen vanaf schouderhoogte op de 

grond. Als de bal heel blijft, is de grondsoort kleiachtig en is de bal sterk 

verzadigd met water. Als de bal in meerdere delen valt is de samenstelling 

zandachtig. Een kleiachtige samenstelling wijst erop dat de draagkracht minder 

zal zijn dan bij een zandachtige samenstelling, en dat bij een zandachtige 

samenstelling de zakking lager is dan bij klei. 

 

 

Figuur 2.2: Compressie test* 

Figuur 2.3: Val-test* 
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Test 7: Afbrokkeltest 

De afbrokkeltest kan uitgevoerd worden door meerdere bollen te maken van 

het grondmonster, een aantal van Ø25mm en een aantal van Ø6mm. Eerst 

dient het grondmonster gezeefd te worden door een 425 micro zeef. 

Voldoende water moet toegevoegd worden zodat de ballen een samenhang 

vormen. Laat het drogen en meet na een halve en hele dag de droging, door de 

bal met de vingertoppen te breken. Als beide balafmetingen makkelijk breken, 

zal het klei gehalte lager zijn dan 10%. Wanneer alleen de grond ballen van 

Ø6mm breken, zal het kleigehalte tussen 10 en 20% liggen. Indien beide ballen 

niet breken, zal het klei gehalte hoger dan 20% zijn. 

 

Plasticiteit: 

Voor het bepalen van de plasticiteit zijn het grondmonster, water en een 

bot mes vereist.  

 

Test 8: Vormtest 

Maak een bal van het grondmonster en voeg desnoods wat water toe, 

zodat het niet blijft plakken aan de handen. Vervorm de bal wat met de 

handen. Een grindachtige samenstelling is moeilijk te vervormen, een 

zandachtige samenstelling eenvoudiger. Een samenstelling van silt is nog 

eenvoudiger te vervormen, en een samenstelling van klei heeft de 

makkelijkste vervorming. 

 

Test 9: Elasticiteits-test 

Om de elasticiteit te bepalen kan wederom een bal worden gemaakt van het 

grondmonster. De bal dient in 2 delen getrokken te worden, zo wordt de 

elasticiteit bepaald.  

 

Indien de grond samenstelling gemakkelijk breekt en niet elastisch is, zal 

er sprake zijn van een grindachtige samenstelling. Een zandachtige bodem 

breekt gemakkelijk en is een beetje elastisch. Een leemachtige grond 

samenstelling breekt na enige rek en is vrij elastisch. Een kleiachtige grond 

samenstelling breekt pas na een lange rek en is zeer elastisch. 

 

Cohesie test 

Indien na het bepalen van de plasticiteit nog getwijfeld wordt over de 

grondsoort, kunnen cohesie (samenhang van de grondsoort) testen worden 

uitgevoerd. 

 

Test 10: kleeftest 

Door een natte bal te maken en daarna flink in de hand te knijpen en deze hand om te draaien, kan de samenhang bepaald 

worden. 

 

Als de grond aan de hand blijft plakken, zal het gehalte aan silt hoog zijn. Als het mengsel lijkt op waterachtige olie, maar het 

water valt van de hand, zal er sprake zijn van klei.  

 

Figuur 2.4: Afbrokkel test* 

Figuur 2.5: Vorm test* 

Figuur 2.6: Elasticiteits test* 
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Test 11: Sigaartest 

Eerst dient het grondmonster gezeefd te worden (425 micro zeef), zodat grof zand en grind verwijderd worden. Door het 

toevoegen van water ontstaat een plastische toestand die gemakkelijk te vormen is, maar niet plakt aan de vingers. Rol een 

sigaar tot het een doorsnede heeft van Ø3 cm en een lengte heeft van 20cm. Duw de sigaar over de rand van de hand, net zo 

lang tot het breekt. Meet de lengte van het stuk dat is 

gevallen. Deze test dient minimaal 2 maal uitgevoerd te 

worden, zodat het resultaat nauwkeuriger is.  

Wanneer het gebroken stuk minder dan 5 centimeter is, dan 

is het zandgehalte hoog en klei gehalte laag, evenals de 

cohesie. Wanneer het stuk tussen de 5 en 15 centimeter 

bedraagt, heeft de bodem een goede consistentie. Wanneer 

het gevallen stuk langer dan 15 centimeter is, bevat de 

bodem zeer veel klei, en is de cohesie te hoog. 

Deeltjesgrootte test 

Na het uitvoeren van deze testen dient er een sterk vermoeden te zijn of de grond samengesteld is uit grind, klei, zand of leem. 

Om de doorslag te maken naar het bepalen van de grondsoort, zal de korrelgrootte bepaald kunnen worden. 

Test 12: Fles schud test 

Deze test is minder betrouwbaar, omdat mogelijke aanwezige grind delen zorgen voor grotere holle ruimtes tussen deeltjes in 

vergelijking met leem en klei. Ook hebben leem en klei de eigenschappen om op te zwellen. Toch is deze test een nuttige 

indicator om de verhouding tussen grove 

en fijne deeltjes te bepalen. 

Eerst dient het grondmonster gezeefd te 

worden (zeef met een 5mm maasgrootte) 

zodat de grote onderdelen worden 

verwijderd. 

Stop het grondmonster in een schone fles 

en vul de fles voor 1/3 met grond. Vul de 

fles verder aan met schoon water. Het 

toevoegen van 1 theelepel zout helpt de 

Figuur 2.7: Slib blijft aan de hand plakken* Figuur 2.8: Klei valt van de hand* 

Figuur 2.9: Sigaartest* 

 

Figuur 2.10: Fles schud test* 
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deeltjes beter te scheiden. De fles wordt gesloten en vervolgens geschud (2 minuten.) Plaats het op een vlakke ondergrond en 

laat het 1 uur inzakken. Onderzoek de inhoud oppervlakkig en schud de fles weer en laat het 1 dag inzakken.  

De grove korrels bevinden zich onder in de fles. Zand zal bovenop de grindlaag liggen. Slib zal pas na 45 minuten neergedaald 

zijn. Klei zal pas na 8 uur volledig gezakt zijn. Organische stoffen zullen blijven drijven op het oppervlak van het water.  

Als de hoeveelheid van de bovenste twee toplagen tussen de 25 en 50% bedraagt, is de grond geschikt om een fundering te 

realiseren. Als er geen grove korrels of geen fijne korrels aanwezig zullen zijn, dan is de bodem niet geschikt om een fundering 

te realiseren. 

Krimp test 

Test 13: De krimp test: 

De Alcock-test, ofwel de krimp test kan worden uitgevoerd om de krimp van het grondmonster te bepalen. Het nadeel is dat 

deze proef relatief lang duurt (3-7 dagen), afhankelijk van het klimaat en de weersomstandigheden.  

Voor deze proef is een mal 

nodig met binnenwerkse 

afmetingen van 60cm bij 4cm 

bij 4cm. Alle grove deeltjes 

dienen uit het grondmonster te 

worden verwijderd. Zorg voor 

een optimaal grondmengsel, dit 

houdt in dat de grond niet aan 

de vingers blijft plakken, en 

wanneer een bal van grond 

vanaf 1 meter wordt geworpen, het 

in meerdere brokken valt. Met een spatel kan de grond in de hoeken van de mal worden gedrukt, en de bovenzijde glad 

worden gestreken. De gevulde mal kan of 3 dagen in de zon worden geplaatst, of 7 dagen in de schaduw. Als de grond 

gedroogd en gekrompen is als een geheel, en het bovenvlak boven de mal is gestegen, dan is er sprake van een grote 

hoeveelheid klei. 

Indien het krimpproces verschillende scheuren over de breedte van de mal gevormd heeft, zal er veel zand aanwezig zijn en 

weinig klei en slib. 

Het klei gehalte kan bepaald worden met de volgende formule:   

*100%
lengtebinnenkantmal 

lengtebinnenkantmal lengtegedroogddeel
inkrimping


  

Kleigehalte *500%
lengtebinnenkantmal 

lengteinkrimping
  

*Deze testen & afbeeldingen zijn afkomstig uit het document van Martijn Schildkamp, Architect en oprichter van Smart Shelter 

Foundation.  

 

  

Figuur 2.11: De krimp test* 
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BIJLAGE 3: RESULTATEN UITVOERING GRONDPROEVEN 13-05-13 

Het grondmonster is genomen op 1,5m onder maaiveld. 

GWS hoogte:  Niet bekend. 

Locatie:   Berghem Coörd:(51° 46' 32'' N, 5° 34' 40'' E) 

Grondmonster:  Droog 

In tabel 3.1 worden de resultaten weergegeven voor de 

grondproeven. 

De testen zijn uitgevoerd in een tijdsbestek van circa 1.5 uur. De 

fles-schud test daarentegen duurt langer en is gecontroleerd na 5 

minuten, 45 minuten en 8 uur. 

      

  

 

Resultaten grondproeven 

Test 1: Visuele test  

handtest: Losse samenhang 

Kleur: donker bruin 

Test 2: Voeltest 

Scherp en korrelig 

Test 3: Ruiktest 

Het grondmonster ruikt niet muf  het gehalte aan organische stoffen zal laag zijn 

Test 4: Smaaktest 

Scherp en korrelig 

Test 5: Compressietest 

Lage samendrukbaarheid 

Figuur 3.1: Grondmoster 
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Test 6: Valtest 

Bal valt in meerdere delen  brokkelig 

 

 

 

 

Test 7: Afbrokkeltest 

Niet uitgevoerd, geen 425 um zeef binnen handbereik 

 

Test 8: Vormtest 

Bal niet makkelijk te vervormen breekt 

Test 9: Elasticiteitstest 

Samenstelling breekt makkelijk  grind tot zandachtige 

samenstelling. 

 

 

 

Test 10: Kleeftest 

Het grondmonster blijft grotendeels aan de hand 

‘plakken’, wat wijst op een hoger silt-gehalte dan klei-

gehalte. 

 

 

 

Test 11: Sigaartest 

Bij beide sigaren is het afgebroken stuk kleiner dan 5 

cm, wat wijst op een hoog zand gehalte en laag klei 

gehalte. 
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Test 12: Fles schud test 

 

2 monsters gemaakt. Beide flessen 8 uur laten inzinken. 

Test 13: Krimp test 

Niet uitgevoerd, materieel (bekisting) om proef uit te voeren niet binnen handbereik 

Tabel 3.1: Resultaten grondproeven 

 

Schatten grondsoortgehalte 

De procentuele gehaltes zijn geschat en worden weergegeven in 

tabel 3.2.  

 

 

 

Tabel 3.2: Grondsoortgehaltes 

In figuur 3.2 zal eerst de verhouding organische stoffen bepaald 

dienen te worden tussen het gehalte organische stoffen, het klei 

(lutum) gehalte en het silt+zand gehalte. In figuur 3.2 is op te 

maken dat het gehalte aan organische stoffen laag is, zodat uit 

een volgend figuur opgemaakt dient te worden om welke 

samenstelling het gaat.  

Uit figuur 3.3 kan nu bepaald worden om welke grondsoort het 

gaat. De rode stip laat zien dat het gaat om een zandachtige 

(leem) samenstelling, waarbij het gehalte aan klei (lutum) en silt 

laag is. Aan de hand van de grondsamenstelling kunnen 

ontwerp keuzes en adviezen worden gehanteerd die eerder in 

dit onderzoek zijn behandeld. 

 

 

 

 

 

Organische stof gehalte: 2% 
Klei gehalte: 10% 
Silt gehalte: 20% 
Zand gehalte: 66% 
Grind gehalte: 2% 

 

Figuur 3.2: Resultaten invoeren in de textuurdriehoek 
(textuurdriehoek afkomstig van www.wetten.overheid.nl) 

Figuur 3.3: Grondmonster wijst op een sterk zandachtige 
leem samenstelling  (textuurdriehoek afkomstig van 

www.wetten.overheid.nl) 
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BIJLAGE 4: BETONBLOK  

De ongewapende betonblokken worden uitgevoerd in  de afmetingen 200*200*200mm, zodat de blokken door één persoon 

verwerkt kunnen worden (gewicht 19,2 kg). 

Productie betonblok 

Voor de productie van de ‘prefab beton blokken’ zijn meerdere productieprocessen mogelijk.  

1) De prefabricatie kan plaats vinden op een locatie waar de natuurramp niet heeft plaatsgevonden. De kwaliteit van het 

product kan zeer hoog zijn, omdat het geautomatiseerde verwerkingsproces 100% volledig gecontroleerd kan 

worden. Het productieproces hoeft niet op zich te laten wachten en kan gestart worden voordat er vraag (start 

wederopbouwproces) naar het product zal zijn. Het product kan, direct nadat er een natuurramp plaats heeft 

gevonden, getransporteerd worden naar het gebied.  

2) De prefabricatie kan ook op locatie plaatsvinden (op de plaats waar de natuurramp heeft plaatsgevonden). De 

voorkeur gaat uit om de productie plaats te laten vinden voordat de ramp zich heeft voldaan om diverse redenen: 

Nadat de ramp heeft plaatsgevonden zijn grondstoffen en / of materialen moeilijk of niet te verkrijgen, omdat de 

vraag naar deze grondstoffen en / of materialen hoog is en de vraag hoger is dan het aanbod. Een ander probleem is 

de infrastructuur. Indien het betonproduct nog geproduceerd moet worden en de grondstoffen of halffabricaten nog 

aangeleverd dienen te worden van meerdere externe partijen, kan het zijn dat dit op korte termijn niet mogelijk is 

(door de natuurramp kan een productieproces of grondstofwinning proces stil komen te liggen). Er kan een situatie 

ontstaan waarbij lokale bouwmaterialen niet te verkrijgen zijn omdat regionale producenten/leveranciers/ 

handelaren geen bouwmaterialen of goederen kunnen leveren aan slachtoffers van natuurrampen (op korte termijn) 

waardoor alleen import van materialen mogelijk is. 

De kwaliteit van het product kan, in tegenstelling tot betonproducten die bijvoorbeeld in Nederland worden 

geproduceerd, lager zijn. Dat houdt in, dat de trek en druksterkte van de betonblokken lager kan zijn doordat de 

materialen lager van kwaliteit zijn, of dat het productieproces technisch onderontwikkeld is en dit gevolgen heeft 

voor het betonproduct.  
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BIJLAGE 5: SWOT-ANALYSES BEKISTINGEN 

Tabel 5.1: SWOT analyse van een opblaasbare funderingsbekisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKISTING 1: OPBLAASBARE FUNDERINGSBEKISTING  

Sterkten Zwakten 

 Eenvoudige vorm, in meerdere situaties toe te passen 

 Eenvoudig te verwerken door bewoners/hulpverleners  

 Low-tech in uitvoering 

 Compact leverbaar, laag gewicht  

 Bekisting kan voor zowel voor poer, plaat en strook 

fundering toegepast worden 

 Op ongelijke grond te verwerken 

 Weinig hulpmiddelen nodig om bekisting te realiseren 

 Eindproduct is na het leveren van bekisting nog niet bereikt. 

 Niet voor alle grondsoorten geschikt 

 Niet eenvoudig aan te sluiten aan bestaande fundering 

 Constructief mogelijk niet haalbaar (teveel vervorming) 

 Product kan betondruk niet opvangen 

Kansen Bedreigingen 

 Funderingen van woningen kunnen kwalitatief worden 

verbeterd met dit product 

 Door product slim te dimensioneren, kan zelf herstel 

plaats vinden (low-tech uitvoering) en kan het product 

goed worden afgestemd en verwerkt op de bestaande 

fundering van woningen 

 Meerdere varianten beschikbaar zodat de bekisting 

voor verschillende situaties kan worden toegepast 

 

 Bekisting worden voor andere doeleinden gebruikt 

 Ontwerp product wordt belemmerd door regelgeving & lokale 

wetgeving 

 Cultuur en religieuze aspecten kunnen ervoor zorgen dat 

product niet wordt geaccepteerd 

 Onvoldoende materiaal (of beschadigd) materiaal wordt 

overgedragen  aan bewoners van woningen, zodat bekisting 

niet gerealiseerd kan worden 

 Materiaal is niet verwerkbaar (niet geschikt voor juiste 

situatie) 

 Transport van opslag naar het veld kan worden verstoord 

 De situatie is nog niet gereed om herstel plaats te laten 

vinden 

 Milieu belasting en aantasting 

 Product is van een materiaal gemaakt dat schade kan 

ondervinden tijdens transport en opslag 
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BEKISTING 2: HOUTEN BEKISTING  

Sterkten Zwakten 

 Eenvoudige vorm, in meerdere situaties toe te passen 

 Eenvoudig te verwerken door bewoners onderkomen  

 Bekisting kan voor zowel voor poer, plaat, palen strook 

fundering toegepast worden 

 Eindproduct is na leveren van bekisting nog niet bereikt 

 Niet voor alle grondtypen inzetbaar 

 Constructief mogelijk niet haalbaar 

 Veel bewerkingen vereist om bekisting op maat te kunnen 

verwerken 

 Veel volume dat getransporteerd moet worden 

Kansen Bedreigingen 

 Funderingen van woningen kunnen kwalitatief worden 

verbeterd met dit product 

 Door product slim te dimensioneren, kan zelf herstel 

plaats vinden (low-tech uitvoering) en kan het product 

goed worden afgestemd en verwerkt op de bestaande 

fundering van de woningen. 

 Meerdere varianten beschikbaar zodat de bekisting 

voor verschillende situaties kan worden toegepast 

 

 Bekisting wordt voor andere doeleinden gebruikt 

 Ontwerp product wordt belemmerd door regelgeving & lokale 

wetgeving 

 Cultuur en religieuze aspecten kunnen ervoor zorgen dat 

product niet wordt geaccepteerd 

 Onvoldoende materiaal (of beschadigd) materiaal wordt 

overgedragen  aan bewoners van woningen, zodat bekisting 

niet gerealiseerd kan worden 

 Materiaal is niet verwerkbaar (niet geschikt voor juiste 

situatie) 

 Transport van opslag naar het veld kan worden verstoord 

 De situatie is nog niet gereed om herstel plaats te laten 

vinden 

 Milieu belasting en aantasting 

 Product is van een materiaal gemaakt dat schade kan 

ondervinden tijdens transport en opslag 

Tabel 5.2: SWOT analyse van een houten funderingsbekisting 

BEKISTING 3: ZEIL BEKISTING  

Sterkten Zwakten 

 Eenvoudige vorm, in meerdere situaties toe te passen 

 Eenvoudige verwerkbaarheid door bewoners 

onderkomen 

 Low-tech in uitvoering 

 Compact leverbaar, laag transportgewicht 

 Op ongelijke grond te verwerken 

 Bekisting kan voor zowel voor poer, plaat en strook 

fundering toegepast worden 

 Licht van gewicht 

 Weinig hulpmiddelen nodig om bekisting te realiseren 

 Eindproduct is na leveren van bekisting nog niet bereikt. 

 Niet Voor alle funderingsvormen geschikt (paalfunderingniet 

geschikt) 

 Niet voor alle grondtypen inzetbaar 

Kansen Bedreigingen 

 Onderkomens kunnen kwalitatief worden verbeterd 

met dit product 

 Door product eenvoudig te dimensioneren, kan zelf 

herstel plaats vinden en product goed worden 

afgestemd en verwerkt op het bestaande 

 Door product slim te dimensioneren, kan uitvoering 

low-tech worden gemaakt. 

 Meerdere varianten beschikbaar voor zodat de 

 Niet voor alle grondtypen inzetbaar 

 Bekisting wordt voor andere doeleinden gebruikt 

 Ontwerp product wordt belemmerd door regelgeving & locale 

wetgeving 

 Cultuur en religieuze aspecten kunnen ervoor zorgen dat 

product niet wordt geaccepteerd 

 Onvoldoende materiaal (of beschadigd) materiaal wordt 

overgeleverd aan slachtoffers. 
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bekisting voor verschillende situaties kan worden 

toegepast 

 

 Materiaal is niet verwerkbaar (niet geschikt voor juiste 

situatie) 

 Niet voldoende geprefabriceerd om aan behoefte te voldoen 

 De situatie is nog niet gereed om herstel plaats te laten 

vinden 

 Milieu belasting en aantasting 

 Product is van een materiaal gemaakt dat schade kan 

ondervinden tijdens transport en opslag 

Tabel 5.3: SWOT analyse van een zeil funderingsbekisting 
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 BIJLAGE 6: TECHNISCHE EINGENSCHAPPEN PVC ZEIL 

B6000 PANAMA 

weefsel/tissu/fabric  100% PES  

Gewebe/tejido  1100 dtex  

    

gewicht/poids/weight  900 g/m² DIN EN ISO 2286-2 

Gewicht/peso total   BS 3424 method 5A 

    

samenstelling doek/tissu/fabric 260 g/m² DIN EN ISO 2286-2 

composition Gewebe/tejido   BS 3424 method 5B 

composition                    

Zusammensetzung coating/enduction 640 g/m²  

composición Beschichtung/revestimiento             PVC  

vernis/lacquering/Lackierung/lacado 1/1   

treksterkte ketting/warp/chaîne 4000 N/5cm DIN 53 354 

résistance rupture Kette/urdimbre   BS 3424 method 6A 

breaking strength     

Höchstzugkraft inslag/weft/trame 3500 N/5cm  

resistencia a la ruptura Schuß/trama    

      

scheurweerstand ketting/warp/chaîne 600 N DIN 53 356 

résistance à la déchirure Kette/urdimbre  BS 3424 method 7A 

tear strength     

Weiterreißfestigkeit inslag/weft/trame 600 N  

resistencia a la rasgadura Schuß/trama    

      

hechting/adhérence/adhesion  90 N/5cm DIN 53 357 

Haftung/adherencia   BS 3424 method 9B 

temperatuurbestendigheid  -30 °C/+70°C DIN EN 1876-2 

tenue à la température   BS 3424 method 10 

temperature resistance    

Temperaturbeständigkeit    

resistencia a la temperatura    

lichtechtheid (uitgezonderd wit) 7-8 DIN EN ISO 877 

tenue à la lumière (excepté en blanc)  BS 3424 method 15 

light fastness (except white)   

Lichtechtheit (außer Weiß)   

resistencia a la luz (excepto blanco)   

onbrandbaarheid/inflammabilité    DIN 75200 

flammability/Flammbarkeit/inflamabilidad   

toepassing  schuifgordijnen 

 rideaux coulissants 

 side curtains 

 Schiebeplanen 

 cortinas laterales camón 

application 

application 

Anwendung 

aplicación 

Tabel 6.1: Eigenschappen B6000 Panorama zeil(www.sioen.com) 

 

http://www.sioen.com/
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BIJLAGE 7:  1E PROEF PVC FUNDERINGSBEKISTING 06-04-13 

Proef: 

Om de haalbaarheid te testen van een PVC zeil bekisting, zal een proefopstelling helpen om het product verder te kunnen 

ontwikkelen en mogelijke problemen in een vroeg stadium op te lossen.  

Stap 1: Voor de proef is de grond licht geëgaliseerd. Kijken naar de praktijksituatie zullen we er van uit moeten gaan dat de 

ondergrond (bij zowel bestaande als nieuwe onderkomens) niet volledig egaal uitgevoerd kan en zal worden. Omdat de 

uitvoering gemaakt zal worden de bewoners en hulpverleners, zal er rekening worden gehouden met een bepaalde 

onnauwkeurigheid. Een van deze onnauwkeurigheden is een onzuiver grondbed. Het PVC zeil zal een mate van flexibiliteit 

bevatten om deze nauwkeurigheden op te kunnen vangen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Locatie: Nederland, Berghem 

Temperatuur: 4°C 

Samenstelling bodem: Zand, droog 

Stap 2: Omdat PVC zeil niet stijf is, zal het tijdens de verwerking 

op spanning gebracht worden om de vorm te realiseren waar de 

betondoorsnede aan zal moeten voldoen. 

In figuur 7.2 is te zien dat de piketten in de grond zijn geslagen. 

Hier zijn piketten gebruikt, die de positie van de fundering 

bepalen en tevens dienen ter ondersteuning van het opvangen 

van de funderingsdruk op de bekisting (zeil).  

Stap 3: In de volgende stap wordt het zeil geplaatst over de 

piketten. Om deze stap uit te voeren zal  1 opstaande kant uitgezet 

worden zodat het zeil voldoende spanning heeft en niet teveel vervorming zal geven indien het belast wordt 

(beton wordt gestort). Tussen het zeil en de piketten zal een verbinding gemaakt worden die voldoende sterk is en 

een bepaalde mate van vormvrijheid kent (speling), zodat de onnauwkeurigheid kan worden opgevangen. 

 

Figuur 7.1: Egaliseren van de ondergrond 

Figuur 7.2: piketten in de grond slaan 

Figuur 7.3: Schematisch bovenaanzicht van het plaatsen van het zeil 
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In deze test opstelling is het zeil geschroefd aan de piketten, om spanning op 

het zeil aan te brengen.  

De afmetingen van de fundering zijn bepalend voor de positionering van het 

zeil. De afmetingen van het zeil zijn groter dan dat de afmetingen worden van 

de fundering, zodat de positie van het zeil centrisch geplaatst is. De breedte 

van de fundering is hierbij maatgevend.  

Stap 4: In figuur 7.4 is te zien dat de uiteinden van de fundering zijn 

afgesloten met houten platen, zodat het beton niet weg kan lopen. Omdat het 

zeil vervormbaar is, worden spanners aangebracht om het zeil ‘bijeen’ te 

houden en de betondruk op de bekisting op te vangen. In deze opstelling wordt 

getest of de spanners noodzakelijk zijn en op welke plaats zij toegepast moeten 

worden ten opzichte van de aanwezige piketten.  

Stap 5: De bekisting wordt in deze eerste proef aangevuld met zand (volumieke 

massa circa 1800 kg/m3), ligt aangestampt en vervolgens overgoten met water 

(wat zorgt voor een hogere verdichting en hogere volumieke massa). 

Resultaten proef 

Vervorming zeil 

Voor de afmetingen van de fundering zijn de volgende maten gehandhaafd: Een 

hoogte van 400mm en een breedte van 600mm. Deze afmetingen zijn, ongeacht 

wat de afmeting is van de bestaande fundering, voldoende om te voldoen aan de 

gestelde eisen. Het zeil vertoont een normaal vervormingsgedrag. Ook neem het 

zeil een rechthoekige vorm aan, zie onderstaande foto. 

 

Het zeil is voldoende sterk en vertoont geen scheurvorming door de druk van het 

zand en ook niet op de positie waar het zeil op de piketten geschroefd is. 

 

Spanners 

Grondspanners zijn toegepast ter plaatse van de piketten en in het midden van de 

piketten. De grondankers trekken het zeil aan, zie figuur 7.5. Om piketten te 

bevestigen, zullen extra ogen aan het zeil gemaakt wat ertoe leidt dat het 

productieproces extra kosten met zich mee zal brengen. De vervorming met 

grondspanners is lager dan wanneer er geen grondspanners toegepast worden. 

Er zal gecontroleerd moeten worden of er zonder grondspanners voldaan wordt 

aan de vervorming. Het staal van de spanners mag niet gerekend worden tot 

het benodigde wapeningsoppervlakte. Ter plaatse van de piketten leveren de 

spanners weinig spanning. Daar waar de spanners tussen de piketten geplaatst 

zijn, is te zien dat de spanners wel degelijk op (trek)spanning komen te staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7.4: Zeil dat op de piketten is geschroefd 

Figuur 7.5: Spanners aangebracht ter plaatse 
van de piketten 

Figuur 7.6: Bekisting aanvullen met zand 

Figuur 7.7: Zeil vertoont vervorming als het 
niet op spanning wordt gebracht 
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Piketten 

In figuur 7.8 is te zien dat er gekozen is voor een h.o.h. afstand van 500mm 

voor vurenpiketten met de afmetingen 40*40mm. De hart op hart afstand zal 

voornamelijk afhangen van de afmetingen van het zeil (met name de hoogte 

waar de  betondruk opkomt). De piketten zijn voldoende sterk en vertonen 

geen vervorming. 

 

Vervorming 

Uit de eerst proef blijkt dat over de doorsnede vervorming op kan treden. De 

vervorming die hier op zal treden is afhankelijk van de hart op hart afstand 

van de piketten, de sterkte van het PVC zeil en de hoogte van de fundering. 

Indien de bekisting niet op voldoende op ‘spanning’ zal worden gezet, zal er 

een grote vervorming kunnen ontstaan. Om dit op te vangen, kan er in de 

rand van de opstaande kanten een kabel worden toegevoegd die de 

horizontale druk deels kan opvangen. 

 

Volgens NEN 6720 valt het beton dat toegepast en verwerkt zal worden in 

het oppervlakte beoordelingsklasse 2B en worden er geen eisen gesteld aan 

toelaatbare afwijkingen (www.ab-fab.nl).  

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7.8: Hart op hart afstand van 500mm 

Figuut 7.9: Zijaanzicht PVC bekisting 

J.F.A. van Ravensteijn 
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BIJLAGE 8: 2e PROEF PVC FUNDERINGSBEKISTING 18-06-13 (OPTIMALISATIE) 

Aan de hand van de resultaten van proef 1 van de bekisting en tijdens het ontwerpproces is het voorlopig ontwerp 

doorontwikkeld. Met de volgende aspecten is er in de 2e proef rekening gehouden. 

Onderwerp Aspect 

Bekistingsdruk  H.o.h. afstand piketten zorgen voor toegangbare doorbuiging (1) 

Materialen 

 

 

 

 

 

 

 Toegepaste zeil vertoont geen scheurvorming / geen extreme doorbuiging.(2) 

 Verbinding / koppeling van zeil met piketten is nauwkeurig? (3) 

 Zijn afmetingen zeil (lengte, breedte, dikte) toegankelijk? (4) 

 Is extra versteviging in bovenrand een vereiste? (5) 

 Vaker gebruik van bekisting mogelijk? (6) 

 Afmetingen piketten? (7) 

 Voldoende verankering in bodem? (8) 

 Materiaal piketten? (9) 

Verwerkbaarheid / uitvoering  Op ‘spanning’ brengen / strak zetten zeil  (10) 

 Fundering stellen met behulp van piketten en zeil. Hoe nauwkeurig kan dat? 

(11) 

 Aansluiten op bestaande situatie? (12) 

 Het plaatsen en stellen van de fundering is tijdbesparend en kan door niet-

bouwtechnische mensen uitgevoerd worden. (13) 

 Hoekoplossingen mogelijk maken? (14) 

 Neemt bekisting gewenste vorm aan? (terugkoppeling naar gewenste 

afmetingen) (15) 

 Aansluitingen: Bekisting –bekisting. Bestaande fundering-bekisting. (16) 

 Bekisting is geschikt voor grondstabilisatie en verwerking van wapening? (17) 

Hulpmiddelen  Welke hulpmiddelen zijn vereist om de bekisting te stellen en realiseren? Kan 

dit beperkt worden? (18) 

Kosten  De keuze van materialen is kostenbesparend? (19) 

 Het beperken van materiaalverbruik (20) 

Algemeen  Bekisting is toe te passen bij diverse grondsoorten?(21) 

 Bekisting te verwerken bij diverse weersomstandigheden?(22) 

Tabel 8.1: Aspecten waar aandacht naar gaat bij het uitvoeren van de proef 
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Resultaten proef: 

Datum uitvoering:   18-06-13 

Locatie:    Berghem, Nederland  

Grondsoort:   Zand 

Temperatuur:   32 graden Celsius 

Materialen:    10 piketten vurenhout Ø38mm  

    Eindschotten houten plaat 

    Bekisting PVC zeil  

    Beton B25 

Gebruikte hulpmiddelen:  Schop 

    Hamer 

   

 

Gemeten breedte  

bovenzijde mm: 

Hoogte (kant  

ogen) mm 

Hoogte (kant 

 ringbanden) mm 

Punt 1 460 160 180 

Punt 2 510 130 160 

Punt 3 470 140 180 

Punt 4 500 140 160 

Punt 5 460 160 180 

Punt 6 530 120 150 

Punt 7 470 160 170 

Punt 8 530 120 150 

Punt 9 450 150 150 

Tabel 8.2: Resultaten proef 2: Verplaatsing zeil nadat het beton gestort is 

 

 

Figuur 8.1: Opstelling proef 
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Het totale hoogte verschil over de gehele lengte van 3 meter 

bedraagt 5mm. Deze maat is acceptabel, mits er wordt voldaan 

aan de betondoorsnede. De PVC ringbanden zijn beter op spanning 

te zetten en bij het controleren van de hoogte (nadat er beton 

gestort is) kan geconcludeerd worden dat deze uitvoering beter is 

dan wanneer ringen gestikt worden op het zeil, omdat dit meer 

vervorming oplevert. In figuur 8.3 is te zien dat er vervorming 

ontstaat. Over de gehele lengte kan 1 piket extra toegepast 

worden om de vervorming te verminderen, zodat een beter 

‘eindresultaat’ bereikt kan worden. Om de breedte te controleren 

zullen beide zijden uitgevoerd moeten worden waarbij PVC 

piketbanden op het zeil gestikt zijn. In tabel 8.2 wordt de breedte 

van de betondoorsnede weergegeven. Op de positie tussen de 

piketten in is de vervorming het hoogst.  

 

De piketten van vurenhout zijn voldoende sterk en vertonen vrijwel geen 

vervorming. Zodoende kunnen deze nog slanker gedimensioneerd worden 

dan Ø 40mm zoals is toegepast in de proef, wat onder andere zal leiden tot 

minder transportvolume. Het kost relatief veel energie om de piketten in de 

grond te slaan. Om deze reden kunnen de piketkoppen gespitst worden zodat 

deze makkelijker in de grond geslagen kunnen worden.  

 

De bekisting zal uitgevoerd worden als een verloren bekisting. De piketten 

zijn niet eenvoudig te verwijderen (tijdens het ontkisten). Het zeil kan niet 

verwijderd worden. De bovenkant van het zeil is tevens de stortrand van de 

fundering. Het zeil kan hoger worden uitgevoerd zodat meerder afmetingen 

(hoogte) gerealiseerd kunnen worden. Ook wordt er voorkomen dat er beton 

over de bekistingrand kan lopen zodat de bodem niet verontreinigd wordt.  

 

De bekisting is eenvoudig te verwerken. Weinig hulpmiddelen zijn nodig om 

de funderingsbekisting te plaatsen.  Zonder bouwtechnische kennis en met 

een goede handleiding kunnen hulpverleners de bekisting verwerken. 

Het PVC zeil (Panorama B6000) is geschikt om toe te passen als 

bekistingsmateriaal. Het vertoont geen scheurvorming en kan de betondruk 

opnemen.  

Figuur 8.2: Funderingsbekisting geplaatst klaar om gestort te 
worden 

 

Figuur 8.3: Funderingsbekisting gestort 

 

 

Figuur 8.4: Meten betondoorsnede Figuur 8.5: Ontkistte funderingssstrook 
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BIJLAGE 9: HANDLEIDING PVC BEKISTING
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