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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport dat het resultaat vormt van mijn afstudeeronderzoek aan de Faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Eindhoven. Het het doorlopen proces weer en op 
welke wijze aan de van het onderzoek wordt voldaan. 

Zoekend naar een voor dit onderzoek raakte ik in met Faas Moonen die in 2001 
promoveerde op het ontwikkelen van een funderingswijze Na een enthousiaste 
en uitgebreide uitleg ben ik me gaan verdiepen in deze funderingswijze en heb ik het doel van mijn 
afstudeeronderzoek Ik heb onderzoek verricht naar de vraag of en op welke wijze met 
die ge"industrialiseerde funderingswijze een fundering op palen voor de woningbouw kan 
worden. Oit heeft tot een grondige analyse van de verschillende paaltypen in Nederland en de 
bijbehorende specifieke van vervaardigen. Per paaltype is onderzocht hoe in combinatie met 
deze funderingswijze een op palen gemaakt kan worden. In eerste instantie is bekeken of en 
hoe het mogelijk is en daarna is bepaald welke wijze voor woningbouw op dit moment de meeste 
geschikte is. 

Mijn medeafstudeerders op dit Joost en Schalkwijk wit ik succes wensen met 
hun afstudeerproject en ook degenen die ongetwijfeld nog zuUen volgen. Ik ben benieuwd hoe de 
geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze er uiteindelijk uit zal gaan zien. 

Oit voorwoord wit ik ook om een aantal mensen te bedanken: Mijn begeleiders, Jos 
Faas Moonen en Guus Timmermans, voor de gesprekken het afgelopen jaar en voor het vertrouwen 
dat jullie in mij toonden. Mijn ouders wi! ik bedanken voor hun aan mijn geweldige en leerzame 
studententijd. Mede hen heb ik mijn studententijd kunnen beleven op de manier zoals ik het nu 
heb gedaan. Het duurde misschien iets langer dan zij hadden verwacht en gehoopt, maar ik heb de 
kans gekregen en genomen om me te ontwikkelen tot ik ben en daar ben ik hen dankbaar voor. 
De laatste regel is voor mijn vriend bedankt voor aile vragen die ik je afgelopen mocht 
maar vooral voor de antwoorden 
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Marloes Kursten 
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Samenvatting 

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is de vakwerkfunderingswijze. Deze 
funderingswijze voor de woning- en laagbouw is ontwikkeld op de Technische Universiteit Eindhoven bij 
de Faculteit Bouwkunde door Faas Moonen en de Jantienus de Kleine en Martijn van den 
Bouwhuijsen. Dit onderzoek start waar geeindigd zijn. 

In het kader van dit afstudeeronderzoek is aile beschikbare documentatie met betrekking tot de nieuw 
ontwikkelde funderingswijze bestudeerd. Daaruit enkele naar voren gekomen die nog 
verder onderzocht dienen te worden. Het uiteindelijke doel is deze nieuwe funderingswijze op de markt 
te 
De vakwerkfunderingswijze is ontwikkeld om toe te passen zowel een fundering 
op staal als een fundering op palen. Bij de ontwikkeling is hiermee gehouden, maar hoe het 
funderen op palen in de praktijk in zijn werk zou moelen gaan is niel beschreven. 
De woningen moeten door hun en (grote geconcentreerde 

tegenwoordig steeds vaker gefundeerd worden op palen. Daarom is het, om de 
vakwerkfunderingswijze als nieuw product op te markt te van belang dat deze 

tOE~Qepa:st kan worden als een fundering op palen is. In dit onderzoek wordt daarom 
onderzochl of en op welke manier het mogelijk is met de vakwerkfunderingswijze 
een op palen te maken. Dit heeft geleid tot de volgende ri"""I",t<:>1 

Het doel van het onderzoek is het vinden van een manier waarop, van de in Nederland 
bestaande paa/typen, met de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op palen 
voor de woningbouw gemaakt kan worden, zodanig dat de uitgangspunten van de gei'ndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze behouden blijven. 

In de Nederlandse woningbouw is het gangbaar dat met een kruipruimte gebouwd wordt. De huidige 
technieken om een fundering op palen te maken zijn daar dan ook voor. Door de gehele 

af te graven en vanaf dat niveau de bouw te ontstaat de kruipruimte vanzelf. Bij de 
,,,,<:>,0.1"11<:> vakwerkfunderingswijze wordt jUtst gebouwd zonder kruipruimte. In van het 

van de gehele bouwput worden er aileen sleuven gegraven. In de fabriek ontwikkelde EPS-
elementen worden in die sleuven geplaatst en de grond wordt weer Deze elementen worden 
in een later stadium gevuld met beton en vormen zo de 
Het van de EPS-elementen in sleuven is een van de van de 

,"'fr',:::'III"'''''''f('l", vakwerkfunderingswijze, maar dit uitgangspunt 
technieken niet geschikt voor het maken van een in een 

Om een oplossing Ie vinden voor dit probleem, zonder dal de uitgangspunten van de ge'industrialiseerde 
va~r:wE~rKTI .... riQnnrt'''''''70 Oe\!\/1I2'100 dienen te worden. moet worden op welke manier het 

mSllis.eel"ae vakwerkfunderingswijze een fundering op Ie maken. Het 
vereist dal de EPS-elementen geplaatst kunnen worden in een sleuf. Om 

een op Ie kunnen maken, moet de kop van de paal zich bevinden op het niveau van de 
bodem van de sleuf en om de te kunnen koppelen aan de funderingsbalk is 
Deze drie vormen de vereisten om met de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een 

op te kunnen maken. 

Onderzocht is hoe deze vereiste uitgangssituatie in de praktijk bereikt kan worden. Daarvoor de 
in Nederland bekende paaltypen in kaart gebracht. Voor dit onderzoek zijn de 

<:>T""nnr.oon" de betonnen palen, de stalen buispalen, de stalen 
en de combinatiepalen. Gekozen is om de palen in te delen naar de 

van de uiteindelijke paal. 
De paaltypen zo ingedeeld dat de manier om de vereiste eindsituatie te bereiken voor aile palen in 
een dezelfde is. 

3 



Het is de bedoeling dat voor alie categorieen een manier gevonden wordt hoe de vereiste uitgangssituatie 
kan worden, zodat met uit elke met de geIndustrialiseerde vakwerkfunderingswyze 

een fundering op palen kan worden. Hiervoor zijn per varianten bedacht. Per variant 
is gestart vanuit dezelfde beginsituatie; het bouwrijp maken van de bouwplaats. Daama wordt 

voor stap beschreven hoe tot de vereiste uitgangssituatie kan worden. De verschillen 
zitten bijvoorbeeld in het moment van het graven van de sleuf of in de manier van van de 
wapening en het onder of boven maaiveld laten eindigen van de 
In totaal zijn 54 varianten bedacht. In eerst instantie is geprobeerd heel vrij te denken om tot willekeurige 
varianten te kamen, pas daama zijn de varianten getoelst aan de praktijk en is of de variant 
uitvoerbaar, wenselijk en toegestaan is. 

Om de diverse varianten te kunnen toetsen en zo te komen tot een uitvoerbare variant is contact 
rtO~''''l''lht met de praktijk. Aile aspecten die aan de orde komen bij het maken van een fundering op palen 

bekeken, zoals de begaanbaarheid van het terrein, het koppensnelien. het en op hoogte 
het akoestisch doormeten, het onder maaiveld en de regelgeving op het gebied van 

van die informatie negen vastgesteld op basis waarvan 
de varianten geloetst en al dan niet zijn om te komen tot een uiteindelijke, uitvoerbare 
variant. 
Per paalcategorie een of meerdere varianten overgebleven die op goon enkele van de vastgestelde 
toetsingscriteria afgekeurd konden worden. Die varianten geven aan op welke manier het mogelijk is 
met de paaltypen uit die categorie de vereiste uitgangssituatie Ie bereiken. Per is be~)aald 
welke variant de voorkeur heeft en of deze voor aile paaltypen in die categorie 

In eerste instantie aile paaltypen in dit onderzoek meegenomen voor het vinden van een manier om 
eenfundering op te maken met de In een laterstadium 
is bekeken welke van de overgebleven varianten toepasbaar voor een fundering op palen 
voor de woningbouw. Er zijn vier typen die veelvuldig worden toegepast in de woningbouw. Voor 
ieder van deze vier typen is een variant gevonden waarmee de vereiste te bereiken 
maar aileen voor de prefab betonnen palen is een manier gevonden waarmee op een uitvoerbare en 
wenselijke manier een fundering op gemaakt kan worden. Voor de andere paaltypen zijn aan de 

varianten zoveel nadelen verbonden dat deze niet eenvoudig toe te passen zijn. Het 
dat hieruit voigt is de geIndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze aileen toe te passen in combinatie 
met prefab betonnen palen en dan de voorkeur uit naar toepassing van het type holle heipaal. 

Tijdens dit onderzoek is duidelijk geworden dat wanneer met verschillende partijen uit de funderings
branche gesproken wordt, verschillende antwoorden worden gegeven op vraag. Bedrijven 
hanteren een net afwijkende werkwijze en wat de een voor onmogelijk houdt is voor de ander 
Het was dan ook niet eenvoudig om duidelijk te krijgen of iets echt niet kon, niet mocht of dat het 
betreffende dit niet deed. 

Geconcludeerd kan worden dat bij deze funderingswijze de aanwezigheid van een sleuf zorgt voor veel 
problemen. Mocht het gewenst zijn de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze toe te passen met 
andere dan betonnen palen, dan wordt geadviseerd de ge"industrialiseerde vakwerkfunderings-

zodanig aan te passen dat de aanwezigheid van een sleuf geen vereiste meer is. 
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Tu/e Inleiding 

1 Inleiding 

Dil rapport vorml de 
Het rapport het nnn,nr",,,, 

aan de Technische Universileil Eindhoven. 
op welke wijze aan de doe/stelling van het 

onderzoek word! vo/daan. 

1.1 Aanleiding 
Ais onderwerp voor dit afstudeeronderzoek is naar een praktische en realistische opgave. De 
voorkeur ging daarbij uit naar een actueel uit de bouwpraktijk, waarbij dit afstudeeronderzoek 
een bijdrage zou kunnen leveren aan de daarvan. 
Ais onderwerp voor dit afstudeeronderzoek is voor de ge'industrialiseerde vakwerkfunderings-
wijze. Deze funderingswijze voor de woning- en laagbouw is ontwikkeld op de Technische Universiteit 
Eindhoven bij de Faculteit Bouwkunde, maar is zeker niet uitontwikkeld. Een aantal aspecten dient 
nog nader onderzocht te worden. 
In dit onderzoek is gestart met het analyseren van de beschikbare informatie die uit die eerdere 
onderzoeken voortgekomen is. Uit de verschillende en naar 
voren gekomen waaruit een probleem aeiKm~en 

1.2 Belang van het afstudeeronderzoek 
De ge"industrialiseerde bevindt zich in het stadium van ontwikkeling. Het 
uiteindelijke doel is deze nieuwe op de markt te De geIndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze is ontwikkeld om toe te passen voor zowel een fundering op staal als een 
fundering op palen. Bij de ontwikkeling is hiermee maar hoe het funderen op palen 
in de praktijk in werk zou moeten gaan is niet beschreven. De gebouwen moeten door hun 

gewicht en constructiewijze (grote geconcentreerde tegenwoordig steeds vaker 
worden op palen en daarom is om de vakwerkfunderingswijze als 

nieuw product op te markt te zetten, van belang dat deze kan worden als een fundering 
op palen noodzakelijk is. In dit onderzoek wordt onderzocht of en op welke manier het mogelijk is met 
de geYndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op te maken. Daarvoor worden de 
in Nederland bestaande typen funderingspalen wordt voor de in Nederland 
voor de woningbouw gangbare paaltypen een manier te vinden hoe met de geYndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze een fundering op palen gemaakt kan worden. 

1.3 Opbouw rapport 
In dit rapport wordt het proces beschreven dat doorlopen is om een manier te vinden waarop met de 
ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op palen voor de woningbouw te maken is. De 
stappen die ondernomen zijn om tot een eindresultaat tot komen, staan beschreven in de verschillende 
hoofdstukken. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het onderwerp van dit afstuderen. 
ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze worden kort toegelicht en de 

De voordelen van de 
IIt\l.I"\or ...... "!':V{)IOIl1rdlp. wordt 

beschreven. 
In h,...,,\trl,,t, 3 wordt beschreven welk probleem gekozen is om te dienen als £'\nnc'nAJ.~,.n van dit 

De doel- en probleemstelling en de daarbij behorende worden 
beschreven. 

gaat dieper in op het belang van dit onderzoek en de "",ucrnr.r.nr,cn 

vals[O,eSlelO wordt welke situatie vereist is om met de 
fundering op palen te kunnen maken. 
Hoofdstuk 5 de studie die verricht is naar de bestaande paaltypen in Nederland en de indeling 

in Bekeken wordt, aan de hand van het generen van varianten, hoe met 
deze de vereiste situatie uit hoofdstuk 4 bereikt kan worden. 
In hoofdstuk 6 wordt de achtergrond besproken van het funderen op palen. Er wordt ingegaan op de 
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werkzaamheden die plaats moeten vinden, de die gelden en de uitvoering. Op basis van deze 
informatie worden criteria op basis waarvan de in hoofdstuk 5 gevonden varianten getoetst 
kunnen worden. 
In hoofdstuk 7 worden de varianten getoetst en wordt per welke van de 
overblijvende varianten de voorkeur heeft. 
In hoofdstuk 8 wordt besproken of het mogelijk is de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze toe te 
n:;;o'"';:;';''' in combinatie met sen paaltype. 
In hoofdstuk 9 worden conclusies getrokken en wordt bekeken of de doelsteliing behaald is tevens 
worden voor vervolgonderzoek. 

BijlageAgeeft de resultaten weer van de analyse van de beschikbare informatie van de ge"industrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze. Beschreven worden de verbeterpunten en problemen die gevonden zijn maar 
die niet tot onderwerp van dit onderzoek 

B geeft een overzicht van de op dit moment bekende vormen van funderen en bekistingen 
voor zowel funderen op staal als funderen op palen. 

e geeft een van de op dit moment in Nederland bestaande en de 
categorieen waarin deze ingedeeld. 
In bijlage D worden de oplossingsvarianten getoond die gevonden voor de categorieen 
fu nderingspalen. 

E toont het artikel dat geschreven is voor het tijdschrift van december 2007. 

1 Kanttekening 
am te komen tot een uiteindelijke de oplossingsvarianten voorgelegd aan de praktijk. 
Gezien de specifieke problematiek in de uitvoering is dit een haast noodzakelijke stap om te komen tot 
werkbare en realistische oplossingen. Een aantal bedrijven is benaderd en in de vorm van interviews 
zijn de verschillende varianten doorgenomen. 
De antwoorden die daaruit voort kwamen waren regelmatig heel verschillend. Wat volgens de ene 
niet mocht, was de andere partij mogelijk. am dit probleem te ondervangen 

indien mogelijk dezelfde vragen aan meerdere partijen en is uiteindelijk naar eigen inzicht 
met de beschikbare kennis een mening gevormd. Het kan dus voorkomen dat die dit rapport 
lezen over zaken een andere hebben. 
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TuLe Gei'ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze 

2 Ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze 

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is de gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. In dit 
hoofstuk wordt toegelicht hoe de gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze tot stand is gekomen, 
waarom deze is ontwikkeld en hoe deze werkt. 

2.1 Het traditionele funderingsproces 

De manier van funderen in de woningbouw zoals wij die tegenwoordig kennen is traditioneel en erg 
arbeidsintensief. Ais de fundering uit de tijd van de Romeinen vergeleken wordt met de fundering van nu, 
dan is er weinig verschil. Er zijn met de tijd weliswaar verbeteringen geweest, maar deze hadden steeds 
betrekking op de optimalisatie van de verschillende onderdelen en niet op de gehele wijze van funderen. 
Om een voorbeeld te geven; de houten bekisting is vervangen door een bekisting van EPS, maar de 
rechthoekige vorm is gebleven. Het huidige funderingsproces speelt zich voor het grootste gedeelte af 
op de bouwplaats onder niet optimale omstandigheden en is inefficient en sterk versnipperd. Er moeten 
20 tot 25 activiteiten afzonderlijk aangestuurd worden waarbij verschillende vaklieden worden ingezet. 
Het grootse gedeelte is handwerk en intervallen tussen de diverse activiteiten zijn onontkoombaar, 
hierdoor duurt het funderen vaak onnodig lang. De funderingen vertonen vaak grate maatafwijkingen en 
de nauwkeurigheid wordt weergegeven in centimeters en niet in de gewenste millimeters. 

Afb. 2.1 - De traditione/e manier van funderen. Afb. - 2.2 Een fundering met een bekisting van EPS. 

Genoeg redenen om eens kritisch naar de huidige manier van funderen te kijken . Daarom ontwikkelde 
Faas Moonen de ge"lndustrialiseerde funderingswijze, waarop hij in 2001 aan de Technische Universiteit 
Eindhoven is gepramoveerd. In 2005 zijn Martijn van den Bouwhuijsen en Jantienus de Kleine 
afgestudeerd op de verdere ontwikkeling van deze ge"lndustrialiseerde funderingswijze.(26) (27) 

Een belangrijk uitgangspunt van de te ontwikkelen funderingswijze was het ontwikkelen van een 
totaalconcept. Aile werkzaamheden onder peil worden de verantwoordelijkheid van een aannemer. Van 
het uitzetten van de heipiketten, de productie van de elementen tot en met de uiteindelijke uitvoering. 
Door het integreren en het samenbrengen van de verschillende onderdelen van een fundering is het 
mogelijk het funderingstraject te optimaliseren en zo de bouwtijd te verkorten. 
Een tweede belangrijk uitgangspunt was het ontwikkelen van een industrieel product zodat er meer 
werkzaamheden in de fabriek en minder op de bouwplaats, plaats kunnen vinden. Onder industrieel 
wordt in dit geval verstaan het projectongebonden kunnen produceren. Het product moet toe te passen 
zijn in de meest uiteenlopende projecten zonder dat deze vooraf bekend zijn. Dit in tegenstelling tot 
prefabriceren, waarbij een product pas geproduceerd wordt als het verkocht is, dit is projectgebonden. 
In het pramotieonderzoek van Faas Moonen wordt de verwachting uitgesproken dat het aandeel van 
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grate geprefabriceerde bouwdelen in de toekomstige woningbouw sterk zal toenemen. Hiervoor moet 
de maatbeheersing op de bouwplaats worden verbeterd omdat de maattoleranties van geprefabriceerde 
bouwdelen klein zijn, terwijl de funderingen van nu vaak grate maatafwijkingen vertonen. Bij het 
ontwikkelen van een nieuwe funderingswijze was dit dan ook een belangrijk uitgangspunt. 

2.2 De nieuwe funderingswijze 

De rechthoekige vorm van een traditionele funderingsbalk is niet 
de meest efficiente vorm om een belasting op te nemen. Dit wordt 
duidelijk als gekeken wordt naar de minimale prestatie-eisen die 
aan de funderingsbalk gesteld worden : een bepaalde breedte 
aan de bovenzijde om de vloer en de wand te ondersteunen (1), 
een bepaalde hoogte om de vorstvrije diepte te halen (2) en een 
bepaalde aanlegbreedte om de op de fundering werkende krachten 
over te kunnen brengen op de draagkrachtige grand (3). De vorm 
die zo ontstaat is die van een I. Deze vorm is qua sterkte en stijfheid 
gelijk aan die van de gangbare rechthoekige balk, maar bespaart 
circa 30% beton. Ais gekeken wordt naar de rechthoekige balk 
met een U-vormige bekisting van EPS, dan is het mogelijk dat als 
de balkdoorsnede verandert in een I-vorm, de vorm van de EPS
bekisting ook de vorm van de I te laten volgen. Met EPS kunnen de 
meest vrije vormen gerealiseerd worden door de toepassing van 
matrijzen in het vervaardigingspraces. 

Afb. 2.3 - De minima/e eisen die 
aan een funderingsba/k worden 
geste/d. 

Bij de U-vormige bekistingen van EPS, doet de EPS dienst als isolatie om koudebruggen te voorkomen, 
maar vormt het tegelijkertijd ook de bekisting. De EPS dient bestand te zijn tegen de betondruk die er op 
werkt als de bekisting wordt gevuld met beton. De EPS zou een stuk dunner kunnen zijn als het aileen 
een isolerende functie zou moeten hebben. Door de EPS bekisting in de grand in te graven, kan de 
grand meewerken aan het opvangen van de betondruk. De gronddruk daarentegen wordt via de EPS
bekisting direct afgesteund op de gronddruk aan de andere zijde. Op deze manier kan de EPS dunner 
worden uitgevoerd en kan er ook bespaard worden op EPS. 

De EPS-bekisting wordt in de fabriek uit drie delen, twee zijkanten en een deksel, samengesteld tot een 
n-vormig element en voorzien van wapening (zie afbeelding 2.4). De EPS-delen en de wapeningskorf 
worden in standaardlengten door de fabrikanten geleverd . In de fabriek worden de elementen op de 
gewenste maat gemaakt en aan de onderzijde voorzien van een folie. De lengtes van de elementen zijn 
afgestemd op de plattegrand van het bouwpraject. Hiermee zijn de elementen klaar voor transport naar 
de bouwplaats. Op de bouwplaats kent de nieuw ontwikkelde funderingswijze een andere manier van 
uitvoeren. Traditioneel wordt de gehele bouwplaats afgegraven en wordt daarap de bekisting geplaatst. 
In het geval van deze wijze wordt aileen ter plaatse van de fundering graafwerk verricht, op die plaats 
worden sleuven gegraven. Het EPS-element wordt in de sleuf gehangen, in drie richtingen gesteld 

Afb. 2.4 - Het samenstellen van het EPS-e/ement uit drie de/en. 
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en gefixeerd door het weer aanvullen van de grond. Het resultaat is dat er voor het maken van een 
fundering weinig graafwerkzaamheden hoeven te worden verricht en dat er in principe geen grond 
afgevoerd hoeft te worden . Het is belangrijk dat de bovenzijde van de fundering zich exact op de juiste 
plaats bevindt. Dit bepaalt direct de plaats van de wand en de vloer. Met eenmaal maatvoeren kan de 
maatvoering van de gehele funderingswijze worden bepaald. 
Ais de elementen op hun plaats zijn gezet en gefixeerd zijn kan de begane grondvloer geplaatst worden. 
Bij de ge·industrialiseerde vakwerkfunderingswijze is gekozen voor een combinatievloer. Nadat deze 
geplaatst is, kan het beton gestort worden. De bovenzijde van de EPS-elementen is voorzien van 
openingen waardoor het beton in de elementen kan lopen. Het beton verdeelt zich over de vloer en 
door de openingen vullen de EPS-elementen zich met beton en vormen zo de fundering . (Zie afbeelding 
2.16) De fundering en vloer worden op deze manier in een arbeidsgang gestort. De bovenkant van de 
EPS- elementen doet dienst als randbekisting voor de vloer. 
Bovenop de EPS-elementen wordt een stalen u-profiel geplaatst deze wordt op de juiste hoogte 
gesteld en door deze te vullen met beton wordt een kim verkregen waarop de binnenwand gemetseld 
kan worden. Op deze manier vormt de funderingswijze een totaalpakket; fundering, vloer en kim in 
een . Aile onderdelen tot aan peil worden op deze manier in een wijze aangeboden en kunnen door 
een onderaannemer uitgevoerd worden . Hiermee wordt bereikt dat het aantal werkzaamheden 
teruggebracht kan worden tot circa vijf handelingen die gedaan kunnen worden door twee personen 
en een minigraafmachine. Deze activiteiten zijn in een arbeidsgang af te maken waardoor intervallen 
tussen de verschillende handelingen verdwijnen. Hierdoor kan de totale bouwtijd van de fundering sterk 
afnemen tot wei 40% minder manuren op de bouwplaats. 

Met deze funderingswijze wordt gebouwd zonder 
kruipruimte. Traditioneel worden aile leidingen weg
gewerkt in de kruipruimte. Bij deze funderingswijze 
worden tegelijk met de sleuven voor de fundering ook 
de sleuven voor de leidingen gegraven. De leidingen 
komen onder de vloer te liggen. Het is noodzakelijk dat 
de leidingen de fundering kunnen passeren. Daarvoor 
zijn sparingen in de EPS-elementen nodig. Door het 
lijf van de I-vormige funderingsbalk vorm te geven als 
een vakwerk wordt niet aileen beton bespaard, maar is 
het ook mogelijk om op regelmatige afstand sparingen 
aan te brengen waar de leidingen doorgevoerd kunnen 
worden. Door het lijf vorm te geven als een vakwerk 
met aileen maar drukdiagonalen is het niet nodig de 
diagonal en van wapening te voorzien. 

Afb. 2.5 - Het lijf is vormgegeven als een vakwerk. 

De afmetingen van de EPS-elementen zijn zodanig dat de funderingswijze toe te passen is voor het 
maken van een fundering op staal en voor een fundering op palen. Bij het funderen op staal zorgt 
de fundering ervoor dat het opmetselen tot aan peil niet langer nodig is. Dit vormt een groot deel 
van de kosten bij een fundering op staal. Er is een kostenvergelijking gemaakt van een fundering op 
staal , een massieve vorstrand en de ge"lndustrialiseerde funderingswijze en daarin is te zien dat met 
de nieuwe funderingswijze een kostenbesparing van 45% mogelijk moet zijn. Er wordt vooral bespaard 
op de hoeveelheid beton in vergelijking met de massieve vorstrand en het achterwege blijven van 
het opmetselen tot peil in vergelijking met de traditionele fundering. Bij een fundering op palen is een 
besparing mogelijk van 35 %. Die wordt voornamelijk gerealiseerd doordat er niet bekist hoeft te worden 
op de bouwplaats en het achterwege kunnen blijven van het opmetselen tot peil. [6] 

Door aile genoemde aspecten mee te nemen bij het ontwikkelen van de funderingswijze is het mogelijk 
een industrieel product te ontwikkelen dat geschikt is voor massaproductie. Met dit element kan voor 
verschillende projecten een fundering worden gemaakt. Sparingen voor leidingen en afmetingen hoeven 
niet vroegtijdig te worden doorgegeven. De elementen zijn tot elke lengte in te korten en kunnen zowel 
gebruikt worden voor funderingen op staal als voor funderingen op palen en het is mogelijk de meeste 
werkzaamheden te verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek . 
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Afb. 2.6 - Stap 1 Afb. 2.7 - Stap 2 Afb. 2.8 - Stap 3 

Afb. 2.9 - Stap 4 Afb. 2.10 - Stap 5 Afb. 2.11 - Stap 6 

Afb. 2.12 - Stap 7 Afb. 2.13 - Stap 8 Afb. 2.14 - Stap 9 

Afb. 2.15 - Stap 10 
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2.3 De volgorde van uitvoeren 

Aan de hand van foto's van een praktijkproef, uitgevoerd door Martijn van den Bouwhuijsen en Jantienus 
de Kleine op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven ter afsluiting van hun afstuderen, 
wordt de volgorde van uitvoeren van de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze toegelicht. 

Stap 1 
Stap 2 
Stap 3 
Stap 4 
Stap 5 
Stap 6 
Stap 7 
Stap 8 
Stap 9 
Stap 10 

Het bouwklaar maken van het terrein 
Het graven van de sleuven met een minigraver 
Het plaatsen van het EPS-element in de sleuf met de minigraver 
Het stellen van het EPS-e/ement 
Het fixeren van het EPS-element door het aanvullen van de grond 
Het piaatsen van de combinatievloer als begane grondvloer 
Het piaatsen en stellen van de kimconstructie 
Het storten van het beton en het vullen van de fundering en de kimconstructie 
Het verdichten en verspreiden van het beton met een trilnaaid 
Het opieveren van aile werkzaamheden tot aan pei! 

2.4 Samengevat 

Met het ontwikkelen van een nieuwe industrit:He funderingswijze, die aangeboden kan worden als 
totaalconcept, zijn een aantal voordelen te behalen: 

- Een onderaannemer 
Door het ontwikkelen van een totaalconcept is het mogelijk aile werkzaamheden tot aan peil uit 
te bested en aan een onderaannemer. Dit scheelt in bouwtijd en de verantwoordelijkheid voor aile 
werkzaamheden tot aan peilligt bij een partij. 

- Minder arbeid op de bouwplaats 
Door het ontwikkelen van een industrieel product is het mogelijk de meeste werkzaamheden in een 
fabriek te laten plaatsvinden, aileen het plaatsen van de EPS-elementen en het storten van het beton 
hoeven bij deze wijze plaats te vinden op de bouwplaats. 

- Reductie bouwtijd 
Door het ontwikkelen van een totaalconcept, aile werkzaamheden tot aan peil vallen onder deze 
funderingswijze, treden minder intervallen op en zijn minder partijen bij de uitvoering betrokken. 
Hierdoor is het mogelijk met deze funderingswijze in een kortere tijd een fundering te maken. 

- Reductie grondwerkzaamheden 
De grondwerkzaamheden bij deze funderingswijze worden teruggebracht tot het graven van de sleuven, 
daardoor hoeft er in principe geen grand afgevoerd te worden en is geen schone grandverklaring 
nodig. Het niet ontgraven van de bouwput levert tijdswinst op, is financieel aantrekkelijk en verkort de 
bouwtijd. 

Reductie kosten 
Door een besparing van materiaal, EPS en beton, het voordeel van massaproductie en de reductie 
van het aantal manuren op de bouwplaats is het met deze funderingswijze mogelijk een fundering te 
maken die ongeveer 35 tot 45% goedkoper is dan de nu gangbare methoden. 

- Massaproductie 
De funderingswijze is zodanig ontwikkeld dat deze zowel kan worden toegepast voor een fundering 
op staal als voor een fundering op palen. Hierdoor is een groot deel van de markt te bedienen zodat 
massaproductie mogelijk is. 
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- Maatwerk 
Met deze funderingswijze is een betere maatbeheersing op de bouwplaats mogelijk. Het is mogelijk 
de fundering tot op de millimeter nauwkeurig te positioneren. Het EPS-element is maatvast en door 
de wijze van uitvoeren op de bouwplaats kan met een keer maatvoeren de positie van de andere 
bouwdelen worden bepaald. 

- Kruipruimteloos bouwen 
Met deze nieuwe funderingswijze wordt gebouwd zonder kruipruimte. Ais gekeken wordt naar de 
problemen die optreden met kruipruimten is bouwen zonder kruipruimte energie- en warmtebesparend 
en vermindert de kans op vocht in de woning . In veel gemeenten is het vanwege het kunstmatig 
laag moeten houden van de grondwaterstand verplicht om te bouwen zonder kruipruimte. De huidige 
manier van funderen is daar niet voor ontwikkeld. 

2.5 Niet aileen maar voordelen 

De vakwerkfunderingswijze kent natuurlijk niet aileen maar voordelen. Jantienus de Kleine en Martijn 
van den Bouwhuijsen hebben hun afstuderen afgesloten met een praktijkproef en de daaruit volgende 
aanbevelingen . Hieruit kwam een aantal aspecten naar voren waar nog eens goed naar gekeken dient 
te worden. Tevens is in het kader van dit afstuderen aile beschikbare documentatie met betrekking tot de 
nieuw ontwikkelde funderingswijze bestudeerd. Ook daaruit zijn enkele aspecten naar voren gekomen 
die verder onderzoek behoeven. De aanbeveling van Jantienus en Martijn en de uitkomsten van de 
eigen analyse zijn te vinden in bijlage A. 

" 100 > ~, 135 ,. IOQ >' 

Stortopening 

" 
400 PE folie 

Afb. 2.16 - Detail verticale doorsnede gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. 
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3 Doel- en probleemstelUng 

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid op de en de uitgangspunten van de 
gei'ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. Er zijn vele voordelen genoemd, maar er zijn ook zeker 

die nog een keer goed bestudeerd dienen te worden. is gekozen en dient als 
nn/"Ya"iAhO''Tl van dit onderzoek. In dit hoofdstuk wordt het toegelicht en worden een 
nrrIMlt)t)f1I'l_ en doe/stelling geformuleerd. 

3.1 Inleiding 

Om een en actueel beeld te verkrijgen van de manier van funderen, is studie verricht 
naar de funderingsmarkt. Bekeken is welke vormen van funderen er welke technieken en 
vormen van bekistingen er op de markt zijn en hoe deze worden Deze studie is opgenomen 
in B. Door de ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze te vergelijken met de huidige manier 
van funderen kan bepaald worden welke voordelen de vakwerkfunderingswijze 

maar ook welke nadelen ef aan deze wijze verbonden 

Uit de en de uitkomsten van de eigen analyse in eerste instantie twee problemen 
I'"">n(10M,"O,'n voor dit afstuderen. Dit afstudeerverslag over een van deze twee problemen, 

het andere probleem is gedurende dit project naar de achtergrond geschoven. 
Bij het kiezen van een onderwerp voor dit afstudeerproject is bewust voor een probleem dat 
aan de basis van de ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze staat. Als dit niet opgelost 
kan worden of er wordt geconcludeerd dat er iets moet veranderen aan de ge"industrialiseerde 

dan is het beter dit eerst te welen voordat wordt met bijvoorbeeld 
het verbeteren van het EPS-element of de wijze van stellen. 

3.2 Fundering palen 

Wat opviel het bestuderen van de afstudeerverslagen van Jantienus de Kleine en Martijn van den 
Bouwhuijsen was dat er van begin af aan vanuit gegaan is dat deze geschikt zou 
moeten voor een fundering op palen en voor een fundering op staal. Met de geIndustrialiseerde 
\f"'."/\I".n<lIlnr!",rilnn'~I"ih"", zouden beide typen funderingen gemaakt moeten kunnen worden. In de 

schrijft Jantienus de Kleine: 

"In 1" instantie wordt de gei"ndustrialiseerde funderingswijze ontworpen voor een fundering op 
Het wat hieruit voortvloeit wordt dan vergeleken met een fundering op om 

funderingswijze te ontwerpen." [27 pag. 81 

Gestart werd met het ontwerpen van een funderingswijze waarmee een fundering op 
kon worden en in een later stadium is de wijze zo aangepast dat ook een fundering op staal te maken 
is. 

Uiteindelijk is zo de vakwerkfunderingswijze ontwikkeld die toe te 
zowel een fundering op staal als een op palen. Bij het ontwikkelen van de 
vakwerkfunderingswijze is met de eisen die gesteld worden aan de 
van funderingsbalken een fundering op [27 pag. 15-17] En aan de eisen die worden aan 
de afmetingen van funderingsbalken bij een fundering op staal. [27 pag. 17-181 Er wordt echter verder niet 
beschreven hoe het funderen op dan in zijn werk gaat en ook bij de praktijkproef is niet 
uitgegaan van een op 
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Ais wordt gekeken naar de manier waarop vandaag de dag een fundering op palen wordt gemaakt dan 
va It een ding op. Ais een fundering op palen toegepast wordt, wordt de bouwput afgegraven tot het 
niveau van de onderzijde van de fundering. De bodem van de afgegraven bouwput geldt vervolgens als 
werkniveau. Vanaf dit werkniveau worden de palen geheid tot de gewenste diepte. Na het heien worden 
de koppen van de palen gesneld zodat de kop zich op de juiste hoogte bevindt en de kopwapening 
vrijkomt. De kop van de paal bevindt zich nu op de hoogte van de onderkant van de funderingsbalk. Na 
het koppensnellen blijft een vlakke bouwplaats achter waar de vrijgekomen wapening van de heipalen 
uitsteekt. Op dit punt kan gestart worden met het plaatsen van de bekisting voor de funderingsbalken . 
Zie hiervoor ook bijlage B. Er wordt een bekisting geplaatst waarin de kop van de paal en de uitstekende 
wapening worden opgenomen. (Zie afbeelding 3.1) 

1,-- - I ~ I .u, I w , , ' , ' , , , ' , ' , , , ' , ' , 
~ J ~ J ~ J 

Bouwrijp Ontgraven bouwput Heien paal Snellen kop Plaatsen bekisting 

Afb. 3. 1 - De manier waarop vandaag de dag een fundering op palen gemaakt wordf. 

Wordt nu bij het maken van een fundering op palen gebruik gemaakt van de ge·industrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze en niet van een van de gangbare methoden dan stuit men op een probleem. De 
ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze kent een andere uitvoeringsvolgorde. De EPS-elementen 
van de ge·industrialiseerde vakwerkfunderingswijze worden geplaatst in een sleuf. Het afgraven van de 
bouwplaats tot het niveau van de onderzijde van de fundering is niet langer nodig. Er moeten sleuven 
gegraven worden waarin de EPS-elementen geplaatst kunnen worden. In deze sleuf moet zich ook de 
paal bevinden waarbij de kop van de paal zich op het niveau van de onderzijde van de funderingsbalk 
moet bevinden. Oat betekent dat de kop van de paal zich op de bodem van de sleuf moet bevinden . De 
vraag is hoe de paalkop op in die positie komt, is dit mogelijk en hoe gaat dat dan in zijn werk? Kan een 
heistelling een paal in een sleuf heien? Kan de heistelling zich bewegen over een terrein waar allemaal 
sleuven zijn gegraven? Is het mogelijk de kop te snellen in de sleuf of kan de paal op de juiste hoogte 
geheid worden? De ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze is zo ontwikkeld dat er een fundering 
op palen mee gemaakt kan worden, maar hoe het in de praktijk op de bouwplaats in zijn werk zou 
moeten gaan is niet bekeken. In dit afstudeerproject wordt hiernaar onderzoek verricht. 

3.3 Doelstelling 

Op basis van bovenstaande probleemomschrijving is het doe I van dit afstudeeronderzoek als voigt 
geformuleerd: 
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Het doel van het onderzoek is het vinden van een manier waarop, uitgaande van de in Nederland 
bestaande paaltypen, met de gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering 
op palen voor de woningbouw gemaakt kan worden, zodanig dat de uitgangspunten van de 
gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze behouden blijven. 



rUle Doel- en probleemstelling 

3.4 Probleemstelling 

De probleemsteliing die voigt uit deze doelsteliing luidt: 

Hoe kan, uitgaande van de in Nederland bestaande paa/typen, met de geindustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze een fundering op palen voor de woningbouw gemaakt worden, zodanig 
dat de uitgangspunten van deze gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze behouden blijven? 

3.5 Onderzoeksvragen 

Uit de probleemsteliing zijn vijf onderzoeksvragen af te leiden. Om de probleemsteliing te kunnen 
beantwoorden moeten deze vijf onderzoeksvragen beantwoord worden: 

1. Wat zijn de uitgangspunten van de funderingswijze die op dit probleem van toepassing 
zijn? 

2. Welke uitgangssituatie is vereist na het plaatsen van de palen om met deze funderingswijze 
een fundering op palen te kunnen maken? 

3. Welke paaltypen zijn er op dit moment bekend in Nederland? 
4. Hoe kan met die paaltypen de vereiste uitgangssituatie, genoemd in onderzoeksvraag 2, 

worden bereikt? 
5. Is het mogelijk een bepaald type paal, zoals ge"inventariseerd in onderzoeksvraag 3, in het 

totaalconcept van de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze op te nemen? 

Het antwoord op onderzoeksvraag 1 en 2 is te vinden in hoofdstuk 4, daar wordt beschreven welke 
uitgangspunten van de ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze het probleem veroorzaken. Het 
hoofdstuk wordt afgesloten met het omschrijven van de vereiste uitgangssituatie die geldt voor het 
verdere onderzoek. 
De inventarisatie die gemaakt is om onderzoeksvraag 3 te kunnen beantwoorden is te vinden in 
hoofdstuk 5 en in bijlage C. Hier worden de in Nederland me est gangbare paaltypen beschreven. De 
palen zijn in categorieen ingedeeld waarvoor eenzelfde manier gevonden kan worden om de vereiste 
eindsituatie te bereiken. 
In hoofdstuk 6 en 7 wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 4. Per paalcategorie worden varianten 
bedacht hoe de vereiste eindsituatie uit onderzoeksvraag 2 bereikt kan worden. In hoofdstuk 6 worden 
deze varianten getoetst aan de praktijk en wordt per categorie naar een beste variant gezocht. 
In hoofdstuk 8 wordt antwoord gegeven op onderzoeksvraag 5. Er wordt besproken of het mogelijk is 
een type paal toe te voegen aan het totaalconcept van de ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. 
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4 Vereiste uitgangssituatie 

In het hoofdstuk is het probleem uitgelegd en is het doel van het onderzoek beschreven. In dit 
hoofdstuk wordt in gegaan op het prob/eem en op de oorsprong daarvan. 

4.1 Fundering op palen 

De fundering van een bouwwerk is de constructie die het gebouwgewicht en de op het gebouw werkende 
krachten overbrengt naar de draagkrachtige grondlaag. In Nederland bestaat deze draagkrachtige laag 
ho()fd:za~,elijikuit zand. Nederland kenteen verscheidenheid aan grondtypen, van 
veen- of kleigrond tot zandbodem. De draagkrachtige laag kan zich op verschillende diepten bevinden, 
direct aan de oppervlakte of juist op grote diepte. van de van de draagkrachtige laag 
wordt een keuze voor een type fundering. De twee meest vormen van funderen in 
Nederland het funderen op staal en het funderen op palen. Ais de draagkrachtige laag zich aan de 
oppervlakte bevindt dan wordt voor een fundering op staal, maar bevindt de draagkrachtige 
laag zich op dan is een fundering op palen noodzakelijk. De vormen de verbinding 
tussen het bouwwerk en de laag op grotere diepte. 
In de geschiedenis van onze woningbouw werd eigenlijk altijd een fundering op staal toegepast. Vroeger 
werden draagkrachtige uitgekozen om te bouwen, maar deze werden schaarser en 
men wilde zich op andere waardoor er uitgeweken moest worden naar drassigere 
gebieden. Om hier te kunnen bouwen was een paalfundering noodzakelijk. Tegenwoordig hebben 
veel gebieden in Nederland waar gebouwd wordt een weinig draagkrachtige bodem en de huidige 
gebouwen moeten door hun gewicht en constructiewijze 
tegenwoordig steeds vaker op worden. 
Het is van belang am met de vakwerkfunderingswijze in te 
en te zorgen dat deze daar voor is. Zoals aangegeven in de 
daar bij de ontwikkeling van de ook mee 
gehouden, maar is daarbij niet hoe het in de praktijk in zijn werk zou moeten gaan. 

4.2 De huidige bouwpraktijk 

In de Nederlandse woningbouw is kruipruimte gebouwd wordt. De huidige technieken 
om een fundering op palen te maken daar ook geschikt voor. Door de gehele bouwplaats af te graven 
en vanaf dat niveau de bouw te starten, ontstaat de kruipruimte vanzelf. Bij de geIndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze wordt juist gebouwd zander kruipruimte. In plaats van het van de 
bouwput worden er aileen sleuven gegraven. Dit is een van de belangrijkste van de 
geYndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze, maar dit uitgangspunt zorgt ook juist voor het 
probleem; de huidige technieken zijn niet voor het maken van een fundering op 
sleuf. 

In de doelstelling van dit onderzoek is opgenomen dat de oplossing gevonden dient te worden zander dat 
de uitgangspunten van de verloren gaan. Er wordt gekeken of een oplossing n.cnu-,,",n 

kan worden zander de werkwijze en van de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze 
te Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat bij de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze 
de worden in een sleuf. Dit levert een aantal voordelen op: 

II Minder grondwerk 
II Gesloten grondbalans 
II schone grondverklaring nodig 
II 8esparing van EPS 
II Kortere bouwtijd 
II kruipruimte 
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Deze voordelen in hoofdstuk 2. dient te worden dat veel voordelen van de 
geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze verbonden zijn aan het feit dat de EPS-elementen geplaatst 
dienen te worden in een sleuf. 

4.3 De vereiste uitgangssituatie 

Om een oplossing te vinden voor dit probleem zander dat de uitgangspunten van de ge'industrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze gewijzigd te worden, moet vastgesteld worden op welke manier het 
mogelijk is met de vakwerkfunderingswijze een op te maken. 
Het is bij deze funderingswijze vereist dat de EPS-elementen geplaatst kunnen worden in een sleuf. Om 
een fundering op te kunnen maken moet de kop van de paal zich bevinden op het niveau van de 
bodem van de sleuf en am de paal te kunnen koppelen aan de funderingsbalk is wapening benodigd. 
Deze drie vormen de vereisten am met de vakwerkfunderingswijze een 
fundering op palen te kunnen maken. 

Het EPS-element, dat ontwikkeld is door Jantienus de Kleine en Martijn van den Bouwhuijsen, wordt 
voor een deel geplaatst in de sleuf en voor een deel boven maaiveld, het deel dat geplaatst wordt in 
de sleuf heeft een hoogte van 665 mm. De is dat een vorstvrije diepte wordt 
gehaald. Het element wordt in de sleuf gehangen en van de sleuf wordt bepaald op 
+/- 700 mm dat is voldoende. Het element heeft een breedte van 500 mm. Bij het ontwikkelen van het 
EPS-element werd er vanuit gegaan dat de funderingspalen een maxima Ie diameter zouden hebben 
van 290 mm met een heiafwijking van 50 mm in twee richtingen. Het element moet in de sleuf geplaatst 
kunnen worden en er moet rekening worden gehouden met een kleine afwijking bij het graven van de 
sleuf. Het element moet te stellen en de grand moet aangevuld kunnen worden. De van de 
sleufwordt daarom bepaald op +/- 600 mm. 
De paalkop moet zich op de bodem van de sleuf bevinden. De sleuf is +/- 700 mm diep dus de kop 
van de paal moet zich ook op +/- 700 mm diepte bevinden. Om de paal te kunnen koppelen aan de 
funderingsbalk is wapening benodigd. Deze wapening moet uit de kop van de paal steken. 

Uit het 
voldoen. 

kunnen drie eisen geformuleerd worden waaraan de vereiste moet 

De vereiste uitgangssituatie: 

1. Een sleuf van +/- 700 mm en +/- 600 mm breed 

2. Een paal met de kop +/- 700 mm onder maaiveldniveau 

3. Wapening die uit de kop van de paal steekt 

Ais deze situatie bereikt wordt na het plaatsen van de palen dan is het mogelijk am met de 
ge'lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op te maken. De vraag is 
nu hoe deze vereiste situatie bereikt kan worden. 

Gekozen is om de hiervoor vereiste als uitgangspunt te nemen voor 
het vervolg van dit onderzoek. Ais gesproken wordt over de "vereiste uitgangssituatie" dan wordt de 
hierboven omschreven situatie bedoeld. De sleuf kan varieren in breedte of diepte als daar reden toe 
is, maar het van de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze op een andere manier dan 
het plaatsen van de EPS-elementen in een sleuf wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Het uitgangspunt moet steeds dat de elementen zwevend in een sleuf geplaatst en gesteld kunnen 
worden waarna de grond aangevuld wordt. 
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5 Ontwikkelen van de varianten 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de uitgangssituatie die bereikt moet worden zodat met de 
gei"ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op palen gemaakt kan worden. Daarmee 
zijn ook de randvoorwaarden voor het verdere onderzoek vastgesteld. Nu kan bekeken worden hoe de 
vereiste uitgangssituatie in de praktijk bereikt kan worden. 

5.1 Bestaande paalsystemen 

Om antwoord te vinden op de vraag hoe de vereiste uitgangssituatie in de praktijk bereikt kan worden, 
zijn de in Nederland bekende paalsystemen in kaart gebracht. Deze verschillende paaltypen zijn in te 
delen in drie soorten : de geprefabriceerde palen (prefab palen), de in de grond gevormde palen en de 
combinatiepalen. 
Gekozen is om de palen in te delen naar de wijze van vervaardigen van de uiteindelijke paal. In dit 
onderzoek zijn de palen zo ingedeeld dat de manier om de vereiste eindsituatie te bereiken voor aile 
palen in een categorie hetzelfde is . Ais voor bijvoorbeeld de prefab palen een manier gevonden wordt 
om de vereiste uitgangssituatie te bereiken dan geldt deze manier voor aile palen die in de categorie 
prefab palen vallen . Ditzelfde geldt voor de palen in de andere categorieen. Mocht voor een enkele paal 
in een categorie een andere manier gelden dan voor de hele categorie waar de paal ondervalt dan wordt 
deze manier ook getoond en apart vermeld. Het is de bedoeling dat voor aile categorieen een manier 
gevonden wordt hoe de vereiste uitgangssituatie bereikt kan worden, zodat met palen uit elke categorie 
met de ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op palen gemaakt kan worden. 

De categorieen waarin de palen ingedeeld zijn , worden hierna kort toegelicht. Een uitgebreid overzicht 
van de paaltypen die bekend zijn in Nederland en de categorie waar deze onder vallen zoals in dit 
onderzoek voorgesteld is, is te vinden in bijlage C. 

5.1.1 Prefab palen 

In de categorie prefab palen vallen aile palen die ergens anders dan op de bouwplaats worden vervaardigd 
en kant-en-klaar naar de bouwplaats vervoerd worden en daar in de grond worden geplaatst. Bij de 
prefab palen kan een onderscheid gemaakt worden in de betonnen palen en de houten palen. 

5.1. 1. 1 Betonnen palen 
In deze categorie vallen de betonnen funderingspalen die geprefabriceerd worden in de fabriek en 
daarna getransporteerd worden naar de bouwplaats. 
De meeste gebouwen in Nederland worden gefundeerd op geprefabriceerde betonnen heipalen. 
De prefab paal wordt in de fabriek onder gecontroleerde omstandigheden vervaardigd en is na vier 
weken uitharden klaar voor gebruik. Een prefab heipaal wordt in 95% van de gevallen voorzien van 
voorspanwapening, spiraalwapening en kopwapening. De hoeveelheid wapening is gebaseerd op het 
feit dat een paal getransporteerd, gehesen en geheid moet kunnen worden. Tijdens het hijsen treedt een 
buigend moment op en tijdens het heien moet weerstand geboden kunnen worden aan de trekgolven 
die daardoor in de paal ontstaan. De wapening dient dus voornamelijk voor het transport en het plaatsen 
van de paal en in mindere mate voor de krachten die erop werken als de paal eenmaal in de grond zit. 
Van de betonnen palen is de massieve heipaal de bekendste funderingspaal. Deze is inmiddels 
gemeengoed, maar op het gebied van de betonnen palen zijn nog steeds ontwikkelingen gaande. Recente 
ontwikkelingen zijn de pluspaal en de holle heipaal (Zie bijlage C; A2.2 en A2.3). Deze palen zijn ontstaan 
doordat met het oog op het milieu, de eindigheid van grondstoffen, de gewenste gewichtsbesparing en 
vermindering van het transport nog eens goed naar de massieve heipaal is gekeken. Het binnenste van 
een betonnen heipaal heeft geen constructieve functie en kan daarom weggelaten worden. Bij de holle 
heipaal is daartoe een open kanaal aangebracht over de gehele lengte van de paal. Ter vervanging van 
de spiraalwapening in de kop van de paal worden staalvezels aan het beton toegevoegd waardoor de 
paal in staat is de spanningen op te vangen die tijdens het heien optreden. 
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Bij de pluspaal wordt in het lijf van de paal een kokervormig element van EPS ingestort. De kop en de voet 
van de paal blijven daardoor massief en kunnen als gebruikelijk worden voorzien van spiraalwapening. 
Beide palen worden door deze ingrepen ongeveer 20 tot 35 procent lichter. 
Een ontwikkeling die op een andere manier met het milieuvraagstuk omgaat, is de energiepaal. Bij 
deze paal worden kunststof slangen (warmtewisselaars) in de paal ingestort. Deze paal dient behalve 
als funderingspaal ook om warmte uit de bodem te halen of in de bodem op te slaan vandaar de naam 
'energiepaal' . In dit onderzoek zijn de massieve heipaal, de Pluspaal , de holle heipaal, de koppelpaal 
en de energiepaal bekeken. Zie afbeelding 5.5. 

5.1.1.2 Houten palen 
De houten heipaal is ook een vorm van een prefab paal, maar houten palen worden tegenwoordig 
nog maar erg weinig toegepast, onder andere omdat deze palen gevoelig zijn v~~r een fluctuerende 
grondwaterstand. Ais de palen continu onder water staan is dit geen probleem, maar als schimmels in 
de paal in contact komen met zuurstof gaat de paal rotten en kan de paal zijn dragende functie niet 
meer vervullen. Een oplossing is het plaatsen van een betonnen opzetstuk (oplanger) bovenop de 
houten paal . Het beton kan het fluctueren van de grondwaterstand prima aan en de houten paal blijft 
zo constant onder water. Omdat de houten palen vandaag de dag nog maar weinig worden toegepast, 
worden ze in dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten. 

5.1.2 In de grond gevormde palen 

In deze categorie vallen de palen die op de bouwplaats gevormd worden. Met beton en wapening 
worden de palen op de bouwplaats in de grond gevormd . De in de grond gevormde palen zijn er in vele 
soorten. Ook hier is weer een indeling gemaakt naar de manier waarop de paal vervaardigd wordt, de 
wijze waarap deze in de grand gevormd wordt. Er zijn dan drie categorieen te onderscheiden; de stalen 
buispalen, de stalen hulpbuis- of casingpalen en de avegaarpalen. 
Rond de jaren zeventig, toen de geprefabriceerde betonnen heipaal zijn doorbraak kende, ontstond er ook 
steeds meer behoefte aan een trilling- en geluidsvrij alternatief, met name voor grote renovatieprojecten 
in oude stadskernen en werken nabij monumenten of ziekenhuizen. De normale heisystemen voldeden 
hier niet omdat ze schade aan de omliggende gebouwen konden veroorzaken en bovendien teveel 
overlast gaven. Een andere reden is dat de maximale lengte van prefab betonnen heipalen afhankelijk 
is van het toegestane transport over de weg. Voor palen langer dan +/- 36m is dit niet meer mogelijk. 
Ook in gebieden waar de draagkrachtige laag zich op wisselende diepte bevindt en veel verschillende 
paallengtes nodig zijn, is het interessanter om voor in de grand gevormde palen te kiezen. De in de 
grand gevormde paal deed daarom zijn intrede. 

5. 1.2. 1 De stalen buispalen 
In deze categorie vallen de palen waarbij de paal in de grond gevormd wordt met behulp van een stalen 
buis. Deze buis blijft na het vullen met beton achter in de grand. 
De buis die aan de onderzijde afgesloten is, wordt schraevend of heiend in de grond gebracht. Ais de 
punt van de buis de gewenste diepte heeft bereikt, wordt gecontroleerd of de buis draog en vrij van 
verantreiniging is. Het boven het maaiveld uitstekende deel van de buis wordt afgebrand waarna de buis 
kan worden gevuld met beton. De wapeningskorf kan vooraf of achteraf in de buis geplaatst worden. Het 
plaatsen van de palen en het storten van het beton zijn bij stalen buispalen twee losse processen. Het 
is mogelijk eerst aile palen te plaatsen en op een later tijdstip de palen te vullen met beton. 
Stalen buispalen worden vaak toegepast in slappe grondlagen of in situaties die moeilijk bereikbaar 
zijn of waar sprake is van een beperkte werkhoogte. De stalen buispaal die in de woningbouw vee I 
wordt toegepast is de geschakelde buispaal. Bij dit type bestaat de buis niet uit een lange buis, maar 
uit meerdere delen. Deze delen worden €len v~~r €len de grond in geheid en door middel van las of 
schroefverbinding aan elkaar bevestigd. Bij deze palen wordt inwendig op de buis geheid, waardoor 
relatief eenvoudig een grote valhoogte kan worden gerealiseerd. Hierdoor kunnen de machines compact 
en klein blijven. Daarom wordt dit type paal vaak toegepast bij woninguitbreidingen . In dit onderzoek zijn 
de stalen buispaal, de geschakelde stalen buispaal, de Tubexpaal en de Tubexpaal met groutinjectie 
bekeken . Zie afbeelding 5.5. 
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Afb. 5.1 - Geschematiseerde werking geschakelde 
stalen buispaal. 

5. 1.2.2 De stalen hulpbuis- of casingpalen 

Ontwikkelen van de varianten 

Afb. 5.2 - Geschematiseerde werking stalen hulpbuis
of casingpaal. 

In deze categorie vallen de palen waarbij de paal in de grond gevormd met behulp van een stalen buis, 
De stalen hulpbuis- of casingpaal lijkt veer op de hiervoor beschreven stalen buispaal, aileen wordt 
bij dit type paal de stalen buis na het plaatsen van de wapening en het storten van het beton weer uit 
de grond getrokken. De stalen buis doet hier dus dienst als tijdelijke bekisting voor de paal. Omdat de 
stalen buis weer wordt verwijderd is het niet nodig de buis op de juiste hoogte af te branden. De buis 
wordt voor het plaatsen van een lossende voetplaat of punt voorzien . Deze blijft na het trekken van buis 
in de grond achter en kan dus niet opnieuw worden gebruikt. De stalen buis daarentegen kan weer voor 
de volgende paal gebruikt worden. Dit type paal wordt toegepast als (zwaar)heiwerk niet toelaatbaar 
is en als verwacht wordt dat met boortechnieken vervuilde grond naar de oppervlakte wordt gebracht. 
Een stalen hulpbuis- of casingpaal die veer toegepast wordt voor de woningbouw is de vibro-paal. Deze 
werkt op de manier zoals hiervoor beschreven is. In dit onderzoek zijn o.a. de vibro-paal, de G.T.V.-paal 
en de HEKpaal bekeken. Zie afbeelding 5.5. 

5.1.2.3 Avegaarpalen 
In deze categorie vallen de palen die worden 
vervaardigd zonder gebruik te maken van 
een stalen buis. Bij dit paaltype wordt gebruik 
gemaakt van een avegaar, een boor met 
een holle kern . Met deze boor wordt een gat 
geboord waarna de holle kern van de boor 
wordt gevuld met beton. Vervolgens wordt de 
betonkolom onder druk gezet. De betonmortel 
in de kern wordt zo continu onder druk 
gehouden terwijl de avegaar in stilstand of licht 
rechtsomdraaiend omhoog wordt getrokken. 
Bij het omhoog trekken van de avegaar opent 
de punt zich en het beton vult het ontstane gat. 
Bij het omhoog trekken van de avegaar wordt 
er grand naar boven gebracht die verwijderd 
moet worden. Dit type paal wordt toegepast 
als trillingen of geluid ontoelaatbaar zijn of als 

'\ 
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Afb. 5.3- Geschematiseerde werking avegaarpaal. 

harde grondlagen worden aangetroffen waar prefab palen zouden kunnen breken. Een avegaarpaal die 
veer wordt toegepast voor de woningbouw is de mortelschroef- of betonschroefpaal. In dit onderzoek zijn 
de mortelschroefpaal, de buisschraefpaal, de verbuisde schroefpaal en de verbuisde buisschroefpaal 
bekeken. Zie afbeelding 5.5. 
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5.1.3 Combinatiepalen 

Tot slot is er nog de combinatie van de prefab 
paal en de in de grand gevormde paal; de 
combinatiepaal. In deze categorie vallen de 
palen waarbij een stalen buis in de grand wordt 
gebracht en in deze stalen buis vervolgens 
een prefab element wordt geplaatst waarna 
de stalen buis weer uit de grand getrakken 
wordt. Dit type paal wordt vooral toegepast bij 
infrastructurele werken. De buis met lossende 
paalpunt wordt heiend of schroevend in de 
grand gebracht. Vervolgens wordt in deze 
buis, op de bodem, een smaller en korter 
betonnen prefab element geplaatst. De ruimte 
random de voet van de prefab paal wordt 
gevuld met grout, een mengsel van cement 

ruLe 

Afb. 5.4 - Geschematiseerde werking combinatiepaal. 

en water. Vervolgens wordt de stalen buis uit de grond getrokken, waarbij de paalpunt en het prefab 
element met groutvoet in de grond achterblijven. Het resultaat is een in de grond gevormde paal met 
de eigenschappen en kwaliteiten van een geprefabriceerde paal. Dit type paal wordt in de regel niet 
toegepast voor de woningbouw. In dit onderzoek zijn de schroefcombinatiepaal en de vibro-combipaal 
bekeken. Zie afbeelding 5.5. 

Er zijn zes categorieen palen beschreven, in dit onderzoek wordt voor vijf categorieen bekeken hoe 
de vereiste uitgangssituatie bereikt kan worden; de zesde categorie, de houten palen, worden in dit 
onderzoek buiten beschouwing worden gelaten. De vijf categorieen zijn: de prefab palen, de stalen 
buispalen, de stalen hulpbuis- of casingpalen , de avegaarpalen en de combinatiepalen. (Zie afbeelding 
5.5) 

5.1.4 Grondverdringend of grondverwijderend 
De indeling van de palen die in dit onderzoek gehanteerd is, is geen gangbare indeling . In het algemeen 
wordt een andere indeling gehanteerd en die staat beschreven in NEN 6740 "Geotechniek - TGB 
1990 - Basiseisen en be/astingen". Hier wordt het volgende onclerscheid gemaakt: palen met een 
grondverdringende inbrengmethode, palen die worden ingebracht met enige grondverdringing en palen 
die met behulp van grondverwijdering worden ingebracht. 
De inbrengmethode is van belang voor de draagkracht van de paal. Ais er een methode wordt toegepast 
waarbij grand uit de bodem verwijderd wordt, dan treedt er grandontspanning op. Om een voorbeeld te 
geven: als een gat geboord wordt in een houten plank en daar wordt vervolgens een spijker in gezet, dan 
zit die spijker niet echt goed vast. Wordt de spijker daarentegen met een hamer in de plank geslagen, 
dan zit de spijker wei goed vast. Dit gebeurt in wezen ook bij het in de grond brengen van de palen. Ais 
de grond opzij gedrukt wordt, verdrangen wordt, dan oefent de grond meer druk uit op de paal dan als 
die paal in een geboord gat wordt gevormd. Vandaar de termen grondverdringend en grondverwijderend. 
Hoe meer druk de grond op de paal uitoefent, hoe grater de uiteindelijke draagkracht van de paal is . Een 
betonnen heipaal en beide typen buispalen zijn voorbeelden van grondverdringende technieken en de 
avegaarpaal is een voorbeeld van een grandverwijderende techniek. Omdat voor het bereiken van de 
vereiste uitgangssituatie de draagkracht van de paal niet van belang is, is voor dit onderzoek afgeweken 
van de indeling zoals in NEN 6740. 

24 



h .... 
~ c: 
~ 

A2.1 Massieve heipaa/ 
C'D <Jl 

0- -<: 
A 1 Houten palen 

A2.2 P/uspaa/ m III C/) 

en 16' 
C) 

A Prefab palen C) ::r-
::r- .::3 m 
~. 3 A2 Betonnen palen A2.3 Holle heipaa/ 

S· ~ III 
~. 

CQ 
0 C) 

-<: 3 
::r- A2.4 Koppe/paa/ 

III m 
::3 :>;-

III ~ III 0. 
16' m m I A2.5 Energiepaa/ .... cO 
~ 0. III 
"0 ~ -<: 
m m 
::3 -<: ~ 
2'~ ::3 81. 1 Staten buispaa/ ::3 C) 
0. III ~ m _ 
::::! . m cti 82. 1 Virbo-paa/, Vibrexpaa/ ::3 CQ 81.2 Geschake/de staten 

CQ 0 C;; buispaa/ ~ ~. C) 
::r-!l!. m, "'" 82.2 G. T. V.-paa/ m ::3 m- 81.3 Tubex-paa/ ::3 

1t-
::3 

N 0. 
15' m 
0- ~ "0 B1 Stalen buispalen 81.4 Tubex-paa/ met grout- 82.3 Frankipaa/ 

III ~ ::3 III injectie III () CQ 0- B In de grand m m III Funderingspalen B2 Stalen hulpbuis palen 82.4 HEKpaa/, Fundex-paa/ 
0 Q) (D gevormde palen 

I _ ::3 CQ 
CQ 0 

N ~. B3 Avegaarpalen 83.1 Morte/schroefpaa/ 82.5 Fundex-paa/ met grout-,-,=: . (I), 
injectie ::3 ' ::3 

5' (I) 
::3 83.28uisschroefpaa/ 

g; 0. 82.6 F/uidatiepaa/ 
(I) 

g~ 83.3 Verbuisde schroefpaa/ 
i 82.7 OPA-paa/ 0. (I) 

(I) ::3 0 N "0 ::3 o III 83.4 Verbuisde buisschroef- ~ (I) - 82.8 AuGeo- paa/ :>;- (I) 
paa/ • ::3 

@" 
~ 1t- m-
0 ::3 ..., 5 ' C1 .1 Vibro combinatie- ~ (I) 

1t- paal (I) ::3 
::3 

0. C) 
C Combinatie palen (I) c: III 

~m 
C1.2 Schroef combinatie- ~ CD CQ 

~. 0- 0 paal 
Ci3 ~ . ::3 

N Q CD, (D 
CJ1 m ::3 ::3 



Hoofdstuk 5 rUle 

5.2 De vereiste uitgangssituatie 

De bestaande paalsystemen zijn bestudeerd en in categorieen ingedeeld. Nu kan per categorie bekeken 
worden hoe de vereiste uitgangssituatie bereikt kan worden. 
In hoofdstuk 4 zijn drie eisen voor de uitgangssituatie geformuleerd; het aanwezig zijn van een sleuf, 
het aanwezig zijn van een paalkop op de juiste diepte en het aanwezig zijn van wapening die uit de kop 
van de paal steekt. Per eis zijn verschillende manieren te bedenken om hieraan te voldoen afhankelijk 
van het type paal dat wordt gekozen. In eerste instantie is geprobeerd heel vrij te denken om zo tot 
oplossingen te komen. Vervolgens is bekeken of de manieren zoals ze bedacht zijn ook in praktijk 
realiseerbaar zijn. 

- De eerste eis is de aanwezigheid van een sleuf van +/- 700 mm diep en +/- 600 mm breed. Om aan 
deze eis te voldoen zijn er verschillende mogelijkheden; 

• De sleuf kan gegraven worden voordat de paal ingebracht wordt. 
• De sleuf kan gegraven worden nadat de paal is ingebracht. 
• Er kunnen eerst gaten gegraven worden op de plaatsen waar de palen moeten komen en na het 

plaatsen van de paal kunnen sleuven gegraven worden van gat naar gat. 
Tegelijk met het inbrengen van de paal kan een gat gecreeerd worden. Daarna kunnen sleuven 
gegraven worden van gat naar gat. 

Eerst sleuf dan paal Eerst paal dan sleuf Sleuf graven van gat 
naar gat, gat graven 

Sleuf graven van gat 
naar gat, gat heien 

Arb. 5.6 - Verschillende mogelijkheden om aan de eis van de aanwezigheid van een sleuf te voldoen. 

- De tweede eis is de aanwezigheid van een paal met de kop +/- 700 mm onder maaiveldniveau. Om 
aan deze eis te voldoen zijn er verschillende mogelijkheden; 

• De paal kan tot de juiste diepte in gebracht worden. Dit kan in een gat, een sleuf of door verdiept 
heien. 

• De paal kan door middel van koppensnellen op de juiste diepte "afgehakt" worden. 
• Bij in de grond gevormde palen kan onder maaiveld gestopt worden met het storten van 

beton. 
• De kop van de vers gestorte paal kan afgegraven worden tot de juiste diepte. 

, , 
, 
, ' 
, ' 
" ' 

Op hoogte inbrengen 

, 
, ' . , 
t) 

Koppensnellen Tot onder maaiveld 
volstorten 

Kop nat weggraven 

Arb. 5.7- Verschillende mogelijkheden om aan de eis van een paal met kop onder maaiveld te voldoen. 
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- De derde is de van die uit de kop van de paal steekt. Om aan deze eis 
te voldoen zijn er verschillende mogelijkheden; 

• De wapening die in de kan worden vrijgemaakt door mid del van 
koppensnelien. 

• De kopwapening kan na het plaatsen van de paal in een sparing geplaatst worden. 
• De kopwapening kan na het van de paal worden ingeboard. 
• Een stekanker kan in de paalkop worden waar na het plaatsen van de paal een 

stekeind opgeschroefd kan worden. 
• Bij in de grond gevormde palen is het de wapening bij het plaatsen uit het verse beton 

te laten steken. 

Koppensnellen Wapening achteraf achteraf Oe~)aSiSen in te Wapening uitstekend 
plaatsen in inboren storten stekanker plaatsen 

Afb. 5.8 - Verschillende mogelijkheden om aan de eis van w8l"Jen'madie uit de kop steekt te voldoen. 

Door deze mogelijkheden te combineren en de 
samengesteld worden die tonen hoe de vereiste 

er verschillende varianten bedacht. Er is nag een 
deze staan varianten die vaar elk type paal mogelijk 
geplaatst dat te vinden is in bijlage D. 

5.3 Varianten 

kunnen meerdere varianten 
bereikt kan worden. Per paalcategorie 

de categorie algemeen. In 
Aile varianten zijn in een overzicht 

Per variant is steeds gestart vanuit dezelfde beginsituatie, het bouwrijp maken van de bauwplaats. 
wardt stap voor stap beschreven hoe tot de vereiste gekomen kan worden. 

Per variant worden vervolgens de voor- en nadelen genaemd. Deze aileen betrekking op de 
hol'roft""".rlo variant en niet op het type paal waarvoor de variant bedacht is. De geven 
aan dat deze pas uitgevoerd kunnen worden na het van de Kamen er geen 

vakjes voor dan kan in een arbeidsgang de vereiste bereikt warden, komen 
vakjes vaar dan is een tweede arbeidsgang nodig. De die weergegeven zijn, zijn 

weergegeven. In werkelijkheid moeten er vee I meer worden. 
Aileen de handelingen die specifiek iets met de van doen hebben weergegeven. Het 
Pla,atsien van de heipiketten af het aangeven op welke hoogte de moeten worden gesneld zijn 
hih.,""I"'\,rhoolri weggelaten. 

In totaal 54 varianten bedacht; 12 vaor de prefab palen, 36 voor de in de grondgevormde palen 
waarvan 10 vaar de stalen buispalen, 20 voor de stalen hulpbuis- of 6 vaar de avegaarpalen 
en 2 voor de Daarnaast zjjn nog 4 varianten bedacht. De varianten 

aileen van toepassing als er voor geen enkele categorie een oplossing gevonden kan worden. 
Enkele varianten worden in de volgende paragrafen besproken de zijn te vinden in bijlage D. 

5.3.1 Prefab palen 

1.1 A palen; variant A4 en A8 
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Stap 1: Er wordt gestart een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
Stap 3: 

4: 
De palen worden in de sleuven. de kop bevindt zich op maaiveldniveau. 
De koppen van de worden gesneld in de de kop van de bevindt zich hierna 
op de bodem van de sleuf en de wapening steekt uit de kop van de 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 
De wapening die is in de paal wordt gebruikt als kopwapening. 
De paalkop bevindt zich exact op de juiste 

Nadelen: 
De paal is langer dan noodzakelijk is. 
Er moet geheid en worden in de 
Het is moeilijk de te positioneren. 
De begaanbaarheid van het terrein vermindert door de aanwezigheid van de sleuven. 

1: Er wordt vanaf een bouwrijp terrein. 
2: De holle worden verdiept en op de juiste hoogte geheid, de kop bevindt zich op 

het niveau van de bodem van de sleuf. 
3: De sleuven worden gegraven met 
4: In de open van de holle 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
Er kan gewerkt worden vanaf een vlak maaiveld. 
Na het heien hoeft er geen groot materieel meer in de bouwput te zijn. 
K ..... nn,on"n£,l!on is niet nodig; geen 
De sleuven eenvoudig te graven. 
De wapening is eenvoudig te plaatsten. 

Nadelen: 
Op hoogte heien is noodzakelijk. 
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rUle Ontwikkelen van de varianten 

5.3.2 In de grand gevormde palen 

5.3.2.1 B Stalen buispa/en; variant B1 en B5 

Variant B1 

! VARIANT I STAP 1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 STAPS STAP? STAP8 

- r---- -r ~J -r y y 81 

i Bouwrijp Inbrengen buls !ItoMn_ Plaatsen wapening AlSniJden buls Sleut graven Inboren wapening 

Stap 1: Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De sta!en buizen worden ingebracht tot de gewenste diepte. 
Stap 3: De buizen worden gevuld met beton tot het niveau van de bodem van de sleuf. 
Stap 4: De wapeningskorf wordt in het verse beton geplaatst. De korf wordt volledig in het beton 

gedrukt. 

Stap 5: lI.Ja het uitharden van het beton worden de stalen buizen inwendig afgesneden tot het niveau 
van de onderzijde van de sleuf. Het afgesneden dee! wordt verwijderd. 

Stap 6: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
Stap 7: De stekwapening wordt ingeboord en verlijmd. 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
Het eindigen van de paalkop onder maaiveld is mogelijk. 
Er kan gewerkt worden vanaf een v!ak maaive!d. 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 

Nadelen: 
Extra handwerk inboren wapening. 
Het afsnijden van de buis is lastig. 
De buis is langer dan noodzakelijk is. 

Variant B5 

85 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 

Bouwri)p Sleuf graven Inbrengen buls Stortsn baton 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 

Plaatsen wapening 
uitstekend 

De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
De buizen worden aangebracht tot net boven de bodem van de sleuf. 
De buizen worden gevuld met beton tot aan de bovenzijde van de buis. 

Stap 5: De wapeningskorf wordt geplaatst in het verse beton. De wapeningskorf steekt voor een deel 
uit het beton. 

Stap 6: Indien nodig worden de buizen die te ver uitsteken afgesneden op de gewenste hoogte. 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

29 



Hoofdstuk 5 

Voordelen: 
Het eindigen van de paalkop onder maaiveld is mogelijk. 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 
De wapening is met een handeling aanwezig. 

Nade/en: 
De begaanbaarheid van het terrein vermindert door de sleuven. 
De buizen moeten gepositioneerd worden in de sleuven. 

5.3.2.2 C Sta/en hu/pbuis- of casingpa/en; variant C2 en CB 

Variant C2 

I VARIANT I SlAP 1 SlAP 2 SlAP 3 SlAP 4 SlAP 5 SlAP 6 

C2 i- t- T T Y 
Boowrilp Inbrengen bulo Plaab«lwaponing 

ultslel<end 
SIDr1Bnbetoo Treldtanbulo SIeuf graven 

Stap 1: Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De stalen buis wordt ingebracht tot de gewenste diepte. 

SlAP 7 

Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

De wapeningskorf wordt tot de gewenste diepte afgehangen in de buis . 
De buis wordt gevuld met beton tot het niveau van de bodem van de sleuf. 
De buis wordt uit de grand getrakken. 

TuLe 

SlAP 8 

Stap 6: Na het uitharden van het beton worden de sleuven gegraven met de vereiste breedte en 
diepte. 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voorde/en: 
Er kan gewerkt worden vanaf een vlak maaiveld. 
Het eindigen van de paalkop onder maaiveld is mogelijk. 
De wapening is met een handeling aanwezig. 

Nadelen: 
Voor het graven van de sleuven moet om de wapening heen gegraven worden. 
De paalkop kan vervuild raken met zand en/of water. 

Variant C8 

I VARIANT I SlAP 1 SlAP 2 SlAP 3 SlAP 4 SlAP 5 SlAP 6 SlAP 7 

C8 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 
Stap 6: 

30 

-a- T -,- -,- T -r-
Bouwrijp Gatmaken Inbn>ngen buIo ...... taen ,:""",,",ng u_ Stonen baton Trekken buts SIeuf graven 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Op de plaatsen waar de palen moet komen worden gaten gemaakt. 
De buis wordt in het gat geplaatst en ingebracht tot de gewenste diepte. 
De wapeningskorf wordt afgehangen in de buis . 
De buis wordt gevuld met beton tot het niveau van de bodem van het gat. 
De buis wordt weer uit de grand getrakken. 

SlAP 8 



7: Na het uitharden van het beton worden de sleuven gegraven van 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
De bouwplaats blijft 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 
De wapening is met een h<>,nn,::>lIr,n <>",n',A/Q7.n 

Er hoeft niet om de 
Nade/en: 

Er moeten twee keer graafwerkzaamheden verricht worden. 
De buizen moeten gepositioneerd worden in de gaten. 

D Avegaarpa/en; variant D1 en D6 

T 
Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 

2: De avegaar wordt geboord tot de diepte. 

naargat. 

3: De avegaar wordt uit de grond getrokken, terwijl het beton wordt gestort tot het niveau van 
de bodem van de sleuf. 

4: Ais de avegaar geheel getrokken wordt de uitgekomen grand verwijderd. 
5: Ais de grond verwijderd is, wordt de wapening geplaatst in het verse 

Stap 6: Na het uitharden van het beton worden de sleuven gegraven met de vereiste breedte en 

7: De stekwapening wordt ingeboord en verlijmd. 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voorde/en: 
Er kan gewerkt worden vanaf een vlak 
Het van de paalkop onder maaiveld is mogelijk. 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 

Nade/en: 
Er is een extra handeling noodzakelijk voor het van de wapening. 
De kan vervuild raken met zand en/of water. 

D6 T 
Avegaar trekken en I e omen 9 
storten baton verwf ran 
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Stap 1: Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De avegaar wordt geboord tot de gewenste diepte. 
Stap 3: 
Stap 4: 

De avegaar wordt uit de grand getrakken, terwijl het beton wordt gestort tot het maaiveld. 
Ais de avegaar geheel getrakken is, wordt de uitgekomen grand verwijderd. 

Stap 5: Ais de grand verwijderd is, wordt de wapening verdiept geplaatst in het verse beton. 

Stap 6: Na het uitharden van het beton worden de sleuven gegraven om de palen heen. 
Stap 7: De koppen van de palen worden gesneld, de kop van de paal bevindt zich op de bodem van 

de sleuf en de wapening steekt uit de kop van de paal. 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
Er kan gewerkt worden vanaf een vlak maaiveld. 
De wapening is met €len handeling aanwezig. 

Nadelen: 
Koppensnellen moet plaatsvinden in de sleuven. 
De palen zijn langer dan noodzakelijk; meer afval. 
De sleuven moeten gegraven worden om de palen heen. 

5.3.3 Combinatiepalen 

5.3.3.1 E Combinatiepalen; variant E1 

Variant E1 

I VARIANT I STAP 1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 

E1 1- --t --t T 
Bouwrijp Inbrangen buts ~;:'"'~t Storten grout (voet) Trakken buts 

Stap 1: Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De stalen buis wordt ingebracht tot de gewenste diepte. 

STAP6 

Y 
Sioul gnMIfI 

Stap 3: 
Stap 4: 

Op de bod em van de buis wordt een prefab element geplaatst. 
Om de voet van het element wordt een grautschil aan gebracht. 

STAP7 STAP8 

Y I 
Wapenlng Inbonm 

Stap 5: De buis wordt uit de grand getrakken en het prefab element blijft achter in de grand. 

Stap 6: Na het uitharden van het graut worden de sleuven met vereiste breedte en diepte gegraven . 
Stap 7: De stekwapening wordt ingeboord en verlijmd. 
De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 

Voordelen: 
Het eindigen van de paalkop onder maaiveld is mogelijk. 
Er hoeft geen beton verwerkt te worden op de bouwplaats. 
De sleuven zijn eenvoudig te graven. 
Er kan gewerkt worden vanaf een vlak maaiveld. 

Nadelen: 
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Het exact op de juiste diepte positioneren van het prefab element is noodzakelijk. 
Er is een extra handeling noodzakelijk voor het aanbrengen van de wapening . 
Dit systeem wordt normaal gespraken niet toegepast in de woningbouw. 



rULe Ontwikkeien van de varianten 

6 Vaststellen van de toetsingscriteria 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de bestaande paalsystemen geanalyseerd en in categorieen ingedeeld. 
Daarna is gekeken op welke manieren met de bestaande paalsystemen de vereiste uitgangssituatie 
bereikt kan worden. Er zijn vele varianten gevonden. In dit hoofdstuk wordt bekeken of de varianten 
zoals die zijn bedacht ook in de praktijk mogelijk zijn en voldoen aan de geldende normen. 

6.1 Inleiding 

Kijkend naar de varianten komen een aantal problemen naar voren die voor de verschillende soorten 
palen hetzelfde zijn. Uit deze problemen kunnen vragen afgeleid worden, die aanleiding vormen voor 
nader onderzoek. Om een uiteindelijke oplossing te vinden om de vereiste uitgangssituatie te bereiken 
is het van belang dat deze vragen beantwoord worden en dat deze problemen worden opgelost. 
Om deze praktijkgerelateerde vragen te kunnen beantwoorden is contact gezocht met de praktijk; in de 
hoedanigheid van heibedrijven, funderingsbedrijven, toetsende instanties en overkoepelende organen. 
Er zijn bouwplaatsen bezocht in Meerhoven en in de Kruidenbuurt in Eindhoven en er is literatuur 
en wetgeving bestudeerd (Zie hoofdstuk 10 Bronvermelding). Deze informatie wordt in de volgende 
paragrafen per aspect verder toegelicht. 

6.2 Problemen 

De problemen die uit de varianten naar voren komen zijn: 
De begaanbaarheid van het terrein. 
Het graven van een sleuf om de paal heen. 
Het snellen van de kop van de paal in de sleuf. 
Het graven van een sleuf om de wapening heen. 
Vervuiling van de buis en/of de paalkop met zand en/of water. 

De begaanbaarheid van het terrein 
De machines die benodigd zijn voor het vervaardigen van de palen hebben een draagkrachtige 
ondergrond nodig en een vlak werkterrein. Door het graven van sleuven voordat de paal vervaardigd 
wordt, wordt het terrein moeilijk begaanbaar voor de machines. De graafmachine die de sleuven graaft 
moet zichzelf niet insluiten of in een sleuf rijden. Ook voor het bouwpersoneel wordt het terrein moeilijk 
begaanbaar. 
Is het mogelijk en toegestaan om eerst sleuven te graven en dan te starten met de funderings
werkzaamheden? 

Het graven van een sleuf om de paal heen 
Ais de palen vervaardigd worden vanaf een vlak maaiveld, moeten daarna nog de sleuven gegraven 
worden. De palen staan daarbij in de weg. De sleuf moet om de palen heen gegraven worden. Het is 
moeilijk de sleuf ter plaatse van de paal dan niet te breed te maken. 
Is het mogelijk de paal verdiept en op hoogte te heien of een in de grand gevormde paal te laten 
eindigen onder maaiveld, zodat de sleuf eenvoudig gegraven kan worden? 

Het snellen van de kop van de paal in de sleuf 
Ais de palen te lang zijn en de wapening blootgelegd moet worden, moeten de koppen worden gesneld. 
Dat moet dan gebeuren in de sleuf. De sleuf moet voor het snellen van de koppen breder zijn dan voor 
de funderingswijze nodig is. Er moet meer grond worden afgegraven en daarna weer worden aangevuld. 
Daarnaast ontstaat er meer afval en wordt onnodig materiaal verspild. 
Is het moge/ijk de koppen te snellen in een sleuf? Is het mogelijk het koppensnellen achterwege 
te laten? 
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Het graven van een sleuf om de wapening he en 
Ais de paalkop zich verdiept onder maaiveld bevindt en de wapening uitsteekt, is de wapening kwetsbaar 
als daarna nog een sleuf gegraven moet worden. De wapening zit in de weg bij het graven van de sleuf. 
Het is moeilijk de sleuf ter plaatse van de wapening niet te breed te maken. 
Is het mogelijk de wapening weg te laten of achteraf aan te brengen? 

Meerdere keren graafwerkzaamheden 
Geprabeerd wordt al het graafwerk in een keer te doen. Bij enkele varianten moeten er op meerdere 
momenten graafwerkzaamheden verricht worden. Eerst wordt het terrein bouwrijp gemaakt en tot op de 
juiste hoogte afgegraven. Ais direct daarna sleuven worden gegraven is het grandwerk tot zover klaar. 
Ais later de EPS-elementen zijn geplaatst moet de grand in de sleuf weer aangevuld worden. Ais de 
sleuven niet meteen worden gegraven, maar na het vervaardigen van de palen, dan moeten er voor de 
tweede keer grondwerkzaamheden verricht worden. Daarna moet de grand nog aangevuld worden als 
de funderingselementen geplaatst zijn. Ais eerst een gat wordt gegraven en daarna pas een sleuf moet 
de graafploeg nog een keer extra komen. 
Is het mogelijk graafwerkzaamheden maar een keer voor te laten komen in het funderings
proces? 

Vervuiling van de buis en/of de paalkop met zand en/of water 
Bij de in de grand gevormde palen mag de buis of de paalkop niet vervuild raken met zand of water. 
Het beton behaalt daardoor niet de gewenste sterkte en zal verwijderd moeten worden. Dit kan direct 
gebeuren als de kop nog vers is of later als het beton verhard is. Ais de buis of de paalkop zich bevinden 
onder maaiveld of in een gat of sleuf dan raakt de kop makkelijker vervuild dan wanneer deze zich op 
maaiveld bevindt. 
Is een paal met de kop onder maaiveld te realiseren zonder dat de buis of de paalkop vervuild 
kan raken met zand of water? 

6.3 Aspecten 

De informatie die relevant is voor het realiseren van een fundering op palen wordt in deze paragraaf per 
aspect behandeld. De aspecten wordt besproken en vervolgens wordt de relevantie voor dit onderzoek 
bepaald. ledere sub-paragraaf wordt afgesloten met een conclusie vanuit het oogpunt van dit onderzoek. 
Op basis van deze conclusies kunnen de varianten beoordeeld worden en kan een uiteindelijke oplossing 
gevonden worden. Deze oplossingen worden beschreven in hoofdstuk 7. 

De volgende aspecten worden nader bekeken: 

• Begaanbaarheid van het bouwterrein 
• Koppensnellen 
• Kopwapening 
• Verdiept heien 
• Op hoogte heien 
• Akoestisch doormeten 
• In grand gevormd, eindigen onder maaiveld 
• Uitzetten heipiketten 
• Regelgeving 
• Gemeenten 

Geprabeerd is het gehele praces zoveel mogelijk te doorgranden zodat gekeken kan worden waar zich 
de knelpunten bevinden. 
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6.3.1 Begaanbaarheid van het bouwterrein 

In het wordt in een vlakke bouwput die is ontgraven tot het niveau van de onderzijde 
van de fundering. Dit is het werkniveau hier wordt gewerkt met versehillend groot en klein materieel en 
het is de werkplek van veel bouwpersoneel. 
In het geval van de vakwerkfunderingswijze wordt op een bouwterrein dat 
voorzien is van sleuven. In welke stadium van het bouwproees de sleuven is nog te 
bepalen. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de aspecten die te maken hebben met een 
bouwterrein waar sleuven n'AI<>71In zijn. 

6.3.1.1 Aigemeen 
Een belangrijk aspect voor de hotv ... r,riollnn van bouwplaatsen is de bellOOPb.3arnello en de begaanbaarheid 
ervan. Vooral belangrijk is een toplaag. Zonodig wordt na het van de bouwput 
een verdicht van circa 25 em "'''''Cln."hr·",rlht 
Voor de begaanbaarheid van de bouwput voor zwaar materieel worden draglineschotten toegepast. 
Deze verdelen het gewicht van het materieel over een grater grondoppervlak. 

de bouwplaats moet ruimte voor zowel vertieaal als horizontaal transport van mensen, materieel 
en materiaal. Hierbij mogen geen situaties ontstaan. 

Er zijn verschillende wetten, 
bouwterreinen. In de volgende 

"',." ..... "",,,, van aanbevelingen met betrekking tot de h"""",,, ..... 

worden de belangrijkste genoemd en beschreven. 

Regelgeving 

Arbo-wetgeving 
In het kader van de begaanbaarheid van bouwterreinen zijn een aantal as~)ecten opgenomen in de ar
beidsomstandighedenwetgeving, Arbo-wetgeving genoemd. Deze bestaat uit 
vier delen; de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet), hetArbeidsomstandighedenbesluit 
de Arbeidsomstandighedenregeling en de Beleidsregels 
wetgeving (Arbo-beleidsregels). 

De Arbo-wet is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de 
gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Het doel is om ongevallen 
en veraorzaakt door het werk, te voorkomen. De Arbo-wet is een kaderwet. Oat dat 
hierin geen concrete regels staan maar bepalingen over het arr)eU::Is()mstanalanleaenDe-
leid van bedrijven. Specifiek voor bouwprojecten het Arbo-besluit. Het arbo-besluit is op 
het voorkomen en minimaliseren van risico's met tot arbeidsomstandigheden. In het Arbo-
besluit staan concrete regels. Die regels zijn geformuleerd en geven aan welk resultaat het 
Arbo-beleid moet hebben, maar leggen niet op hoe dat resultaat bereikt moet worden. Als 
er niet voldoende zorg is voor goede dan kunnen sancties worden Oo(lelEOlaa 
in de vorm van boetes. In de Arbo-regeling staat de van sommige onderdelen uit het Arbo-
besluit. Dit zijn dan specifieke bepalingen zoals bijvoorbeeld de taken van de Arbodienst of de 
van hijskranen. Ook zijn hier nadere bepalingen te vinden over bijvoorbeeld apparatuur, meubilair en 

De bepalingen in de het Arbo-besluit en de hebben een 
wettelijke status. 

In de Arbo-wet 'Arlikel 2.3 Arbobe/eid' staat het Hnln""",,,,, 

"1. De zorgt voor de veiligheid en de van de werknemers inzake aile met 
de arbeid verbonden aspecten en voerl daarloe een be/eid dat is gericht op zo goed mogelijke 
arbeidsomstandigheden, waarbij hij, op de stand van de wetenschap en professionele 
dienstver/ening, het vo/gende in acht neemt: 

a. niet kan worden gevergd, de werkgeverde arbeid zodanig dat 
daarvan geen nade/ige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer; 
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b. Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voorde veiligheid 
of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan 
voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet by de bron kunnen 
worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen rTal'rnTton 

waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen 
gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat 
maatregelen worden die op individuele bescherming, worden doeltreffende 
en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;" 

In het Arbo-besluit 'Artikel 3.2 Aigemene vereisten' staat het volgende: 

"1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Ze worden zodanig 
ontworpen, gebouwd, uitgerust, in en onderhouden, dat gevaar voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden 
zoveel mogelijk vrij van stof en voor zover de veiligheid van de arbeidsplaats dat ordelijk 

In het Arbo-besluit 'Artikel 7.35. Grondverzet- en materiaalverladingsmachines' staat het volgende: 

"2. Doeltreffende maatregelen worden genomen om te voorkomen dar grondverzet- en materiaal 
verladingsmachines ongewild in uitgravingen of in het water terechtkomen." 

Aigemene voorwaarden NVAF 
Naast de wettelijk verplichte voorschriften zijn er ook nog verschillende aanbevelingen bijvoorbeeld 
van de NVAF, de Nederlandse Vereniging voor Aannemers van Funderingswerken. In de 'Algemene 
voorwaarden voor de onderaanneming van funderingswerken' 117J in 'Artikel 6. Faciliteiten bouwterrein' 
staat het volgende: 

"6.1. De hoofdaannemer zorgt voor een goede toegankelijkheid en rltnn,'""rnf.>m van het bouwterrein 
voor het vervoer van !>,,,,,nO.01 materia/en en no,">rona.,:./ 

6.3. De hoofdaannemergarandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende draagkrachtige, 
harde, weer- en windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede 

arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een bouwterrein, de mogelijkheid materialen op fe 
s/aan waar dat nodig onderhouden dat het werken met mobiel materieel en apparatuur 
en het transport daarvan mogelijk is. 

6.10. De hoofdaannemer zorgt voor het opvullen van ontgravingen of galen met een geschikt materiaal 
dar de uitvoering niet zal hinderen of hiervoor za/ zljn en de stabiliteit van het materieel van de 
onderaannemer zal waarborgen. " 

CUR 2004-1 Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen 
de verantwoordelijkheid van CUR, CROW en Stichting Arbouw is een methodiek ontwikkeld voor 

de beoordeling van de begaanbaarheid van bouwterreinenP9] De beoordeling van het bouwterrein vindt 
plaats aan de hand van drie modules; een is gericht op voertuigen en rijdend materieel, €len is gericht op 
stilstaande zware en de laatste is een arbo-module en die is gericht op de h""''''<:1n 

voor personen en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. De drie modules richten zich vooral 
op de kwaliteit van de toplaag en de draagkracht van de grond en nauwelijks op de aanwezigheid van 
sleuven of iets De begaanbaarheid voor personen is een aspect in dit onderzoek. 
Een goede beloopbaarheid van bouwterreinen komt de productiviteit en de veiligheid ten goede en zorgt 
voor een vermindering van het aantal klachten aan de nek, rug en benen. Bij de begaanbaarheid voor 
personen wordt er naar de risico's voor (over)belasting ten van verzwarende 
terreinomstandigheden te verkleinen. De begaanbaarheid van bouwterrein voor personen hangt van 
meer af dan aileen de kwaliteit van de grondsoort. Ook obstakels en hoogteverschillen hebben een 
belangrijke invloed op de lichamelijke belasting van het lopen op een bouwterrein. 
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De beoordeling met de arbo-module vindt plaats met een "stoplichtmodel" waarbij de begaanbaarheid 
een groen, geel of rood beoordeling krijgt. Bij groen zijn maatregelen niet bij rood verbeteringen 
direct noodzakelijk. Groen is: « 1 keer per 5 min) een niveauverschil <2m overbruggen". Rood 
is: Ii Frequent klauteren over obstake/s." Oplossingsrichtingen die worden voor problemen met 
lopen over bouwterreinen in het kader van overbrugging in verband met de van sleuven 
of niveauverschillen zijn; plaatsen van een plankier, rijschot, rijplaat, brug of loopplanken 
van tenminste 50 cm breed. 

Uitvoerende funderingsbedrijven 
De uitvoerende funderingsbedrijven stellen zelf het volgende in hun uitvoeringsvoorwaarden: 

Jacbo Nederland BV 
voor een voorspoedige uitvoering is dat de bouwputbodem droog, vlak, stabiel, 

draagkrachtig en zonder s/euven is en het niveau he eft van de hoogste De conditie van 
de bouwput dien! zodanig fe dat op geen enkele manier het rijden en manoeuvreren van de 
boorstelJing wordt belemmerd, e.e.a. conform CUR-rapport 2004-1." 

Funderingstechnieken BV 
"De conditie van de bouwput dient vlak, zonder s/euven en voldoende fe 
conform het CUR Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van bouwterreinen." 

Schroefpalen Nijmegen 
"2.1. Zowel de aan- en afvoerwegen a/s het bouwterrein dienen geschikt te voor het zware 
en volumineuze transport van het BFG-materieel (gewicht 68 ton en transporthoogte 4.30 m) en 
materiaal. Zo nodig treft de daartoe nadere voorzieningen, mede ter 
van de eventueel daaronder kabeJs en leidingen en andere zaken, en draagt zij 
omniet zorg voor de benodigde en vergunningen. Beperkingen dienen fe 
allen voorafgaande aan de van de cpdracht schriftelijk te worden 

2.2. De conditie van het bouwterrein dan wei de bouwput dient zodanig te zijn en in stand te 
worden gehouden dat het rijden en het manoeuvreren met het materieel op geen enkele manier 
wordt belemmerd. Daartoe worden de e/sen aan het bouwterrein dan wei de bouwput 

droog, (in de ruimste zin des woord) niet verontreinigd, zonder putten en s/euven en 
voldoende geegaliseerd (met een tolerantie van 5 mm per strekkende een en ander ter 
"'&>,-.",,(1&>/lnrr van BFG, welke eisen mede zien op een deugdelijke afwerking van de DaalKODDel 
De bouwput dient bereikbaar te zijn via een deugdelijke af- en opril met een hellingshoek van 
maximaal 1:6 en een breedte van minimaal 5.00 meter. De opdrachtgever garandeert v66r de 

IIT1I,n':;>r',nrr van de werkzaamheden dat de stabiliteit van het bouwterrein dan weI de bouwput 
de uitvoering van de werkzaamheden min/maal 20 kglcm2 * (2 MPa) over 0.80 meter 

Zo nodig brengt de opdrachtgever op eerste verzoek van BFG om niet een 
laaaSIJel.lVIIS verdicht zandpakket en/of om niet het in overleg met BFG vast te slel/en aantal 
rlr"'rrllr'&>"'J~hr,tt&>,n van voldoende afmetingen aan." 

• De waarde 20 kg./cm' is wei erg hoog, Dit komi overeen mel 200 lonlm 2 lerwijl de stelling maar 68 ton weegt. 

Routing 

Routing funderingsmachine en toebehoren 
De moet de bouwplaats kunnen betreden en ook weer kunnen verlaten. dient de 
bouwput bereikbaar te zijn via een af- en oprit met een van die varieert van maximaal 1:6 
tot 1 :10 en een breedte van minimaal 5 meter, waarmee wordt gewerkt. 

De hrv\tri<.<> dient aan te geven hoe de routing van het palenplan zal zijn. Hierbij wordt niet 
met logistieke uitgangspunten, maar er moet ook worden gekeken naar de 
Gebruikelijk is dat men eerst de palen aanbrengt en de 
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minder palen. De eerste paal moet zo dicht mogelijk bij of op een sondering worden gemaakt 
die het paalpuntniveau of op die plaats die in het grondonderzoek is 
voorgeschreven. Door de eerste ter plaatse van een sondering te plaatsen, kan aan de hand van 
de uitkomende grand de werkelijke bodemopbouw gecontroleerd worden met behulp van het eerder 

bodemonderzoek. 

Er moet rekening worden met het risico dat de heistelling en/of rijplaten of scholten boven of 
al terecht kunnen komen. Een funderingsmachine werkt in altijd achteruit. 

De overige werkzaamheden volgen de funderingsmachine. 

Oak palen die dicht bij elkaar staan behoeven aandacht in de te bepalen routing. Palen kunnen 
onmiddellijk na elkaar worden aangebracht als de hart op hart tenminste vier maal de paaldiameter 
uit elkaar staan, met een minimum van twee meter. Een kleinere afstand is toegestaan, als de tijd 
tussen het maken van de eerste en de tweede zodanig is dat de specie in de eerste 
voldoende is opgesteven. Daarvoor wordt minimaal vier uur aangehouden. Staan de palen dichter bij 
elkaar dan maal de paaldiameter, dan moet een wachttijd van 24 uur aangehouden worden. 1301 [37] 

de toepassing van prefab funderingspalen moeten de palen binnen bereik van de heistelling zijn, 
anders moeten deze steeds binnen bereik gebracht worden. De heistelling kan de palen dan zelf 

en positioneren. Het is mogelijk de op verschillende plaatsen op het terrein op te slaan 
of deze steeds naar de heistelling te vervoeren. Het is ook mogelijk dat palen volgens het 'just in 
time' principe worden aangevoerd. Deze methode wordt gehanteerd als er op de bouwlocatie geen 
opslagmogelijkheden zijn. Palen worden dan rechtstreeks vanaf de vrachtwagen ge'installeerd. 

in de grond gevormde palen ligt dat anders. Aileen als stalen buispalen toegepast worden moeten 
de stalen buizen steeds binnen het bereik van de heistelling zijn. Ais de stalen buis aileen als 
dient en na het storten van het beton weer getrokken wordt. is dit niet aan de orde. Aileen buizen van 
verschillende lengte of diameter gebruikt worden moeten deze weI weer binnen bereik van de stelling 
zijn. in de gevormde wordt de op de bouwplaats gevuld met beton. Het beton 
moet de paal dus altijd zonder problemen kunnen bereiken. De boorstelling voor de vervaardiging van 
avegaarpalen is via een slang aan een betonwagen verbonden. Betonmixers vullen de betonwagen 
en het beton wordt onder constante druk naar de boorstelling en in de avegaar gepompt. 
wordt een kubel gevuld met beton en naar de kop van de paal In beide situaties moet het 
mogelijk zijn het systeem van beton te voorzien. 
In het van in de grand wordt de paal 
wapeningskorven moeten binnen bereik van de of worden. Het is mogelijk deze 
op verschiltende plaatsen op te slaan of ze naar de stelling te vervoeren. De wapeningskorven kunnen 
voor het storten van het beton geplaatst worden of achteraf. 

Bij het plaatsen van de palen word! ervan uitgegaan dat alles goed gaat en dat de palen in €len fase 
allemaal kunnen worden. Maar er kunnen nog verschillende zaken mis gaan. 
Een voorbeeld hiervan is dat bij het heien van een paal waterspanning optreedt. Palen halen dan 
de vooraf gestelde kalenderwaarde niet. Het heien te gemakkelijk en de paal lijkt daarom niet 
voldoende te bezitten. In met de constructeur kan worden afgespraken de paal 
enige tijd met rust te laten, tot maximaal sen en daarna verder te heien. 
Het kan ook zijn dat palen na het akoestisch doormeten afgekeurd worden en dat besloten wordt dat er 

bijgeplaatst moeten worden. Voordat de van het akoestisch doormeten bekend mag er 
nog niet begonnen worden met funderingswerkzaamheden. Zie hiervoor ook paragraaf 6.3.6. 
Oit zijn twee redenen die aantonen dat het voor kan komen dat een heistelling het bouwterrein op een 
later tijdstip nog moet kunnen no,'ror .. ,,, ... 

Routing koppensneller 
In veel worden de koppen van de gesneld. Oil gebeurt vaak met behulp van een 
graafmachine. Bij dit koppensnellen komt puin vrij dat afgevoerd moet worden. Het bouwterrein moet 
toegankelijk zijn voor de graafmachine en voor het afvoeren van het puin. Zie ook paragraaf 6.3.2. 
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Routing graafmachine 
Het maken van in de grond gevormde funderingspalen met behulp van een avegaar is een 
grondverwijderende techniek. wordt grond naar de oppervlakte Deze grond, vaak 
vermengd met beton, moet verwijderd worden. De kop van de avegaarpalen wordt daarbij vrij gegraven 
tot de gewenste hoogte. Bij het toepassen van grondverwijderende technieken voor het maken van 
palen moet het dus mogelijk zijn het bouwterrein te betreden met een om de kop vrij te 
graven en de grond te 
Indien andere graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden waarbij een graafmachine wordt 
moeten worden verricht, moet het bouwterrein ook hiervoor toegankelijk zijn. 

Routing bouwpersoneel 
Het bouwterrein moet veilig en zonder gezondheidsrisico's te betreden zijn door aile personen die daar 
bevoegd toe Zo moeten aile delen van de bouwplaats waar zij moeten verrichten 
veilig en zonder al te veel obstakels te bereiken zijn. 

vaar dit " .... ".r"I . ....,.."" ..... 

Ais gekeken wordt naar de zaken die aan bod komen in paragraaf dan mag geconcludeerd 
worden dat de aanwezigheid van sleuven op het bouwterrein niet ideaal is. Die situatie moet zoveel 
mogelijk worden voorkomen en als deze toch optreedt, moeten maatregelen worden. Ais 
gekeken wordt naar de varianten dan is het moment waarop de sleuven gegraven worden wisselend. De 
sleuven kunnen gegraven worden voordat de palen worden geplaatst of nadat de palen zijn geplaatst. 

Geconcludeerd kan worden dat het vooraf graven van de sleuven niet mogelijk is. De machine die de 
palen plaatst, moet de bouwplaats betreden nadat de sleuven gegraven. De machine moet de rand 
van de sleuf naderen om de paal op de plaats te kunnen plaatsten. Door het gewicht van de 
machine bestaat een reele kans dat de vooraf gegraven sleuven dichtgedrukt worden. Daamaast moet 
de machine de sleuven passeren om aile te kunnen Dit passeren van de sleuven is niet 
mogelijk. De routing van de palen kan in aile richtingen gaan vanwege de paalafstand en de benodigde 

De machine moet zich over het terrein kunnen voortbewegen en kunnen manoeuvreren. De 
uitvoeringsvoorwaarden van de geven aan dat het bouwterrein vlak, droog en vrij 
van sleuven dient te zijn. Het rijden en manoeuvreren van de stelling mag niet worden belemmerd. 
Het risico dat de machine omvalt of in een sleuf beland moet te allen tijde voorkomen worden. ledere 
ontgraving gaat ten koste van de stabiliteit van de funderingsmachine op de grond en dus ten koste 
van de veiligheid van de funderingswerkers en al het andere in de buurt bouwpersoneel. 
Niet aileen de funderingsmachine moet zich over het terrein kunnen verplaatsen ook de buizen, 

.... £,.."in,nC'Lrn .... """" en het beton moeten binnen bereik van de aanwezig zijn of worden. 
Ais de sleuven eerst worden gegraven wordt dit erg moeilijk. 

Mocht er sprake zijn van een eenvoudig palenplan of hoeven de sleuven niet gepasseerd te worden om 
de te kunnen dan zijn er nog steeds andere die een rol kunnen 

Het uitvoerende bedrijf moet aan deze manier van uitvoeren willen meewerken. 
- De routing van het palen plan kan zo zijn dat de het terrein meerdere malen 

moet oversteken en moet keren en manoeuvreren. 
het heien van kan de grond zwellen of krimpen, en door het zijn van 

trillingen kunnen de sleuven instorten of vervormen. Nadat de palen geheid zijn zullen de sleuven 
voor een deel opnieuw moeten worden gegraven totdat de vereiste afmetingen bereikt 
Ais de palen worden geboord dan komt grond vrij, deze uitkomende grond vult de sleuven en 
zal verwijderd moeten worden. Om dit te kunnen verwijderen zullen de sleuven moeten 
worden. 

- Als de palen moeten worden in de moet het uitzetten van de ook 
nadat de sleuven gegraven zijn. Zie hiervoor paragraaf 6.3.8. 

ingewikkelde funderingsplattegronden, is het deel dat afgegraven wordt soms groter dan het deel 
dat niet afgegraven hoeft te worden. Er ontstaan eilandjes van zand tussen aile sleuven. Hierop 
kunnen geen machines meer werken en kan worden of de bouwplaats in zulke n""'>1"'''''''' 
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Hoofdstuk 6 TU/e 

niet beter in zijn geheel afgegraven kan worden. 
- Het zand dat uit de sleuven komt, moet er voor een deel ook weer terug in. Het eenvoudigste is dat 

zand naast de sleuven te laten liggen, dit is niet mogelijk als de stelling die de palen maakt er nog bij 
moet kunnen. 

- Het bouwpersoneel moet de sleuven passeren voor aile werkzaamheden die ze moeten 
uitvoeren; het plaatsen van de wapening, het bepalen van de plaats van de paal , het afwerken van 
de paalkop, etc. Het bouwpersoneel moet daarvoor de sleuven steeds in en uit. 

De aanwezigheid van sleuven 
De beste oplossing is de sleuven te graven nadat de palen geplaatst zijn. Het bouwterrein is dan 
tijdens het plaatsen van de palen goed begaanbaar en beloopbaar en de funderingsmachine en aile 
bijbehorende onderdelen kunnen zich dan verplaatsen over een vlak bouwterrein. Er bestaat minder 
kans dat zich gevaarlijke situaties voordoen. Het maatvoeren kan op de gebruikelijke manier worden 
uitgevoerd en de sleuven blijven beter in stand als rondom minder werkzaamheden plaats hoeven te 
vinden . 
Wei dient er aandacht te zijn voor de omstandigheden waarin gewerkt moet worden. De werkzaamheden 
die plaats moeten vinden na het plaatsen van de palen moeten allemaal plaatsvinden in en rond de 
sleuven. Er moet aandacht zijn voor; valgevaar, uitstekende wapening in de sleuven moet eventueel 
beschermd worden en de sleuven moeten goed begaanbaar zijn. Er moet aandacht zijn voor de 
drainage van de sleuven zodat bij slecht weer geen slootjes ontstaan of de sleuven vol modder staan. 
De sleuven moeten goed te betreden zijn. Er moeten ladders of iets dergelijks geplaatst worden. De 
sleuven zijn 700 mm diep en zonder hulpmiddelen is het niet gemakkelijk daar weer uit te komen. De 
sleuven moeten te passeren zijn. Om een goede looproute te creeren moeten planken over de sleuven 
aangebracht worden. Er moet aandacht voor zijn dat na het graven van de sleuven een werkbare en 
veilige omgeving wordt geboden. 

Een voordeel van de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze is dat de gehele bouwplaats niet eerst 
wordt ontgraven. De bouwplaats is daardoor gemakkelijk te betreden . Groot materieel kan de bouwput 
veilig betreden en verlaten. Er is geen op/afrit nodig en de kans op kantelen van het materieel wordt 
daarmee weggenomen. 

6.3.1.3 Samengevat 

Bij het aanwezig zijn van sleuven bij deze funderingswijze spelen verschillende zaken een rol; de 
begaanbaarheid van de bodem van de sleuven als daarin gewerkt moet worden, het aanwezig 
zijn van de sleuven in looproutes, bepaalde delen van de bouwplaats zijn niet meer te bereiken 
zonder sleuven te passeren en men moet voor werkzaamheden de sleuf steeds in en uit. Er moet 
aandacht zijn voor een veilige en werkbare omgeving . 

6.3.1.4 Conclusie 
De sleuven kunnen pas gegraven worden nadat de palen geplaatst zijn. 

6.3.2 Koppensnellen 

6.3.2.1 Algemeen 
Onder koppensnellen wordt verstaan het verwijderen van de kop van de funderingspalen zodat de 
paalwapening vrijkomt te liggen en de paalkop op de gewenste hoogte komt. De wapening die hierbij 
vrijkomt wordt opgenomen in de in het werk te storten funderingsbalk. 20 wordt een verbinding gerealiseerd 
tussen paal en funderingsbalk. Koppensnellen kan gezien worden als een overblijfsel van vroeger, toen 
was het noodzakelijk om de paalkoppen te snellen omdat het niet goed mogelijk was de palen op hoogte 
te heien en er meer kans bestond op het stuk slaan van de paalkoppen tijdens het heien. Met de huidige 
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kwaliteit van de heipalen en heimachines speelt 
dit geen rol meer. Het is nu wei een eenvoudige 
manier om te zorgen dat de paalkop zich exact 
op de juiste hoogte bevindt. De paal hoeft niet 
exact op hoogte geheid te worden en er kunnen 
palen van eenzelfde lengte toegepast worden. 
De overlengte wordt daarna verwijderd door 
mid del van koppensnellen (ook wei kraken of 
knijpen genoemd). 
Koppensnellen kan op verschillende manieren 
gebeuren; het handmatig koppensnellen, een 
tijdrovende en arbeidsonvriendelijke klus; met 
pneumatische hamers en spierkracht wordt 
het bovenste deel van de paal verwijderd en 

Vaststellen van de toetsingscriteria 

blijft de wapening behouden. Bij dit traditioneel Afb. 6.1 - Een gesnelde paalkop. 

snellen moet de paal beschermd worden tegen 
inscheuren, daarvoor wordt een knelband toegepast. Een andere manier die toegepast kan worden 
is machinaal koppensnellen. Met een hydraulische kraker, bevestigd aan een kraan of graafmachine 
worden de koppen gekraakt en ook hierbij blijft de wapening behouden. 
Bij het koppensnellen komt betonpuin vrij dat afgevoerd moet worden. Na handmatig snellen blijft het 
betonpuin achter in de bouwput. Dit moet door de aannemer verwijderd worden . Bij het machinaal 
snellen plaatst de graafmachine de afgeknipte kop meteen in een gereedstaande container. Het beetje 
puin dat rondom de paalkop ligt wordt met een schep of riek verwijderd . Machinaal snellen heeft in 
verband met de arbeidsomstandigheden de voorkeur. Aileen als het echt niet anders kan in verband met 
de bereikbaarheid van de paalkop, worden de koppen handmatig gesneld . 
Om te kunnen koppensnellen moet de bouwplaats vlak en droog zijn en bereikbaar en berijdbaar voor 
het voertuig dat de koppen snelt. Dit geldt ook voor het afvoeren van het puin. De ruimte benodigd 
om de paal te kunnen koppensnellen, bedraagt gemiddeld 50 cm rondom de buitenkant van de paal. 
Voor handmatig snellen is nog meer ruimte nodig, ongeveer 75 cm rondom de buitenkant van de paal. 
De ruimte bij machinaal snellen wordt bepaald door de afmetingen van de hydraulische krakers die 
toegepast worden en bij handmatig snellen door de ruimte die een persoon nodig heeft. 
De afstand van de grond tot de afhakhoogte van de paal varieert tussen de 2 en 10 cm, afhankelijk van 
de techniek die toegepast wordt en de diameter van de paal. Het is ook mogelijk en soms noodzakelijk 
om de paal een stukje in te zagen en vervolgens te snellen. 

Het traditioneel handmatig koppensnellen is bijna twee keer zo duur als machinaal koppensnellen. Dit 
bed rag is exclusief afvoeren en opruimen van het puin, terwijl dit bij het machinaal koppensnellen wei 
inbegrepen is. 

Afb. 6.2 - Machinaal koppensnellen. Afb. 6.3 - Handmatig koppensnellen. 
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Hoofds/uk 6 

Ais prefab funderingsbalken worden toe
gepast (lie bijlage B) dan worden de koppen 
van de palen al niet meer gesneld. Doordat de 
heipalen van nu van een hoge kwaliteit zijn en 
de heiteehnieken beter te contraleren zijn, is 
het mogelijk de paal tot de gewenste hoogte 
te heien (lie paragraaf 6.3.5). De overlengte 
hoeft zo niet meer gesneld te worden. Bij 
deze prefab balken kan de paalwapening 
niet ingestort worden in de funderingsbalk, 
daaram hoeft de kop ook niet gesneld te 
worden. Er worden aehteraf stekeinden in de 
paal geboord die de wapening vervangen. 
(lie paragraaf 6.3.3) 
Het niet-snellen van de paalkoppen kent een 

rUle 

aantal voordelen; het is milieuvriendelijker; Afb. 6.4 - Positioneren van een prefab funderingsbalk. 

er is minder beton per paal nodig en er 
komt minder afval vrij . De arbeidsomstandigheden verbeteren als de koppen niet gesneld worden; 
koppensnellen en zeker traditioneel koppensnellen is een vervelende, zeer arbeidsonvriendelijke klus. 
En het is goedkoper, het niet hoeven snellen van de koppen levert een besparing in de kosten op van 
5 tot 10 %. 

Ook in de gevormde palen worden gesneld. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de prefab palen eehter 
versehilt de reden van het snellen. De kop van een in de grand gevormde paal is niet altijd van goede 
kwaliteit, meer hieraver in paragraaf 6.3.7. Om die reden kan het nodig zijn de kop van de paal te 
snellen en te verwijderen en zonodig weer op te storten. De lengte van het te snellen gedeelte moet 
volgens NVN 6724 [30) tenminste zo zijn dat het gebied waar de vereiste sterkteklasse en de vereiste 
betondoorsnede aanwezig zijn wordt bereikt. Omdat de sterkteklasse van het beton van in de grand 
gevormde palen lager is dan die van prefab palen, B25 tegenover B55 gaat het snellen van in de grand 
gevormde palen gemakkelijker dan het snellen van prefab palen . In de grand gevormde palen kunnen 
al gesneld worden voordat de uiteindelijke sterkte van het beton bereikt is. 
In de grand gevormde palen worden vervaardigd tot aan het werkniveau en indien nodig nog opgestort. 
De plaats van de wapening kan worden bepaald en kan tot de gewenste hoogte uit de paal steken . 
Er hoeft dus niet gesneld te worden om de wapening vrij te maken. Dit is niet het geval wanneer de 
bouwplaats later nog afgegraven dient te worden. Dan moeten de palen ingekort worden. Het is mogelijk 
de wapening dan verdiept in de paal aan te brengen zodat na snellen de wapening op de gewenste 
hoogte zit en niet afgeslepen hoeft te worden. 

Op het moment is er een teehniek in ontwikkeling waarmee in de grand gevormde palen met een grate 
diameter (>50 em) kunnen worden gesneld. Palen met een grate diameter kunnen niet met de gangbare 
teehnieken worden gesneld. De ontwikkeling werkt als voigt; de palen worden vervaardigd tot aan het 
werkniveau . Daarna worden er holle buisjes met een diameter van 1 em in het verse beton gedrukt 
tot het niveau waar de kop eigenlijk gesneld zou moeten worden. Deze buisjes zijn aan de onderzijde 
voorzien van een verbreding, een paddenstoelvoet. Ook het bovenste deel van de wapening is voorzien 
van buisjes zodat het beton zieh niet aan de wapening kan heehten. In de kop van de paal wordt 
een hijsoog aangebraeht. Ais het beton verhard is, wordt er in de buisjes een vloeistof gegoten. Deze 
vloeistof heeft de eigensehap dat deze snel en kraehtig uitzet waardoor de paal ter hoogte van waar 
de buisjes eindigen splijt. De paalkop kan vervolgens aan het hijsoog van de paal getild worden en de 
kop is gesneld. Deze teehniek is nog in ontwikkeling en niet rendabel voor toepassing bij palen met een 
kleine diameter. Daaram wordt deze ontwikkeling in dit onderzoek verder buiten besehouwing gelaten. 

6.3.2.2 Relevantie voor dit onderzoek 
Ais gekeken wordt naar hoe koppensnellen in zijn werk gaat en welke eisen gesteld worden, dan heeft 
dit eonsequenties voor de bedaehte varianten. 
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TU e Vaststellen van de toetsingscriteria 

Machinaal koppensnellen 

Ruimte random de paa/kop 
Ais de kop van de paal gesneld moet worden in een sleuf en dit gebeurt machinaal dan betekent dit 
dat er gemiddeld 50 cm ruimte random de buitenkant van de paal moet zijn . De sleuf in de vereiste 
uitgangssituatie is in totaal maar 60 cm breed. Het betekent dus dat als de kop machinaal gesneld moet 
worden in de sleuf de sleuf een stuk breder moet zijn dan in de vereiste uitgangssituatie noodzakelijk 
is. Ais de sleuf breder wordt gemaakt dan betekent dit meer grandwerk en er is meer ruimte nodig 
voor de opslag van de afgegraven grand en de sleuven zijn moeilijker te passeren voor materieel en 
personeel. Bij bepaalde plattegronden met een ingewikkelde fundering kan dit betekenen dat er meer 
grond afgegraven moet worden dan dat er achterblijft. Ais er eilandjes van grond overblijven is deze 
manier van funderen niet langer realistisch . 

Begaanbaarheid terrein 
De hydraulische kraker, waarmee de koppen machinaal gesneld worden, wordt in de meeste gevallen 
aan een graafmachine bevestigd . Deze graafmachine moet in de buurt van de paalkop kunnen komen 
om deze te kunnen snellen. Bevinden deze paalkoppen zich in sleuven dan is het voor de graafmachine 
niet mogelijk deze paalkoppen te bereiken. Door de aanwezigheid van de sleuven is het bouwterrein 
niet begaanbaar voor de graafmachine. Mocht het mogelijk zijn de graafmachine de sleuven te laten 
passeren of mocht de funderingsplattegrond zodanig zijn dat de graafmachine de paalkoppen kan 
bereiken zonder een sleuf te hoeven passeren, dan zou het mogelijk kunnen zijn. Hierbij bestaat aileen 
wei de kans dat het gewicht van de graafmachine de sleuven dichtdrukt of laat instorten . Indien dit 
mogelijk zou zijn, staat bij veel bedrijven in de uitvoeringsvoorwaarden voor koppensnellen dat de 
bouwplaats vlak en draog moet zijn . 

Puin en puincontainer 
De graafmachine knipt de kop af bijna zonder dat daar puin bij vrijkomt. Deze kop wordt in een container 
gedeponeerd die in de nabijheid van de koppensnel/er staat. De graafmachine moet deze container 
eenvoudig kunnen bereiken zonder dat daarbij sleuven gepasseerd hoeven te worden. De container 
wordt enkele malen verplaatst zodat deze steeds in de nabijheid van de graafmachine staat. Daarnaast 
moet de container zelf ergens neergezet kunnen worden en ook weer verwijderd kunnen worden. Het 
puin dat vrijkomt bij het machinaal snellen wordt met een schep of riek verwijderd. Ais de paal zich in 
een sleuf bevindt, moet dit ook plaatsvinden in de sleuf. Een arbeider staat in de sleuf en moet het puin 
of in de sleuf verzamelen en eruit til/en of buiten de sleuf verzamelen en het uit de sleuf scheppen. 

Aanwezigheid hijskraan 
Indien er een hijskraan aanwezig is op de bouwplaats dan kan de hydraulische kraker daar aan bevestigd 
worden. De begaanbaarheid van het terrein vormt dan geen prableem meer. Het breder moeten zijn 
van de sleuf is dan echter nog steeds aan de orde. In veel gevallen is in het stadium van het maken van 
de fundering nog geen kraan aanwezig op het werk. Het laten komen van een kraan speciaal voor het 
snellen van de koppen is kostentechnisch niet rendabel . 

Afb. 6.5 - Er moet ruimte zijn om puin te verzamelen. Afb. 6.6 - Een hydraulische kraker 
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Hoofdstuk 6 Tu/e 

Handmatig snellen 

Arbeidsonvriendelijk 
Het is mogelijk de kop handmatig te snellen. Oit is zwaar werk en zeer arbeidsonvriendelijk. Oit wordt 
aileen toegepast als het eeht niet anders kan. Bij een enkele paal is deze methode wellieht aeeeptabel, 
maar als dit toegepast moet worden bij grate bouwprojeeten is dit niet wenselijk. 

Ruimte random de paalkop 
Ais de kop van de paal handmatig gesneld dient te worden, dan is hiervoor ruimte nodig. Hiervoor wordt 
een maat van 75 em random de paal voor aangehouden. Oe sleuf in de vereiste uitgangssituatie is in 
totaal maar 60 em breed. Het betekent dus dat als de kop handmatig gesneld moet worden in de sleuf 
de sleuf een stuk breder moet zijn dan in de vereiste uitgangssituatie noodzakelijk is. Zie hiervoor ook 
het maehinaal koppensnellen. 

Puin 
Een nadeel van handmatig koppensnellen is dat er veel puin bij vrijkomt. Oit puin komt in de sleuf tereeht 
en moet daaruit verwijderd worden. Het puin kan in de sleuf verzameld worden en moet vervolgens 
uit de sleuf getild worden of het puin wordt buiten de sleuf verzameld en moet dus steeds uit de sleuf 
gesehept worden. 

Inseheuren paal 
Indien handmatig gesneld wordt, moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de 
paalkop inseheurt. Er moet een knelband toegepast worden. Oit is een extra handeling die uitgevoerd 
moet worden in vergelijking met maehinaal snellen. 

Niet koppensnellen 
Ais gekeken wordt naar de voordelen die aan de orde zijn als palen niet gesneld hoeven worden dan is 
het wenselijk een oplossing te vinden waarbij koppensnellen niet noodzakelijk is. 

Een overgang van het koppensnellen naar het niet-koppensnellen zal een omsehakeling vergen van 
diverse partijen zoals ingenieursbureaus, aannemers, heibedrijven en toetsende instanties. Maar 
ook van voorsehriften en standaard bestekteksten. Oaarin wordt er vaak nog vanuit gegaan dat de 
paalkoppen worden gesneld. 

Het op de gewenste hoogte brengen van de paal door middel van koppensnellen in een sleuf levert 
verseheidene problemen op. Om die reden wordt gesteld dat koppensnellen in de sleuf niet mogelijk is. 
Er moet gezoeht worden naar andere manieren om de paal op de gewenste hoogte te krijgen en om de 
paal te koppelen aan de funderingsbalk. 

6.3.2.3 Samengevat 

Voor het koppensnellen van een paal is meer ruimte nodig dan in de vereiste uitgangssituatie 
besehikbaar is. Er moet gezoeht worden naar andere mogelijkheden om de wapening aan te 
brengen en de paalkop op de juiste hoogte te krijgen. 
Koppensnellelil in de sleuf is niet mogelijk zonder de sleuf breder te maken of een gat te graven 
random de paalkop. Oit gat is breder dan de vereiste sleuf. Het vrijgraven van de paalkop zodat 
er voldoende ruimte is, leidt tot meer graafwerk en er bestaat een reEHe kans dat er meer grand 
afgegraven dient worden dan dat er aehterbljjft. 

6.3.2.4 Conclusie 
Koppensnellen in de vereiste sleuf van 60 em breed is op dit moment niet mogelijk 
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TuLe Vaststellen van de toetsingscriteria 

6.3.3 Kopwapening 

6.3.3.1 Algemeen 
Ais paalkoppen worden gesneld is het gebruikelijk de vrijkomende wapening op te nemen in de in 
het werk te storten funderingsbalk om zo een monoliete verbinding te verkrijgen tussen paal en balk. 
Hierdoor is de moment- en trekcapaciteit van de verbinding groter dan wanneer er geen gewapende 
koppeling aanwezig is tussen paal en funderingsbalk. Vanuit de bovenliggende constructie kunnen in 
verband met bijvoorbeeld wind, schuine aansluitingen en excentriciteiten, horizontale belastingen en 
momenten in de funderingsconstructie worden ge"introduceerd. De paalwapening is doorgaans ruim 
voldoende om horizontale krachten, momenten en/of trekkrachten op te nemen. De constructeur bepaalt 
wat de minimale lengte dient te zijn waarover de wapening wordt opgenomen in de funderingsbalk. 

Er zijn vele normen beschikbaar waarin precies beschreven staat hoe een fundering op palen of een 
fundering op staal berekend moet worden, echter over de verbinding tussen paal en funderingsbalk 
wordt nauwelijks gesproken. In NVN 6724 [30), artikel 8.4 staat het volgende: 

"De aansluiting van de kop van het funderingselement aan de constructie op de fundering 
moet zo worden gedetailleerd dat de rekenkundig optredende momenten, normaalkrachten en 
dwarskrachten door deze aansluiting kunnen worden overgedragen." 

Wordt echter berekend dat er geen krachten of momenten te verwachten zijn dan zou de verbinding 
achterwege gelaten kunnen worden. Het is dus de krachtswerking die bepaalt of de verbinding gewapend 
moet zijn of niet. De uitvoering speelt hierin ook een belangrijke rol. Door horizontale afwijkingen in de 
plaats van de paal zal een volgens het ontwerp ongewapende verbinding toch gewapend uitgevoerd 
moe ten worden. Omdat de paal zich in een dergelijke situatie niet in het hart van de funderingsbalk 
bevindt, treedt een excentrische belasting op die er voor zorgt dat er toch wapening noodzakelijk kan 
zijn. 

Wapening tijdens vervaardigen paal inbrengen 
Bij prefab palen wordt de wapening vrij gemaakt door koppensnellen . Vooraf wordt gerekend aan de 
verbinding en de benodigde kopwapening wordt in de prefab paal ingestort. Op de bouwplaats wordt 
deze tot de gewenste hoogte vrij gemaakt. In het algemeen wordt de wapening ongeveer over een 
lengte van 4 cm opgenomen in de funderingsbalk. 
Bij in de grond gevormde palen wordt de wapening voor of na het storten van het beton zo gepositioneerd 
dat het deel dat opgenomen moet worden in de funderingsbalk, uitsteekt uit de kop van de paal. De 
exacte hoogte wordt eventueel bepaald met een roterende laser. Moet de paalkop nog gesneld worden 
dan wordt de wapening aangebracht zodat deze zich na het snellen van de kop op de juiste hoogte 
bevindt. Het is ook mogelijk de wapening hierbij verdiept in de paal aan te brengen in het geval dat 
bouwput nog voor een deel ontgraven moet worden en de koppen zich op een grotere diepte moeten 
bevinden . 

Wapening achteraf aanbrengen 
In paragraaf 6.3.2 Koppensnellen is besproken 
dat wanneer prefab funderingbalken toegepast 
worden, het koppensnellen achterwege wordt 
gelaten. Ook dan zal een verbinding nodig zijn 
tussen paal en funderingsbalk. De wapening 
wordt in deze gevallen achteraf aangebracht. 
Hieronder wordt verstaan dat de wapening nadat 
de paal vervaardigd of uitgehard is, aangebracht 
wordt. Hiervoor kunnen wei vooraf voorzieningen 
worden getroffen zoals het aanbrengen van 
sparingen, maar de wapening zelf wordt pas 
achteraf aangebracht. Bij de toepassing van 
prefab funderingsbalken wordt de paal ofwel op 

Afb. 6.7- Twee manieren om de kop achteraf op te 
storten en wapening aan te brengen. 
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hoogte (Zie paragraaf of wei te diep waarna de paalkoppen opgestort worden tot 
gewenste hoogte. Om een verbinding te realiseren worden stekeinden aangebracht in de paalkop. 
prefab funderingsbalken zijn voorzien van aangietopeningen. De funderingsbalken worden met deze 

aangietopeningen over de stekeinden geplaatst en vervolgens wordt de sparing Op deze 
wijze wordt een verbinding gemaakt tussen en funderingsbalk bijlage 
Ais is voor de toepassing van prefab funderingsbalken met in de grand gevormde 
dan worden de wei voorzien van een wapeningskorf, maar deze wapeningskorf wordt in zijn 
geheel in de geplaatst. De wapeningskorf steekt niet uit de paal. Oak hier wordt gekozen voor het 
aanbrengen van een stek am de koppeling tussen funderingsbalk en paal te kunnen realiseren. 

In de meeste kan voldaan worden met dat is een stalen wapeningsstaaf of draadeind, 
vaak met een diameter van 16 mm die +/- 20 tot 30 cm in de paal wordt geplaatst en +/- 20 tot 30 cm 
in de funderingsbalk wordt opgenomen. Ais grotere krachten of momenten opgenomen moeten worden 
kunnen meerdere wordt geplaatst, er kan een stek met grotere diameter worden of 
de stek kan dieper in de paal worden geplaatst en indien mogelijk ook over een grotere lengte in de 
funderingsbalk worden opgenomen. De constructeur bepaalt de minimale steklengte en diameter. De 
stekken altijd om een goede constructieve verbinding te \Jo,"Lrrllrlc.n 

Er zijn verschillende manieren am wapening achleraf aan te brengen: 
" Het inboren van de wapening 
• Het plaatsen van de wapening in een sparing 
" Het instorten van een staafanker 

Het inboren van de wapening 
Onder het inboren van wapening wordt verstaan het achteraf boren van een gat in de kop van de paal. 
Dit gebeurt met daarvoor uitgerust gereedschap. Dit kan gebeuren met een diamantboor, luchtboor of 
hamerboor. In dit gat wordt vervolgen een stek verlijmd. Oil lijmen gebeurt meestal met een krimparme 
cementgebonden die relatiet goedkoop is. 
De lichamelijke belasting van het inboren van wapening kan hoog ondanks het gebruik van 
gereedschap. De kwaliteit van de prefab palen neemt steeds verder het boren van een gat wordt 
dus ook steeds Oak moet worden gehouden met het gezondheidsrisico dat het 
bij het boren vrijkomende stof veroorzaakt. Ais het mogelijk is wapening op een andere manier aan te 
brengen dan is dit wenselijk. 
Bij het van funderingsbalken wordt de wapening vrijwel ingeboord omdat de 
plaats van de aangietopeningen in de balken vastligt en de van de paal kan varieren. De wapening 
wordt dan ingeboord omdat de exacte plaats van de wapening dan nag vast te stellen is. een in het 
werk te storten funderingsbalk is dit niet aan de 

Het plaatsen van de wapening in een sparing 
Het is mogelijk vooraf een sparing aan te in de paal, waar op de bouwplaats de stekken in 
gelijmd kunnen worden. Het is mogelijk €len of meerdere sparingen aan te brengen. Een voorbeeld 
hiervan is de Arbo-schokpaal van Schokindustrie uit Zwijndrecht. Dit bedrijf heeft een paal in praductie 
waar in de kop van de paal vier sparingen zijn waar na het op hoogte heien van de paal 
stekken in gelijmd kunnen De sparingen zijn voorzien van een afdichting die pas verwijderd 
wordt als de stekken worden geplaatst. De afdichting ligt verdiept in de kop van de paal zodat deze geen 
obstakel vormen bij het heien van de 
Een andere mogelijkheid is het van de holle van Jansen Beton Zeewolde. (Zie bijlage 
C, A2.3) Dit bedrijf heeft een heipaal ontwikkeld waarvan het lijf hal de heipaal is van boven tot onder 
voorzien van een open kanaaL Als deze heipaal op hoogle geheid is, kan in het holle kanaal op een 

van +/- 30 cm een deksel van EPS geplaatst worden. In dit deksel kan een stek worden 
en de holle ruimte kan gevuld worden met krimparme gietmortel. Het is niet altijd noodzakelijk de stek 
eerst te verlijmen. Aileen kan voldoende zijn. Bij het van een funderingsbalk 
kan het lijmen van de stek en het vullen van de aangietopening in de balk tegelijkertijd plaatsvinden. 
Bij een in het werk te storten funderingsbalk vult de holle ruimte in de paal zich zodra de balk wordt 
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Het instorten van een staafkanker 
Het is ook mogelijk tijdens het storten van de een staafanker in te storten in de van de paaL In 
dit kan later op de een stekeind worden. Een leverancier van deze 
staafankers en stekeinden is DEMU. Er zijn verschillende manieren om het staafanker op 

te houden tijdens het storten van de paal. (Zie afbeelding 6.11) Deze oplossingen zorgen 
er tevens voor dat de open blijft totdat het stekeind er wordt. Met heien 
zorgen de staafankers niet voor problemen. 

in het werk gestorte balk 

ankerstaaf F"eB 500 016 

werkvloer 

haarspeld 06 

EPS-deksel 

holle heipool 

Afb. 6.8 - Detail aansluiting de holle en in het wefk gestorte fundefingsbalk. 

Afb. 6.9 - Een DEMU staafankef (/) en stekeind (f). Afb. 6.10 - De Afbo-schokpaal. 

Paalkop als wapening 
Het is ook mogelijk dat de paalkop in zijn geheel wordt opgenomen in de funderingsbalk, zodat de 
krachtsoverdracht via de paalschacht en niet via Deze werkwijze wordt vaak 
toegepast onderwaterbetonvloeren of bij met grote oppervlakken. De 
wordt dan als het ware ingeklemd in de vloer. De voorspanning in de palen kan dan worden benut om 
de momenten op te nemen. De koppen kunnen worden voorzien van ribbels om de verbinding tussen 
vloer en paalkop constructief te versterken; de verbeteren de aanhechting van het beton 
van de paal met het van de constructie. 
Het opnemen van de paalkop in de funderingsbalk wordt zelden of nooit gedaan. De kop van de 
kan enkele centimeters doorsteken in de funderingsbalk, zodat de wapening van de 
over de paalkop door kan lopen. Mocht de paal geen vormen voor het doorlopen van de 
wapening dan is het de paalkop over gratere op te nemen in de funderingsbalk. Wei 
moet gelet worden op het gevaar van doorponsen. De is vaak niet veel breder dan 
de paal, als de paal in dat een behoorlijk stuk wordt opgenomen in de de 
balk meer aan de paal dan dat deze er op ligt. Wat de van deze oplossing voor dit 
afstuderen is niet nader onderzocht. Het overdragen van de krachten via de paalschacht als 
wordt in dit onderzoek bullen gelaten. 
Zie in dit kader ook het artikel 'Ongesnelde paalkoppen, kan dat ook? Jazeker!' [19J 
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Hoofdstuk 6 

MONTAGE 

1. Aan ot op de bekisting monteren 

A) 
Met kunststot 

spijkerbare flensplaat 

-",'fij -- -I~) 
Flensplaat 
type 22i1O 

B) 
Met kunststot breekpen. 

tijdens ontkisten breekt -"'~-- -l~) het gedeelte in de 

bekisting at 

C) 

5tekanker 

type 2016 

met metalen 

spijkerbare 

flensplaat 

0) 

Met standaard 

zeskantbout 

E) 
Met montage-

nippel in 

combinatie met 

een standaard 

zeskantbout 

Breekpen 
type 2250 

Kunst.tof at.luitdop. geeft een 
bescherming tegen indringend 
vUII en betonwater type 2244 

1. 

-",'+I -- -I~) 
MonL1genippel type 2600 
(geen grotere gaten in 
de beki<ling dan sllilrt 
noodlake!ijk 

1. . ' 

Boren 
• gat 
lie tabel 

1. pagina 13 

1. 

-} 

1. 

2. Voorbereiding voor montage 

"," ---
Flensplaat met 
behulp van een 
schroevendraaier uit 

2. het stekanker dr. .. ien 

Res"'nt breekpen 
met behulp van een 
schroevendraaier ui1 
het slekanker draaien 

At.luitdop 
2. verwijderen 

leskonthout 
2. uitdraaien 

rUle 

3. 5tekeind indraaien met behulp van 

een momentsleutel. ingesteld op het 

juiste aandraaimoment . 

(AM, zie ook pagina 8 en 9) 
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~,," -- -l-·II-IHO-} 

3. 

.- .. ---'-[---11-lIltl-} 

3. 

3. 

3. 

Afb_ 6_11 - Montagevoorschrifien voor het DEMU doorkoppe/systeem (Staafanker en stekeind)_ 

6.3.3.2 Relevantie voor dit onderzoek 
Een probleem dat optreedt bij het bedenken van de varianten is dat de wapening in veel gevallen in de 
weg zit bij het graven van de sleuf. Het is de vraag of het mogelijk is de wapening geheel weg te laten. 
Uit bovenstaande blijkt dat niet gezegd kan worden dat de wapening altijd weggelaten kan worden 
maar ook niet dat deze altijd aanwezig moet zijn. Dit is afhankelijk van de krachten die op de koppeling 
tussen paal en funderingsbalk werken en in een later stadium ook van de plaatsvastheid van de palen. 
In veel gevallen blijkt dat wapening echter noodzakelijk is_ In de praktijk is men ook niet gewend aan 
het weglaten van wapening en dat zal dan ook stuiten op veer verzet. In dit afstudeeronderzoek wordt 
er vanuit gegaan dat er altijd wapening noodzakelijk is. De wapening kan immers altijd nog weglaten 
worden. 
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6.3.3.3 Samengevat 

De krachtswerking op de aansluiting paal en funderingsbalk bepaalt of de verbinding gewapend 
uitgevoerd dient te worden. In de meeste situaties is wapening echter noodzakelijk. Wapening 
kan vooraf en achteraf aangebracht worden. Vooraf kan een wapeningskorf aangebracht worden 
en achteraf kunnen stekken aangebracht worden . 

6.3.3.4 Conc/usie 
De rekenkundig optredende krachten bepalen of de aanwezigheid van wapening noodzakelijk is. 
Het achteraf aanbrengen van de wapening is goed mogelijk. Koppensnellen met de reden om de 
wapening vrij te maken is niet langer noodzakelijk. 

6.3.4 Verdiept heien 

6.3.4. 1 Algemeen 
Ais er geheid wordt is het mogelijk de kop van de paal dieper te heien dan het niveau van waaraf gewerkt 
wordt. Dit wordt verdiept heien genoemd. Verdiept heien kan voorkomen wanneer de draagkrachtige 
laag dieper zit dan verwacht en de palen dus eigenlijk te kort zijn, maar meestal is het de bedoeling. De 
bouwput of een deel daarvan wordt in een later stadium nog afgegraven voor bijvoorbeeld een kelder. 
De palen worden allemaal vanaf hetzelfde niveau geheid en de palen voor het deel dat afgegraven dient 
te worden, worden dieper geheid. Voor de berijdbaarheid van het terrein met de funderingsmachines 
heeft het de voorkeur om eerst te heien en vervolgens af te graven. Het is mogelijk de paal tot +/- 3 m 
onder maaiveld te heien. 
Voor het verdiept heien wordt een hoerenjong of oplanger toegepast. Dit is een stalen opzetstuk dat op 
de paal wordt gezet en dat samen met de paal onder maaiveld weg wordt geslagen. Het hoerenjong is 
voorzien van ogen waaraan deze weer uit de grond getrokken kan worden. Het hoerenjong wordt als de 
paalkop zich op de juiste diepte bevindt weer uit de grond getrokken en opnieuw gebruikt. De oplanger 
wordt geplaatst op de paal met een zachthouten vulling, mutsvulling, direct op de kop van de paal. Het 
is niet in aile gemeenten toegestaan te heien met een oplanger. 
Bij het gebruiken van een oplanger is er sprake van een tweede losse aansluiting; heimuts-oplanger en 
oplanger-paal. (Zie afbeelding 6.14) De geleiding onderaan, bij de aansluiting oplanger-paal, ontbreekt . 
Geeist kan worden dat met een verlengde heimuts wordt geheid. Door de heimuts te verlengen kan 
€len losse aansluiting worden voorkomen. De enige aansluiting is heimuts-paal. De verlengde heimuts 

Afb. 6.12 - Een op/anger of hoerenjong. (b) 

Afb. 6.13 - Heien met een hoerenjong. (r) 
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kan op twee plaatsen geleid worden. De verlengde heimuts wordt onder maaiveld weggeslagen en 
wordt vervolgens weer uit de grond getrokken. Een goed ontworpen oplanger werkt als een verlengde 
heimuts. 
In sommige gevallen worden aile palen in eerste instantie tot aan het maaiveld geheid, waarna in een 
tweede sessie aile palen onder maaiveld weggeheid worden. Het is ook mogelijk per paal verdiept 
te heien. De paal wordt dan eerst tot aan maaiveld geheid, daarna wordt de oplanger geplaatst en 
wordt de paal onder maaiveld weggeheid. Het is mogelijk prefab betonnen heipalen verdiept te heien, 
maar ook stalen buispalen kunnen verdiept geheid worden. De stalen buispalen zijn dan zowel aan de 
onderzijde als aan de bovenzijde afgesloten. Pas als de paalkoppen ontgraven zijn wordt de bovenkant 
er afgebrand en kan de buis gevuld worden met beton . 

Ais palen verdiept worden geheid, ontstaan er na het heien en trekken van het hoerenjong gaten op 
de bouwplaats. Het kan geeist worden dat deze gaten gevuld worden met zand, worden afgedekt of 
duidelijk worden aangegeven om struikel- en valgevaar te voorkomen. 

Bij zwaar heiwerk kan het verdiept heien tot problemen leiden. Zo kan de mutsvulling niet meer worden 
gewisseld, de oplanger kan aileen nog maar met veel kracht weer worden verwijderd en er bestaat een 
risico op afwijkingen met betrekking tot de positie van de paal. 

Ais sonderingen worden gedaan dan gebeurt dit vaak in een vroeg stadium, waarbij de bouwplaats nog 
niet bouwrijp is gemaakt en nog niet is ontgraven. De sondering kan dan bij het heien een verkeerd beeld 
geven, want er moet rekening mee worden gehouden dat de bouwput in de tussentijd is ontgraven. In 
het geval van verdiept heien is dit niet aan de orde. De bouwput wordt dan niet ontgraven en er wordt 
gewerkt vanaf het niveau waarop de sonderingen zijn gedaan. 

Verdiept heien is een goed alternatief voor het overbodig maken van het snellen van de koppen. In veel 
gevallen moet, als niet verdiept wordt geheid, de paal voor een deel worden gesneld. 

Ais palen verdiept moeten worden geheid dan worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht. Deze 
kosten kunnen gecompenseerd worden doordat een overlengte van de heipaal voorkomen kan worden 
en het koppensnellen achterwege kan blijven . 

heimuts 

i 
; 

heirrulS 

heirruts ~ --i-- - -- ______ 

heirruts meloplanger~ ---
verlengde heirnuls--

• los aansIunpuni 

geleidingen 

119f1engdeheimuts 

Afb. 6. 14 - Een heimuts, een heimuts met oplanger en een verlengde heimuts. 
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TuLe Vaststellen van de toetsingscriteria 

6.3.4.2 Relevantie voor dit onderzoek 

Sleuf graven 
Een probleem dat naar voren is gekomen bij het bedenken van de varianten is dat de paal als deze tot 
aan maaiveld wordt geheid in veel gevallen in de weg zit bij het graven van de sleuf. Er moet om de paal 
heen gegraven worden. De ruimte tussen de paal en de zijkant van de sleuf moet zodanig smal zijn dat 
daar niet met een graafmaehine te komen is. Dit zal met de hand moeten gebeuren. Daarnaast be staat 
er kans op besehadiging of breuk als de palen door de graafmaehine hard geraakt worden. Dit probleem 
is op te lossen door de palen verdiept te heien. Verdiept heien blijkt goed mogelijk. Het is missehien iets 
duurder, maar de overlengte van de heipaal kan voorkomen worden. Dit bespaart materiaal en er hoeft 
niet gekoppensneld te worden . 

Begaanbaarheid terrein 
Een voordeel van verdiept heien is dat het heiwerk plaats kan vinden in een vlakke bouwput zonder 
niveauversehi"en . Er kan gewerkt worden op de gangbare manier zoals men het gewend is. Ais de 
palen geheid zijn en het groot materieel niet meer in de bouwput hoeft te zijn, kan begonnen worden 
met de graafwerkzaamheden. 

6.3.4.3 Samengevat 

Het verdiept heien van prefab betonnen palen of afgesloten stalen buizen wordt in de praktijk 
toegepast. Voor het verdiept heien wordt een hoerenjong of oplanger gebruikt. Deze wordt 
bovenop de paal gezet en hiermee wordt de paal onder maaiveld weggeslagen . Het hoerenjong 
of oplanger wordt daarna weer uit de grond getrokken en kan opnieuw gebruikt worden. 

6.3.4.4 Conclusie 
Het verdiept heien van prefab betonnen palen en afgesloten stalen buizen is goed mogelijk. 

6.3.5 Op hoogte heien 

6.3.5.1 Algemeen 
Evenals verdiept heien is het ook mogelijk op hoogte te heien. Hier wordt onder verstaan dat de paal 
wordt geheid totdat de kop van de paal zieh op de gewenste hoogte bevindt. De reeente ontwikkelingen 
met betrekking tot het heimaterieel en de toegenomen kennis en ervaring van de mensen in het heibedrijf, 
leiden, samen met hoogwaardig geoteehniseh onderzoek, ertoe dat palen in toenemende mate op de 
exaete diepte kunnen worden geheid. Op hoogte heien is met de huidige heimaehines en bij gebruik 
van laserapparatuur geen enkel probleem. Het is mogelijk met een marge van 2 tot 5 em nauwkeurig 
op hoogte te heien. 
Bij op hoogte heien wordt in vergelijking met normaal heien geen extra vooronderzoek verrieht. Wei 
wordt goed naar de sonderingen gekeken en een insehatting gemaakt of op hoogte heien mogelijk is . 
Als er bijvoorbeeld een hele harde laag aanwezig is in de grond, dan is het niet mogelijk de paal dieper te 
heien dan tot waar die laag zieh bevindt. Als de kans bestaat dat door een vaste grondlaag heen geheid 
kan worden, of als er zieh net een overgangsgebied bevindt van bijvoorbeeld tien naar elf meter moet 
bekeken wordt of op hoogte geheid kan worden . Dit soort zaken blijken van tevoren uit de sonderingen 
en op basis daarvan moet een insehatting worden gemaakt. Op hoogte heien is in principe overal in 
Nederland mogelijk. Hooguit zal het bij zeer heterogene bodemgesteldheid niet goed mogelijk zijn. Maar 
dit betreft naar sehatting minder dan 1 % van de heiwerken in Nederland en als zieh dit voordoet zal ook 
dit vooraf blijken als voldoende sonderingen worden uitgevoerd. (1 9) 

Het op hoogte heien gebeurt met behulp van een roterende laser. Op een vaste plaats op het bouwterrein 
staat een roterende laser opgesteld. Met een ontvanger op de heimaehine of op de heipaal is te 
controleren of de juiste hoogte van de paal bereikt is. 
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Bij het op hoogte heien is het belangrijk dat palen met de lengte worden besteld. In sommige 
gevallen worden voor een project palen met allemaal dezelfde lengte besteld. Dit is goedkoper en er 
kunnen geen fouten worden met het inheien van de De koppen worden daarna gesneld 
om de palen op de juiste hoogte te brengen. 
Als de lengte van de palen niet voornamelijk als de palen te lang 
heiwerk. De hebben de laag al maar moeten worden omdat 
de gewenste hoogte bereikt moet worden. In sommige gevallen blijkt dit toch niet mogelijk en moet de 
kop gesneld worden. 

Ais palen op hoogte moeten worden geheid dan worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht. 
Tach is deze over het kostenneutraal. De meerkosten van het heien en gaten 
boren voor de stekeinden ongeveer aan de van kosten door kortere heipalen en het 
vervallen van het koppensnellen. 

Het op heien wordt door de SBR Het ontstaan van betonafval door op hoogte 
heien wordt voorkomen. De bedraagt de SBR ongeveer 0,25 m3 betonpuin per 
woning. Daarnaast wordt er niet aileen bespaard op betonafval, maar ook op het verbruik van beton. 

6.3. voor onderzoek 

Zekerheid 
Het is belangrijk dat als gekozen wordt voor een variant die uitgaat van op hoogte heien dit ook werkelijk 
mCloe!IIIK is. Het palen dat niet op hoogte kan worden moet zo mogelijk 
Hierbij vormt dieper heien probleem. De kan tot de hoogte worden, maar 
als de diepte niet bereikt kan worden en de paal staat Ie hoog dan vorrnl dit wei een probleem. 
Het is niet mogelijk de te snellen in de sleuf zoals is besproken. De kan voor 
een deel opgenomen worden in de funderingsbalk, mits de wapening van de balk of kan doorlopen of 
daar op aangepast wordt. (Zie paragraaf 6.3.3) 
Door de wordt aangegeven dat op hoogte heien praktisch altijd Oak in het 
artikel "Koppensnellen verleden tijd?!" [191 van Dick Hordijk wordt daarover geschreven. De auteur heeft 
hierover informalie ingewonnen in de praktijk en bij prof. Van Tal van de TU-Delft. Hieruit kwam naar 
voren dat op heien met gebruik van geen enkel probleem is. Dit is oak de 
conclusie die getrokken is na een belronde met de praktijk; op hoogte heien is geen probleem. 
In dit ondelZoek wordt er vanuit gegaan dat op hoogte heien mogelijk is en dat als dat niet 
mogelijk is dit uit de sonderingen naar voren komI. De enkele die niet op de "";<:>1,Alo,...<::1"" 

krijgen is kan handmatig worden of daarvoor kan als uitzondering de sleuf verbreed worden, 
mits de te bereiken is met een Het is van met grote zekerheid te kunnen 
70r' .... "',n dat op heien in bijna aile gevallen 

Sonderingen 
Het van de sonderingen is in de tekst al vermeld. Als de sonderingen aanleiding 
geven voor twijfel of het op hoogte heien wei slaagt, dan moet er vanaf gezien worden en moet een 
andere methode gekozen worden. 
Daamaast kan uit de sonderingen de vereiste lengte van de afgeleid worden. Het is belangrijk de 
palen zoveel mogelijk op de juiste lengte te bestellen. 

Verdiept op hoogte heien 
In de vorige paragraaf is het van verdiept heien toegelicht in het kader van dit ondelZoek. Daaruit 
bleek dat heien geen probleem blijkt Ie verdiept heien wordt er vaak nag vanuit gegaan 
dat de kappen worden. In het kader van dit andelZoek is dit niet mogelijk. Het is dus belangrijk 
dat de palen die verdiept geheid worden ook direct op worden geheid. Op die manier hoeft er 
niets meer met de paalkop te gebeuren als deze eenmaal is. De worden "orr""' ..... 

op geheid. Daarna kan eenvoudig een sleuf gegraven worden, de palen varmen daarbij 
obstakel. 
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De paalkoppen kunnen schoon geveegd worden om ze te ontdoen van zand en de wapening kan 
aangebracht worden. Dit is een snelle manier om de vereiste eindsituatie te bereiken. 

In de grond gevormd verdiept 
Bij in de grand gevormde palen waarbij een buis door middel van heien op de gewenste diepte wordt 
gebracht, is het van belang dat de buis vrij blijft van zand en water. Zodra deze buis verdiept wordt 
geheid bestaat het risico dat zand van bovenaf in de buis valt. Zodra er zich zand in de buis bevindt wordt 
het praces gestaakt en moet de buis opnieuw geplaatst worden. Aileen als de buis aan de bovenzijde 
afgedicht is en er op de buis wordt geheid is het mogelijk de buis verdiept aan te brengen. Verdiept op 
hoogte heien komt bij in de grand gevormde palen eigenlijk niet v~~r. (Zie ook paragraaf 6.3.7.) 

6.3.5.3 Samengevat 

Het op hoogte heien van prefab funderingspalen gebeurt met behulp van een raterende laser. 
De palen kunnen geheid worden met een nauwkeurigheid van +/- 5 cm. De sonderingen moeten 
goed bestudeerd worden, daaruit kan blijken of op hoogte heien wei of niet te realiseren is. 

6.3.5.4 Conclusie 
Het op hoogte heien van prefab funderingspalen is goed mogelijk, mits de sonderingen vooraf 
goed worden bestudeerd. 

Afb. 6.15 - Op haagte heien van een prefab betannen heipaal met behulp van een laser. 
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6.3.6 Akoestisch doormeten 

6.3.6.1 Aigemeen 
Funderingspalen kunnen nadat ze geheid zijn of in de grond gevormd niet ondelWorpen worden 
aan een visuele inspectie. Toch is het belangrijk om de kwaliteit van de palen te weten. Bij in de grond 
"" .. "nf·....,"lo palen kan het dat er of uitstulpingen ontstaan en bij prefab kan 

optreden. Een manier om de palen achteraf te controleren is door deze akoestisch door te 
meten. Akoestisch doormeten kan plaatsvinden: 

in de gevormde 
na uitvoering van het grondwerk van de 

- en/of voor het storten van de balk (na het snellen van de palen) 

In de grand gevormde worden afhankelijk van de minimaal vijf dagen 
de laatste paal vervaardigd is, akoestisch doorgemeten. Dit moet gebeuren voordat de palen 

nn'r"r"nu:'n worden. Macht het nodig zijn de paalkoppen te ontgraven dan moet de kwaliteit gewaarborgd 
Akoestisch doormeten gebeurt door middel van de 'hamertje-tik-methode'. Een met een 

kunststof hamer op de kop van de paal zorgt voor een geluidsgolf in de De schokgolf loopt door de 
paal in de lengterichting tot aan de paalpunt, weerkaatst daar en loopt weer terug tot aan de paalkop. 
De manier waarop en hoe de geluidsgolf geeft informatie over de kwaliteit van de paal. De 
paalkop moet hierbij helemaal schoon zijn. Totdat de palen akoestisch doorgemeten is de kwaliteit 
van de in de grand gevormde palen de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat de palen gemaakt 
heeft. Ais de aannemer na het vormen van de paal en voor het akoestisch doormeten van de paal 
met materieel in de bouwput komt of in de buurt van de graafwerkzaamheden verricht 
en na het doormeten van de palen blijkt dat er palen zijn die afgekeurd moeten worden dan is dat de 
verantwoordelijkheid van de aannemer en die zal dan voor de kosten moeten Het bedrijf 
dat de palen heeft is dan niet verantwoordelijk. Pas na het akoestisch doormeten kan 
begonnen worden met de funderingswerkzaamheden. 

BFG Schroefpalen schrijft hierover het volgende in de uitvoeringsvoolWaarden: 
"De opdrachlgever garandeert dal hel werklerrein dan wei de bouwput tot eerst na het bekend 
worden van de uitslag van het akoestisch doormeten van de palen niet met materieel al 
dan niel van betreden word!. Ook vanaf de rand van het werkterrein dan wei de bouwput 
mogen geen of andere werkzaamheden p/aatsvinden v66r het bekend worden van de 
positieve uits/ag van de metingen. Bij omgekeerde volgorde is BFG niet verantwoordelijk voor 
onvolkomenheden in de palen." 

En Jacbo Nederland BV stelt zelfs: 
in de bouwput achier. Met hetopschonen van de bouwpul 

mag eerst worden begonnen na het bekend worden van de uitslag van de paaldoormetingen. De 
uitslag is doorgaans na de zesde bekend." 

Ondanks dat de verantwoordelijkheid bij de aannemer komt te liggen, zijn er toch situaties waarin de 
aannemer de bouwput betreedt voordat de palen akoestisch doorgemeten Dit is een keuze. In 
sommige gevallen is het noodzakelijk de palen te ontgraven of de kop te snellen voordat akoestisch 
aO()raem,eIE!n kan worden. Oit blijkt un de eerste meting. De is vaak niet omdat deze toch 
gesneld wordt en deze vervuiling verstoort de meting. Ais dit het geval is moet de bovenste 20 tot 30 
cm gesneld worden en moet de daarna herhaald worden. In veel gevallen wordt de paal twee 
keer akoestisch doorgemeten. De eerste meting dan als een of de geen 
onvolkomenheden vertonen en vindt na minimaal vijf plaats. Na het en ontgraven van de 
palen kan een tweede meting verricht worden om de constructieve sterkte van de palen te controleren. 
Sommige stellen verplicht dat palen na het snellen (opnieuw) doorgemeten worden. 

In CUR 109 [40] wordt over de bereikbaarheid van de paalkop, in het kader van akoestisch 
doormeten, het volgende 
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"Rondom de paal mogen geen obstakels aanwezig zijn, zodat de paal vrij toegankelijk is voor het 
uitvoeren van de meting. Voor een kwalita tie f goede meting dient de paalkop vrij te zijn van water, 
modder of andere verontreinigingen zoals puin en/of losse delen ten gevolgde van het snellen." 

Met akoestisch doormeten wordt geen informatie verkregen over de bovenste 40 cm van de paal, 
omdat dit buiten de meetnauwkeurigheid van de apparatuur valt. Het nabehandelen van de paalkoppen 
dient daaram nauwkeurig te gebeuren. Een eventuele schuimkop (Zie paragraaf 6.3.7) dient te worden 
verwijderd. Koppen die nabehandeld worden, mogen niet verdicht worden met een trilnaald omdat dat 
verkeerde resultaten geeft bij het akoestisch doormeten. 

Het is verplicht in de grand gevormde palen akoestisch door te meten, maar het is niet verplicht aile 
palen akoestisch door te meten. In NVN 6724 [30] wordt gesteld dat tenminste 20% van het aantal palen, 
met een minimum van vijf, moet worden doorgemeten. In BRL 2356 [27] wordt echter gesteld dat aile 
palen akoestisch doorgemeten dienen te worden en CUR aanbeveling 109 [40] adviseert aile palen 
door te meten. ledere paal heeft namelijk evenveel kans om gebreken te vertonen. Over het algemeen 
worden daarom aile palen doorgemeten. 

Bij prefab palen ligt dit anders. Prefab palen worden doorgemeten naar behoefte. De kwaliteit van de 
paal is bekend voordat deze wordt geheid. Akoestisch doormeten gebeurt hier om te controleren of de 
paal niet gebroken of gescheurd is tijdens het heien of na het koppensnellen. Prefab palen worden niet 
standaard doorgemeten en het is ook niet verplicht. 
Ais prefab palen doorgemeten worden is het aan te bevelen dit na het koppensnellen te doen. 

Ais uit het akoestisch doormeten blijkt dat een paal afgekeurd moet worden dan moet in overleg met de 
constructeur besloten worden wat er moet gebeuren. Vaak wordt besloten een extra paal te plaatsen. 
Het bedrijf dat de palen heeft gemaakt wordt dan in de gelegenheid gesteld om op eigen kosten de extra 
palen te plaatsen. Aileen als de paal onvolkomenheden vertoont die verband houden met de aard en 
de samenstelling van de bodem dan is het bedrijf niet aansprakelijk en hoeft dit niet op eigen kosten te 
doen. 

-Tijd 

Afb. 6.16 - De 'hamertje-tik-methode'. Afb. 6.17 - Schematische weergave werking 'hamertje-tik-methode'. 

6.3.6.2 Relevantie vaar dit anderzaek 

Paalkop onder maaiveld 
Ais gekeken wordt naar de varianten die bedacht zijn om de vereiste uitgangssituatie te bereiken dan 
zijn er een aantal varianten waar de kop van de in de grond gevormde paal onder maaiveld eindigt. 
Ook in die situaties is het akoestisch doormeten van de paal noodzakelijk. Om de paalkop te kunnen 
doormeten in het geval dat de kop zich onder maaiveld bevindt, moet de kop eerst vrij gegraven worden. 
Het snelste kan dit met een graafmachine. Zoals hiervoor beschreven, is het bedrijf dat de palen maakt 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de paal totdat deze akoestisch doorgemeten zijn. 
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Komt er voor die tijd groot materieel in de bouwput en worden er werkzaamheden verricht in de buurt van 
de palen dan is het bedrijf dat de palen heeft gemaakt niet langer verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de paal, maar degene die in de bouwput is geweest, in het algemeen in naam van de hoofdaannemer. 
Dit is een verzekeringskwestie. Het is mogelijk de palen handmatig vrij te graven, maar gewenst is 
dit niet. Mocht overeenstemming bereikt worden over de verantwoordelijkheden en wordt besloten de 
paalkoppen machinaal vrij te graven dan is het het handigste als dan ook meteen de sleuven worden 
gegraven . Anders moet er twee keer graafwerkzaamheden verricht worden. Eerst voor het vrijgraven 
van de paalkoppen en daama voor het graven van de sleuven. Een nadeel hiervan is dat, indien het 
nodig is palen bij te plaatsen, het terrein door de sleuven moeilijk of niet begaanbaar is geworden. De 
sleuven zouden eventueel weer dicht gemaakt kunnen worden. 

Het is aan de aannemer welke beslissing genomen wordt. Neemt hij de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de palen over en daarmee ook de kosten van het plaatsen van eventuele nieuwe palen dan 
is alles mogelijk. Blijft de verantwoordelijkheid voor de palen bij het bedrijf dat de palen heeft geplaatst 
dan moet de aannemer uit de put wegblijven. Dit is ook beter voor de uiteindelijke kwaliteit van de palen. 
Ais er toch werkzaamheden moeten plaatsvinden in de bouwput dan worden deze bij voorkeur met de 
hand verricht. 

Paal plaatsen in gat of sleuf 
Ais voor het plaatsen van de palen een oplossing wordt gekozen waarbij de paal geplaatst wordt in een 
sleuf of in een gat, is de kop van de paal wei bereikbaar voor akoestisch doormeten. De kop van de 
paal is dan goed bereikbaar zonder dat er voorafgaand aan het akoestisch doormeten werkzaamheden 
uitgevoerd dienen te worden. Voor het uitvoeren van de meting moet wei steeds in en uit de sleuf 
geklommen worden. 

6.3.6.3 Samengevat 

In de grond gevormde palen dienen akoestisch doorgemeten te worden. Hiervoor moet de kop 
van de paal goed bereikbaar zijn. Akoestisch doormeten gebeurt bij voorkeur minimaal vijf dagen 
nadat de palen vervaardigd zijn. Voor die tijd mogen geen werkzaamheden rondom de palen 
plaatsvinden. Ais kopvervuiling wordt aangetroffen, moet de kop 30 cm gesneld worden en moet 
de meting herhaald worden. Veel palen worden, indien aan de orde, tweemaal doorgemeten; 
minimaal vijf dagen na vervaardiging en na het ontgraven en koppensnellen. 

6.3.6.4 Conclusie 
In de grond gevormde palen dienen altijd akoestisch doorgemeten te worden. Het akoestisch 
doormeten van een paal waarvan de kop zich onder maaiveld bevindt is niet mogelijk. 

6.3.7 In de grond gevormd, eindigen onder maaiveld 

6.3.7.1 Algemeen 
Bij in de grond gevormde palen wordt eerst, op de voor de verschillende systemen eigen wijze, een 
gat in de grond gemaakt tot in de draagkrachtige laag. Daama wordt dit gat gevuld met wapening en 
beton. Er zijn system en die grondverwijderend zijn en er zijn systemen die grondverdringend zijn. Bij de 
systemen die grondverwijderd zijn, wordt een gat in de grond geboord met een holle boor. Tijdens het 
trekken van de boor wordt specie onder constante druk onder uit de boor geperst. Bij het trek ken van de 
boor wordt er grond verwijderd. Deze grond hoopt zich op rondom de paal en moet verwijderd worden. 
Met het verwijderen van de uitgekomen grond wordt meteen de paalkop op de juiste hoogte afgegraven, 
daarna wordt de wapening geplaatst. De wapening kan geplaatst worden met handkracht of als dit niet 
mogelijk is, kan een vibrator gebruikt worden . Hiema is de paal gereed. 
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grondverdringende technieken wordt geen grond verwijderd, de grond wordt verdongen. Een buis 
in de en in buis wordt de wapening afgehangen, om deze daarna tot aan 

werkniveau te vullen met waarna wordt begonnen met het trekken van de buis. De paalkop wordt 
<>t('1,o\AJorlli't en waarna is de paal gereed is. 

In de grond worden vervaardigd tot het werkniveau van waar af ze worden gemaakt. In 
NVN 6724 staat daarover het 

"De palen moeten zonder onderbreking worden afgestort tot het werkniveau van waar af de 
palen worden Het dan tot het werkniveau afstorten is niel loelaalbaar, de 

met een va/blok wordt verdicht. 

TOELICHTING in de grond gevormde palen wordt gebruik gemaakt van het evenwicht 
tussen inwendige en uitwendige gronddruk tijdens en na het trekken van de buis. Oil 
even wicht is - voora/ bij een grondwaterstand - boven in de paa/ aileen moge/ijk indien het 
specieniveau tot het werkniveau reikt." 

De techniek waarbij de wordt verdicht met een inwendig valblok wordt aileen toegepast bij de 
Frankipaal (Zie bijlage C; Deze wordt tegenwoordig bijna niet meer toegepast. Bij de andere 
typen in de grond gevormde palen is verdichten met een inwendig valblok niet aan de orde. 

Uit de toelichting in NVN 6724 blijkt dat palen gebruik wordt gemaakt van de 
inwendige speciedruk en de uitwendige De grond oefent een bepaalde druk uit op de paal. 
Zeker als de paal grondverdringend is wordt is deze druk hoog. 
Beton is zwaarder dan grond, als het ontstane wordt met beton kan het beton de druk 
weerstaan. Ais de paal niet gevuld wordt tot aan werkniveau dan is er geen evenwicht meer in betondruk 
en gronddruk. De grond drukt op het beton en stuwt het naar de oppervlakte. Hierdoor kunnen 
insnoeringen in de ontstaan. 

Als de palen hoger dan het werkniveau dienen te worden wordt daarbij gebruik gemaakt van 
monotubes, kokervormige elementen die rond de worden en daarna tot de gewenste 
hoogte gevuld worden met beton. Over het afwerken van de paalkoppen zeggen NVN 6724 en BRL 
2356 het volgende: 

"Afwerken paalkoppen 
Voor het afwerken van de paaJkoppen kan een van de volgende methoden worden gebruikt: 
- De paa/ wordt gestort tot aan werkniveau. Na het vervaardigen mag in het bovenste deel van 

de paal niel meer gepord of gelrild worden. Later wordt de kop tot het niveau waar de 
vereiste sterktekJasse en de vereiste betondoorsnede aanwezig wordt 

- De paa/ wordt gevuld tot aan of even boven het werkniveau. Na 30 minulen, rto.rau'anrl 

moment dat de paa/ gereed is, wordt de bovenste laag 
Hierna wordt een cirkelvormige mal over de verse paalkop gep/aatst. 
specie van gelijke samenstelling a/s die voor de vervaardiging van de palen wordt 
Deze specie wordt verdicht door hel kloppen legen de mal. Deze methode mag "'IAl"'nl'''' 

toegepast worden a/s direct onder het maaive/d een zand van tenminste 1 m 
dikte aanwezig is en de stelling tenminste 10 m is verwijderd. 
Indien een andere methode wordt gebruikt, moet met behulp van en "I",nrn,S;'J1r .... 

cilinders aangetoond worden dat de vereiste betonkwaliteit wordt gehaa/d. " 

De kop van de paal mag niet meer gepord of getrild worden omdat dat kan leiden tot ,or',o", .. ,...", resultaten 
blj het akoestlsch doormeten van de paal. 

Na het afwerken moet de kop beschermd worden tegen verontreiniging en uitdroging. Er 
geen zand op de kop valien, dit kan zich mengen met het beton en kan de slerkte 
kop wordt daarom voorzien van een folie, dat over de wapening heen wordt. 
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Voor de paalkop is het belangrijk dat de omgeving droog is. De kop mag niet in een plas regenwater of 
modder of het moet van tevoren duidelijk dat de kop gesneld worden. 

De buis wordt nadat deze ingebracht is altijd op de van water of zand. 
Een kleine hoeveelheid water kan geen maar zand moet vermeden worden. Wordt er zand 
aangetroffen dan moet de buis getrakken worden en opnieuw ingebracht worden. Om te voorkomen dat 
water of zand van bovenaf in de buis kan vallen steekt de buis altijd een boven maaiveld uit. 

Kwaliteit 
Over de kwaliteit van in de grand gevormde palen is moeilijk wat te zeggen. De 
worden onzichtbaar vervaardigd. Het is de palen achteraf akoestisch door te meten, maar 
100% zekerheid wordt niet verkregen. Er kunnen verschillende problemen optreden, daarom is het 
bij buispalen het betonniveau in de galen te houden en bij avegaarpalen de betondruk. 
Ais de druk of het betonniveau daalt dan kan dit duiden op een insnoering of uitstulping. De 
betondruk wordt door de machinist op de computer in de cabine van de Het 
specieniveau bij buispalen wordt gecontroleerd door op de buis te slaan. De buis wordt gevuld met een 
bepaalde vooraf berekende hoeveeiheid beton en door op de buis te slaan wordt gecontroleerd tot welk 
niveau de buis nag gevuld is met beton. De diameter van de buis is kleiner dan de diameter van de 
uiteindelijke paal. Daarom wordt de buis altijd tot iets boven werkniveau gevuld met beton. Ais de buis in 
zijn geheel getrokken is zal het beetje beton dat zich nog in de buis bevindt, rondom de paal uitvloeien. 
Dit moet worden. Theoretisch kan gezegd worden dat vooraf precies berekend kan worden 

is voor het van een paal. maar de praktijk blijkt weerbarstiger. 

Een waar rekening mee moet worden gehouden 
deze niet verdicht kunnen worden. in de grand stalen hulpbuis- of 
de buis schokkend of trillend worden getrokken, daarna moet het beton onder zijn en 
de gronddruk zijn uiteindelijke eindsterkte bereiken. Het beton onder in de paal ondervindt 
voldoende druk door het eigen gewicht van het erboven beton, maar hoe men komt, 
hoe minder druk opgebouwd wordt door het eigen gewicht. Het beton in de kop van de paal moet zander 
druk tot stand komen. De kwaliteit van het beton zal afnemen naarmate men dichter bij het maaiveld 
komt. 

Een dat kan in de grand gevormde is het ontstaan van een schuimkop. 
Voor het vervaardigen van in de grand gevormde palen wordt beton met een 
Een zetmaat betekent dat het beton beter vloeit omdat er meer water aan Tn"''' ... C'lln£,nn 

is dat het beton vloeit omdat het beton zonder te verdichten de ruimte moet vullen 
die na het trek ken van de buis De overmaat aan water die aan het beton is tno,na'IIr\£.nri 

wi1 uittreden. Ais de paal zich over een grote lengte in niet-waterdoorlatende lagen bevindt kan dit 
water niet uittreden. Het water stroomt in dat geval naar de oppervlakte om daar uit te treden. Hierdoor 

meestal langs de kanaaltjes in de die niet ten komen aan de 
Daarnaast kan in de kop van de paal, waar zich veel water bevindt, ontmenging van de 

optreden waardoor de sterkteklasse niet wordt bereikt. Te veel water introduceert extra 
in het beton waardoor de sterkte van het beton afneemt. Een schuimkop kan voorkomen worden 

door de toevoeging van meer maar dit geen garantie. Een moet 
\JC'~'lIIrial'ri worden dit kan door de kop later te snellen of de kop kan nat weggeschept worden. 

De kop van de paal is erg voor de uiteindelijke van de paal. Ais de bezwijkt, 
kan de paal zijn dragende functie niet meer vervullen. Er mag dus geen risico genomen worden bij 
het afwerken van de paalkop. Het is belangrijk de paalkop te kunnen zien, zodat een schuimkop of 
vervuiling geconstateerd kan worden en gezien kan worden of de kop zich op het niveau bevindt 
en het beton niet nazakL Ais de kop gesneld wordt is dit minder belangrijk, maar aan de kop van de paal 
kan voor een deel de kwaliteit van de paal afgelezen worden. In het geval van de stalen hulpbuis- of 

Ct' .... nn"'la,n wordt in veel een buis die is dan de van de te 
vervaardigen paal. De buis steek in dat geval een stuk boven maaiveld uit. Het is vaak niet mogelijk in 
de buis te kijken en de paalkop wordt dus pas zichtbaar als de buis in zijn geheel is. 
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rUle Vaststellen van de toetsingscriteria 

Wapening 
Bij in de grand gevormde palen zijn er technieken waarbij de wapeningskorf geplaatst wordt voordat 
het beton gestort wordt en er zijn technieken waarbij de wapeningskorf achteraf aangebracht wordt. 
Het vooraf aanbrengen van de wapeningskorf heeft de voorkeur omdat de plaats van de wapeningskorf 
in de paal beter te contraleren is. Bij het achteraf plaatsen van de wapeningskorf moet deze volgens 
NVN 6724 " ... direct na het storten van de specie worden geplaatst". Bij het achteraf plaatsen van de 
wapeningskorf centreert deze zich min of meer vanzelf, de in te brengen lengte is echter beperkt (+/- 5 
m). Ais de paal over een grate lengte voorzien moet worden van wapening dan is dat een reden om een 
techniek te kiezen waarbij de wapeningskorf vooraf geplaatst kan worden. Bij de avegaarpalen waarbij 
geboord wordt met een boor met een holle as met kleine diameter, is er geen andere mogelijkheid dan 
de wapening achteraf in te brengen. Deze techniek kan dus aileen toegepast worden als de lengte van 
de wapeningskorf beperkt is. 

De hoogte van de wapeningskorf kan exact bepaald worden . Het is mogelijk de wapeningskorf dieper 
te plaatsen zodat de paalkop gesneld kan worden. Het is mogelijk de wapeningskorf zo te plaatsen dat 
de paalkop nog opgestort kan worden . Dit is afhankelijk van de verdere uitvoering. De hoogte of diepte 
van de wapeningskorf kan bepaald worden met een raterende laser en ontvanger. 

Ais de wapening vooraf in de buis wordt gehangen dan wordt deze bevestigd aan de "nettendraad". 
Deze draad zorgt ervoor dat de wapeningskorf op zijn plaats blijft hangen als het beton wordt gestort. 
Ais de wapening verdiept wordt geplaatst wordt er aan de korf een extra staafje, een "zakijzer" bevestigd 
waarmee de korf aan de nettendraad wordt verbonden. De wapeningskorf kan zo verdiept worden 
aangebracht terwijl de korf nog wellosgekoppeld kan worden van de nettendraad. 

Afb. 6.18 - Loskoppelen van de wapening na het trekken Afb. 6.1 9 - Achteraf aan brengen van de wapening met 
van de buis. behulp van een vibrator en roterende laser. 

HandboekFunderingen 
In het handboek funderingen 2005 Deel B (12) worden de in Nederland voorkomende paalsystemen 
beschreven. Bij de meeste palen wordt in paragraaf: 'F Mogelijke toepassingen' bij: 'aanvullende 
bepalingenlopmerkingen' geschreven: 

"De palen moe ten zonder onderbreking worden afgestort tot het werkniveau van waar af de 
palen worden vervaardigd. Het lager dan tot het werkniveau afstorten is niet toelaatbaar, tenzij de 
specie met een inwendig valblok wordt verdicht. " 

Ditzelfde staat in de NVN 6724. Ais gekeken wordt in de voorloper van het Handboek Funderingen 
uit 1977 dan wordt bij de meeste palen in paragraaf 'F Mogelijke toepassingen' geschreven: "Het is 
mogelijk de schachtopbouw beneden maaiveld te beeindigen." 
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Hoofdstuk 6 ruLe 
De NVN 6724 bestond toen nog niet en de in de grand gevormde paal was net op de markt. Er heeft zich 
in de tijd dus een verandering voorgedaan . Onduidelijk is of er een specifieke reden te noemen is, maar 
vermoedt wordt dat de ervaringen die opgedaan zijn in de tijd tot deze omslag hebben geleid. 

6.3.7.2 Relevantie voor dit onderzoek 
In paragraaf 6.3.4; verdiept heien wordt geconcludeerd dat het voor deze funderingswijze gewenst is 
dat de palen eerst verdiept worden geplaatst en dat daarna de sleuf wordt gegraven. Het is mogelijk 
prefab palen en stalen buispalen verdiept te heien. Bekeken moet worden of het met andere typen in de 
grond gevormde palen ook mogelijk is de kop van de paal verdiept onder maaiveld te laten eindigen. 
In theorie, als de vervaardiging van in de grand gevormde palen geschematiseerd wordt weergegeven, 
lijkt het goed mogelijk de kop van de paal te laten eindigen onder maaiveld. De buis wordt gevuld met 
wat minder beton of er wordt eerder gestopt met het verpompen van beton, waardoor de kop van de 
paal onder maaiveld kan eindigen . 
In de praktijk blijkt dit echter moeilijk uitvoerbaar of zelfs niet toegestaan. In NVN 6724 wordt gesteld dat 
de paal vervaardigd dient te worden tot aan werkniveau, het onder maaiveld laten eindigen is volgens 
NVN 6724 niet toegestaan. De reden hiervoor is het evenwicht tussen de inwendige speciedruk en de 
uitwendige gronddruk. Ais dit evenwicht niet kan ontstaan, kunnen insnoeringen in de paal optreden. 
Toch worden op dit gebied geen problemen verwacht als de kop maar een halve meter onder maaiveld 
eindigt. 

Avegaarpalen 
Ais gekeken wordt naar de palen die vervaardigd worden met behulp van een avegaar dan spelen 
een aantal aspecten een rol. Bij het vervaardigen van een paal met behulp van een avegaar wordt 
grand verwijderd. Hoe langer de paal is hoe meer grond er verwijderd wordt. Deze grond komt allemaal 
rondom de paal te liggen. Daarnaast wordt het beton onder druk in het ontstane gat gepompt. Over de 
laatste meters is deze druk niet meer belangrijk, er kan een doorbraak van specie langs de avegaar 
naar het maaiveld optreden . Met een avegaar is het moeilijk te bepalen wanneer de toevoer van beton 
gestaakt moet worden om het gewenste niveau van de paalkop te bereiken . Door de grand die zich 
rondom de boor verzamelt, is niet goed te zien wat er gebeurt. Ais de avegaar geheel getrokken is, 
dan ligt op de plaats waar de paal zich moet bevinden een berg zand vermengd met beton. Ais eerder 
gestopt zou worden met het toevoeren van beton, dan blijft er geen net gat over. Het opgeboorde 
zand vult de ruimte van paalkop tot maaiveld . Zelfs als eerst een gat of sleuf wordt gegraven is dit 
niet mogelijk. De uitkomende grond vult het gat en een deel van de sleuf. Dit zal opnieuw uitgegraven 
moeten worden. Bij avegaarpalen mag geconcludeerd worden dat eindigen onder maaiveld niet mogelijk 
is. De avegaarpalen worden op hoogte afgegraven . Met het verwijderen van het opgeboorde zand en 
het restbeton kan de kop van de paal afgegraven worden. Het resultaat is een schone paalkop zonder 
verantreinigingen. 
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Afb. 6.21 - Opgeboorde grond rondom de 
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Meestal wordt de kop enkele centimeters afgegraven, maar het is mogelijk tot ongeveer 70 em diepte. 
Het nadeel van deze oplossing is er veel grand afgegraven moet worden en al deze grond vervuild 
raakt met beton. De grand moet dan als bouwafval worden. Op het moment van ">T,.."r<>"on 

moet de grand ergens gelaten worden; er moet binnen bereik van de een waar 
de grand opgeslagen kan worden. Het afgraven van de verse kop zou zodanig moeten gebeuren dat de 
sleuven nog te graven zijn. De sleuven moeten of meteen gegraven worden tegelijk met het <>.n,r<>\Jon 

van de koppen of de koppen moeten afgegraven worden door het graven van die niet 
dan de sleuven. Ais meteen sleuven worden gegraven moeten de maten hiervoor uitgezet 
worden. De sleuf moet zich op de juiste plaats bevinden want die bepaald voor een belangrijk deel de 
plaats van de fundering. 
De piketten die de plaats van de sleuven aangeven moeten zich duidelijk onderscheiden van de PIKieUEm 

die de plaats van de palen aangeven om verwarring te voorkomen. Ook moet er rekening mee worden 
gehouden dat piketten verplaatsen doordat de boorstelling er overheen rijdt. Mocht dit allemaal 
goed gaan dan wordt er veel verricht het maken van de na het van 
de paalkoppen moet de wapening nog worden. Dit moet dan of in de sleuf of in de 

Bouwpersoneel moet met de wapeningskorf de sleuf of het gat in en uit. Voor iedere paal moet de 
wapeningskorf aangevoerd worden en binnen bereik van de te vervaardigen liggen. De aannemer 
is verantwoordelijk voor het graafwerk, maar het bedrijf dat de palen maakt is verantwoordelijk voor 
de wapening. Zij moeten er mee akkoord gaan dat ze moe ten wachten totdat graafwerk is verricht 
voordat ze de kunnen Het bedrijf dat de maakt normaliter voor een 
meerprijs ook de af, maar of ze een dergelijk grootschalig graafwerk willen en kunnen 
verrichten is de vraag. Doordat het van de koppen plaatsvindt tot een grotere diepte en 
door het graven van sleuven of gaten wordt het bouwterrein begaanbaar. Er bevindt zich vee I 
afgegraven zand en er is sprake van veel hoogteverschillen. De begaanbaarheid van het terrein wordt 
er niet beter op. De boorsteliing werkt achteruit dus deze hoeft geen hinder te ondervinden, maar het 
andere materieel en het bouwpersoneel dat na het boren van de paal hun werkzaamheden moeten 
uitvoeren wei; de boorstelling. 

Stalen buispalen 
stalen buispalen worden die in gevormde verstaan waar een stalen buis in de 
gebracht wordt die daar ook in achterblijft. De stalen buis vormt een bekisting. 

dit systeem is het mogelijk de buis tot het gewenste niveau te vullen met beton. Het beton kan dan 
uitharden en daarna kan het teveel aan stalen buis ontgraven worden en worden het 
graven van de sleuven zitten de palen echter in de weg. Misschien is het buizen van 
binnenuit af te branden voor het Dit deel van de buis kan uit de grond getrokken worden 
en de sleuf kan dan eenvoudig gegraven worden. Een nadeel hierbij is dat er een overlengte aan buis 
nodig is die niet wordt Als ervoor wordt de wapeningskorf uit het beton te laten steken 
en de buis wordt verwijderd dan zit de wapening in de weg bij het graven van de sleuf. Een oplossing is 
de wapeningskorf volledig in het beton te plaatsen en achteraf stekken aan te Op deze manier 
kan vanaf een vlak maaiveld een stalen vervaardigd met de onder maalVAIO 
Een prableem is wei dat het belangrijk is dat de verse paalkop te is in verband met het eventueel 
ontstaan van een 
Een andere mogelijkheid de stalen buispalen is het verdiept heien van een geheel gesloten buis. 
Zowel de boven als zijn dichtgelast. Door deze paal verdiept te heien en later te ontgraven en 
de kop af te branden kan een stalen buispaal worden gerealiseerd waarbij de kop onder maaiveld kan 
eindigen. Een overlengte van de buis wordt voorkomen. Deze oplossing kan aileen worden 
als er op de buis wordt en niet inwendig. Omdat de van de buis zich in de sleuf bevindt, 
moet worden dat er geen zand of water in de buis of op de pas gestorte kop kan vallen. 

stalen buispalen worden eerst de stalen buizen geplaatst en op een later tijdstip kunnen de buizen 
gevuld worden met beton. De buis vullen tot onder maaiveld is niet mogelijk, maar de buis plaatsen, 
afgraven en afbranden en vervolgens vullen is wei mogelijk. Het is wei mogelijk de buis te vullen tot 
onder maaiveld als daarna de koppen weer worden, maar dat is in deze situatie niet mogelijk. 
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Het is mogelijk de wei onder maaiveld te heien, als er vooraf in de grand worden ingegraven, 
zodat het gegraven gat niet kan instorten. Deze techniek is gangbaar maar kost meer tijd. 

Stalen hulpbuis- of casingpalen 
Dit type paal wordt aUijd grandverdringend ingebracht. Er wordt geen grand verwijderd, maar de grand 
wordt verdrongen. Als de buis verwijderd zou worden dan keert de grond weer terug naar zijn oude 

grondverdringende technieken de kop van de paal onder maaiveld eindigt dan bestaat de kans dat 
het dee I van de grand waar het niet gevuld is met beton terug wi! naar zijn oude De paalkop 
kan daardoor in de verdringing komen en zal de gewenste vorm en diameter verliezen. De kop van de 
paal zal niet meer zichtbaar zijn en onduidelijk is wat de kwaliteit van de kop is. Niet aileen de kop kan 
verdrongen worden door het zand, doordat het niet helemaal is er geen evenwicht tussen 
de externe granddruk en de interne betondruk, waardoor insnoeringen in de kunnen ontstaan. 
Tevens kan het zand dat in aanraking komt met de paalkop, de kop vervuilen zodat deze v~~r een deel 
gesneld zal moeten worden. Het is dus belangrijk een oplossing te vinden waarbij de grand de kop van 
de niet kan Het gat zal open moeten bUjven. 

Door de manier waarop stalen hulpbuis- of casingpalen worden gemaakt, is het uiteindelijke niveau van 
het beton moeilijk te De buis wordt tot boven werkniveau gevuld met beton en het teveel aan 
beton wordt verwijderd als de buis geheel is getrakken. Als op wijze een paal met de kop onder 
maaiveld moet worden, is het niveau te bepalen. Voor de ene paal is 
meer beton nodig dan de ook al zou theoretisch de hoeveelheid beton gelijk moeten Als er 
te weinig beton in de buis wordt gedaan dan kan het zijn dat de kop van de paal te ver onder maaiveld 
eindigt. Dil kan op dat moment niet meer aangevuld worden. De paal dient te worden ontgraven en Ie 
worden opgestort. Om dit te voorkomen wordt standaard teveel beton in de buis gedaan want na het 
trekken van de buis verwijderd wordt. 

Net als de zou hel de stalen hulpbuis- of casingpalen ook mogelijk om de 
verse paalkop tot het gewenste niveau af te graven. De wapeningskorf moet dan verdiept aangebracht 
worden, zodat deze niet in de weg zit het afgraven van de kop. Er wordt een extra staafje, een 
"zakijzer" aan de wapeningskorf waarmee deze wordt aangebracht. Dit 
zit echter in de weg bij het afgraven van de kop. 

Frankipaal 
In de NVN 6724 wordt erover gesproken dat het aileen mogelijk is de kop van een in de grand gevormde 

te laten eindigen als het beton inwendig wordt verdicht met een valblok. De Frankipaal is de enige 
waarbij de met een valblok kan worden verdicht. De techniek werkt als 

De buis wordt laagsgewijs volgestort met droge betonspecie. De lagen worden hierbij aangestampt 
door inwendig op de te heien, lerwijl de buis stapsgewijs wordt getrokken. De Frankipaal wordt 
tegenwoordig bijna niet meer en als deze wordt dan wordt niet meer inwendig op 
de specie geheid. Deze techniek is ontwikkeld in de jaren zeventig, toen met deze techniek een paal 
met een van 25 meter te maken was, dat was toen bijzonder. Bij de Frankipaal wordt de paalvoet 
uitgeheid en op die manier kan een lange met grote draagkracht worden. De techniek 
van inwendig heien is erg tijdrovend en arbeidsintensief en zeker ten opzichte van de lengte die behaald 
kan worden. 25 meter is tegenwoordig niet meer. 

Vervuiling paalkop 
Bij de oplossingen die gevonden worden moet worden gehouden dat er geen kans bestaat op 
vervuiling van de afs deze eenmaal is afgewerkt. Rondom de mag geen zijn 
dat regenwater zich verzamelt en in aanraking kan komen met de paalkop. Ook vervuiling met zand 
moet voorkomen worden. Ais de paalkop onder maaiveld eindigt en het resterende deel van het gat ni.et 
wordt gevuld, is de kans graot dat de er bij slecht weer water in komt te staan en dat zand in het gat kan 
vallen door bewegingen in de buurt van het gat. 
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Bedrijven 
Veel bedrijven die funderingspalen maken geven aan te werken volgens de NVN 6724. De NVN 6724 
is echter niet verplicht, het is een afspraak. Maar in de NVN 6724 staat wei dat palen tot aan het 
werkniveau gestort moeten worden. Veel bedrijven zullen dus ook niet mee willen werken aan het lager 
dan maaiveld afstorten van de palen. Uit telefonisch contact bleek dat er wei vaker iets geprobeerd 
is op dat gebied, maar dat men er iedere keer weer op terug moest komen. Mocht er een oplossing 
gevonden worden, dan moet ook nog een bedrijf gevonden worden dat er aan mee wil werken en de 
werkzaamheden uit wil voeren. 

6.3.7.3 Samengevat 

Als in de grond gevormde palen toegepast worden moet met een aantal aspecten rekening 
worden gehouden: 

• Volgens NVN 6724 moeten de palen afgestort worden tot aan werkniveau. 
• Bedrijven werken volgens de NVN 6724. 
• De kop van de paal dient afgewerkt te worden ofwel door koppensnellen ofwel door het 

wegscheppen van de verse kop en het weer aanvullen daarvan. 
• Er mag geen zand of water in de buis terecht komen. 
• De paalkop moet schoon en vrij van zand zijn . 
• Een eventuele schuimkop moet verwijderd worden. 
• Goed zicht op de kop van de paal is noodzakelijk. 
• Wapening wordt geplaatst voordat beton wordt gestort of kort daarna. 
• De palen dienen akoestisch doorgemeten te kunnen worden. 
• De exacte hoogte van de kop is vooraf niet te bepalen. 

6.3.7.4 Conclusie 
Het onder maaiveld laten eindigen van de kop van een in de grond gevormde paal is op dit 
moment niet mogelijk. 

6.3.8 Uitzetten heipiketten 

6.3.8.1 Algemeen 
De plaats waar de palen moeten komen, moet gecommuniceerd worden naar diegenen die de palen 
plaatsen . Het maatvoeren van de te plaatsen palen wordt gedaan door de aannemer, of door een 
andere partij in opdracht van de aannemer. Het uitzetten van de punten waar de palen moeten komen 
gebeurt met behulp van houten piketten. De piketten mogen maximaal 2 cm boven de grond uitsteken 
en ze worden van een kleur voorzien. Bij het toepassen van verschillende diameters of paalafmetingen 
kan gekozen worden per soort een andere kleur toe te passen. 
Er zijn verschillende manieren om de piketten uit te zetten. Dit kan traditioneel gebeuren met gebruik 
van een eerder uitgezet bouwraam. Tegenwoordig wordt echter steeds meer gebruik gemaakt van 
geavanceerde technieken zoals een laser of Total Station. Belangrijke maten van het project worden via 
digitale tekeningen op de computer in het toestel geprogrammeerd. Met behulp van minimaal 2 vaste 
punten op het werk kan dan het gehele project worden uitgezet. Er wordt verwacht dat het niet lang 
meer duurt dat de funderingsmachines zelf voorzien zijn van GPS (Global Positioning System) en dat er 
geen piketten meer hoeven te worden uitgezet. 
Het kan nodig zijn de meetpunten tussentijds te controleren als wordt geconstateerd dat door de 
funderingsmachine regelmatig over de uitgezette piketten wordt gereden. 
De paal, buis of avegaar wordt nauwkeurig gecentreerd boven de piket. Een man staat bij de piket 
en stuurt de machinist. Toch moet bij de nauwkeurigheid van de palen uitgegaan worden van een 
horizontale plaatstolerantie van 50 mm gerekend vanuit het hart van de wapening. 
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6.3.8.2 Relevantie voor het onderzoek 
Het uitzetten van de piketten voor de bepaling van de plaats van de palen gebeurt normaal gesproken 
op een vlak bouwterrein. Bij de varianten die bedacht zijn om de vereiste uitgangssituatie te bereiken 
zijn varianten waarbij de sleuf eerst wordt gegraven en daarna wordt de paal geplaatst en zijn varianten 
waarbij de paal eerst wordt geplaatst en vervolgens de sleuf wordt gegraven. In het eerste geval 
wordt het maatvoeren lastig. Ais eerst de sleuven worden gegraven, dan moeten vervolgens met de 
aanwezigheid van die sleuven de piketten uitgezet worden. De sleuven moeten overgestoken worden 
om aile plaatsen van de palen te bereiken en de piket moet op de bodem van de sleuf staan, dus de 
maatvoerder moet de sleuf steeds in en uit. Een groot deer van de sleuven zal doorlopen van de ene 
sleuf naar de andere, waardoor de maatvoerder in de sleuf kan blijven. 
Ais de piketten in de sleuven staan dan moet de man die de machinist stuurt ook in de sleuf staan. Zijn 
rol wordt dan belangrijk omdat de machinist de piketten niet meer kan zien. 
Doordat de piketten in de sleuven staan is niet overzichtelijk waar de volgende paal moet komen, 
en waar zich de palen bevinden van gelijke lengte of diameter, aangeduid met piketten met dezelfde 
kleur. 
Het is ook mogelijk in plaats van een sleuf te graven aileen een gat te graven op de plaats waar de 
paal moet komen. Hier gelden dezelfde bezwaren als bij het graven van de sleuven echter blijft de 
beloopbaarheid van de bouwplaats wat beter als aileen maar gaten worden gegraven. Een nadeel is 
wei dat men steeds het gat in en uit moet. Bij de sleuven kan men voor meerdere palen in eenzelfde 
sleuf blijven. 
Een voordeel is dat als de piketten in de sleuf staan het groot materieel er niet over heen kan rijden en 
er minder kans be staat dat de piket verplaatst. 
Worden de paalpunten uitgezet op een vlak maaiveld dan worden deze punten daarna weer weg 
gegraven. Er zal iets verzonnen moeten worden dat deze punten naar dieper verplaatst kunnen worden. 
Door bijvoorbeeld iets aan te brengen tot de gewenste diepte, waarvan een deer afbreekt als de grond 
weg gegraven wordt en waarvan een deer in de grond achterblijft. 
Men moet wei zeker kunnen zijn dat het punt daarna nog op de juiste plaats staat. Ais gekozen wordt 
voor verdiept heien (Zie paragraaf 6.3.4) dan is het mogelijk te maatvoeren op een vlak bouwterrein, de 
paal te heien en daarna de sleuven te graven. Het maatvoeren kan dan op de gebruikelijke wijze. 

Afb. 6.22 - Uitzetten van de heipiketten met behulp van een Total Station. 
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6.3.8.3 Samengevat 

Op de bouwplaats wordt de plaats van de funderingspalen aangeven door het uitzetten van 
piketten. Deze worden bij voorkeur met een Total Station uitgezet. Door verschillende kleuren te 
gebruiken kan een onderscheid worden gemaakt in paallengte of paaldiameter. 

6.3.8.4 Conclusie 
Voor het uitzetten van de heipiketten is een vlakke bouwplaats gewenst. Na het uitzetten dienen 
geen graafwerkzaamheden meer verricht te worden in de buurt van de piketten. 

6.3.9 Regelgeving 

6.3.9. 1 Algemeen 
Op het gebied van regelgeving in Nederland zijn voor dit onderzoek de volgende aan de orde: het 
Bouwbesluit, de NEN-normen, beoordelingrichtlijnen en de nieuwe Eurocode. De ene regelgeving is 
verplicht, de andere vormt een hulpmiddel. In de volgende paragrafen voigt een korte toelichting. 

Het Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan aile bouwwerken, zoals woningen, 
kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De voorschriften in het Bouwbesluit 
zijn vastgelegd in de vorm van functionele eisen en prestatie-eisen. Een functionele eis geeft het kader 
aan van de voorschriften (bijv. een te bouwen bouwwerk heeft €len of meer toiletten); de prestatie-eis 
geeft een grenswaarde waaraan minimaal moet worden voldaan (bijv. een gebruiksfunctie heeft voor 
elke 125 m2 gebruiksoppervlakte of een gedeelte daarvan tenminste een toiletruimte). Elke paragraaf 
is op dezelfde manier opgebouwd: het 1 e lid geeft de functionele eis en het tweede lid koppelt de 
prestatie-eisen aan bepaalde gebruiksfuncties. 
Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om een 'gelijkwaardige oplossing' toe te passen. Dat 
betekent dat een andere invulling mag worden gegeven aan de prestatie-eis, als er maar 
voldaan wordt aan de doelstellingen van die eis. De gekozen oplossing wijkt in dat geval af 
van de voorgeschreven eis, maar biedt tenminste dezelfde mate van veiligheid, gezondheid, 
bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu als de oorspronkelijke eis. 
Verder wordt in het Bouwbesluit gerefereerd aan kwaliteitsverklaringen afgegeven door erkende certi
ficeringsinstellingen. Hierbij gaat het om een verklaring waarin is aangegeven dat een bouwmateriaal 
of bouwdeel, mits toegepast op de omschreven manier, voldoet aan de eisen die aan dergelijke 
materialen of bouwdelen worden gesteld in het Bouwbesluit. Een voorbeeld hiervan is een BRL, de 
eerder beschreven beoordelingsrichtlijn. 
Soms vraagt de bepaling van de prestatie een uitgebreidere uitleg. Bijvoorbeeld bij de eisen ten aanzien 
van het energiegebruik van een gebouw. In zo'n geval wijst het Bouwbesluit naar een N EN-norm. Daarin 
staan een of meerdere methoden om aan het betreffende voorschrift te voldoen. Ais gebruik gemaakt 
wordt van de NEN-norm dan is zeker dat op dat onderdeel aan het Bouwbesluit zal worden voldaan. Het 
Bouwbesluit verwijst naar ongeveer 70 NEN-normen met bepalingsmethoden of berekeningsmethoden 
waarmee kan worden aangetoond dat aan de verschillende eisen wordt voldaan. Het gebruik van NEN
norm en is echter niet verplicht. De voor funderingswerken direct in het Bouwbesluit aangewezen normen 
zijn NEN 6700; Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB 1990. Aigemene basiseisen, NEN 
6702; Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB 1990. Belastingen en vervormingen (met 
wijzigingsblad A 1:2005) en NEN 6720; Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB 1990. 
Voorschriften Beton. Gonstructieve eisen en rekenmethoden (VBG 1995) (met wijzigingsblad A3:2004 
en correctieblad G1:2005) 
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NEN-normen 
NEN-normen worden opgesteld en uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. NEN staat 
voor NEderlandse Norm. Normen zijn documenten waarin afspraken tussen belanghebbende partijen 

over de van een product, dienst of bedrijfsproces. Producten moeten veilig 
processen zijn voorkeur en producten en processen moeten op elkaar aansluiten. Daarom 
maken producenten, handelaren, inspecteurs, consumentenorganisaties en andere belanghebbenden 
onderling afspraken. Normen zijn documenten waarin afspraken zijn Zo dragen 
normen bij aan de veiligheid thuis en op het werk, en aan een gezonde en duurzame samenleving. Er zijn 
veel normen die gaan over funderingstechnieken de belangrijkste zijn: NEN 6740: Geotechniek - TGB 
1990 - Basiseisen en NEN 6743: Geotechniek - voor funderingen op 
palen Drukpalen, NEN 6744: Geotechniek Berekeningsmethode voor funderingen op staal. 

NVN 6724 
Er zijn verschillende soorten normen. De Nederlandse VoorNorm, de NVN is er daar een van. Een NVN 
is meestal een voorlopige afspraak waaraan bepalingen ontbreken, onvoliedig zijn of onder voorbehoud 
zijn opgenomen. Het is de bedoeling om, als deze punten zijn de als norm te publiceren. 
Bij de NVN 6724, die van is in dit onderzoek, ligt dat anders. In het kader van de normering 
voor in de grond gevormde funderingselementen zijn de activiteiten van de CEN (Comite Europeen 
de Normalisation) van belang en dan met name het werk van de normcommissie CENffC 
288 "Execution of special geotechnical works". Deze commissie werkt aan de totstandkoming van een 
aantal Europese norm en (Eurocodes) verderop) binnen het werkingsgebied van deze NVN 6724 
norm. De CEN heeft een "standstill" voor haar leden (de nation ale normalisatie instituten) afgekondigd 
op het van de bovengenoemde CENffC 288 commissie. Dit houdt in dat de CEN-Ieden geen 
definitieve normen mogen uitbrengen die helzelfde onderwerp hebben als de door de CENffC 2888 
commissie op te stellen normen. Omdat die commissie aan de normen voor geotechniek werkt, kan de 
NVN 6724 niet uitgebracht worden als definitieve norm. Omdat in Nederland wei behoefte was aan het 
uitkomen van een dergelijke norm en de norm van de CEN nog wei even op zich zou laten wachten, 
is de NVN 6724 in 1989 uitgebracht als een voornorm en dan een "groene versie". Dit betekent dat 
deze ter inzage lag om op te reageren. In 2001 is deze norm en vervolmaakt en opnieuw 
uitgebracht. Deze voornorm is als grondslag gehanteerd voor de BRL's in dit werkgebied in het kader 
van de I"o.-Titi,'"""".,n .... 

Beoordelingsrichtlijnen 
Beoordelingsrichtlijnen beschrijven de manier waarop certificatie-instellingen toetsen of een 
voldoet aan de technische eisen voor het behalen of behouden van een certificaat. Een veel gebruikte 
afkorting voor het woord beoordelingsrichtlijn is BRL. In de BRL wordt beschreven aan welke technische 
en eisen een of product moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
een certificaat. Deze beschrijvingen worden uitgewerkt in pro!ocollen. Indien beschikbaar word! 
daarbij gebruik gemaakt van NEN-normen. De centrale overheid en lagere overheden accepteren Kiwa 
certificaten en rapporten als bewijs dat aan de wetgeving wordt voldaan. Deze richtlijnen moeten als 
aanvulling op de NEN-normen worden beschouwd. 

bedrijven die een certificaatwillen verkrijgen wordt een toelatingsonderzoek gedaan aan de hand van de 
BRL. Worden de werkzaamheden conform de BRL uitgevoerd dan sluit Kiwa een certificatieovereenkomst 
en wordt het certificaat uitgereikt. Opdrachtgevers kunnen er dan op vertrouwen dat de werkzaamheden 

afspraak uitgevoerd worden. 
De beoordelingsrichtlijnen die in het kader van dit onderzoek interessant 
palen van staalvezelbeton, BRL Betonnen heipalen. BRL In de gevormde palen. 
Algemeen gedeelte en bij/age A, B, C, Den E. BRL 2357; Heien van geprefabriceerde betonpa/en. 

Eurocode 
De Eurocode is een initiatief van de Europese commissie om een uniforme technische regelgeving op te 
zetten voor het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. De nieuwe moet de verschillende 
regelgevingen van de EU-lidstaten vervangen. 
In 1990 heeft de Europese commissie de Europese Commissie voor Normalisatie (Comite Europeen de 
Normalisation afgekort in Brussel) de opdracht gegeven de Eurocodes te ontwikkelen, in te voeren 
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en actueel te houden. Elke Eurocode bestaat uit een uniform hoofddocument en een Nationale Bijlage, 
die de bela sting- en materiaalfactoren per land bevat. Omdat de Eurocode geen rekening houdt met het 
Nederlandse Bouwbesluit, zijn aansluitdocumenten nodig die het Bouwbesluit linken met de Eurocodes. 
Dit zal worden geregeld in zogenaamde Nationale Bijlage. Bovendien is het mogelijk zogenoemde 
restnormen op te stellen. In een restnorm worden onderwerpen vastgelegd die wei zijn geregeld in de 
huidige NEN-normen, maar niet zijn vastgelegd in de Eurocode. Per 1 juli 2007 moe ten aile Nationale 
Bijlagen als norm zijn uitgegeven, zodat vanaf die datum kan worden ontworpen volgens de Eurocode. 
Per 1 juli 2008 treedt Eurocode 7.1 Geotechniek, inclusief Nationale Bijlage in werking. Tot 31 maart 
2010 kunnen de huidige Nederlandse TGB-normen worden gebruikt. Daarna worden deze normen 
ingetrokken en geldt aileen de Eurocode, die bestaat uit tien delen. Voor funderingswerken is Eurocode 
7; 'Geotechnisch ontwerp' van belang. Dit is nu NEN 6740. 

6.3.9.2 Relevantie voor dit onderzoek 
Het is gemakkelijk om allerlei varianten te bedenken, maar het is ook belangrijk om te weten of het in de 
praktijk toegestaan is of gedoogd wordt. Om dat te kunnen bepalen zijn bovengenoemde documenten 
van belang en moeten worden geraadpleegd. 

Bouwbesluit 
Het Bouwbesluit zegt aangaande een bouwwerk het volgende in artikel 2.1: "Een te bouwen bouwwerk 
heeft een bouwconstructie die gedurende de in NEN 6700 bedoelde referentieperiode voldoende 
bestand is tegen de daarop werkende krachten." Onder die constructie valt ook de fundering . Het is van 
belang dat de fundering bestand is tegen de daarop werkende krachten. 

Eurocode 7 
De informatie voor dit afstudeeronderzoek is gebaseerd op de op dit moment geldende normen. De 
Eurocode die vanaf 2010 de huidige NEN-normen gaat vervangen is buiten beschouwing gelaten in dit 
onderzoek. 

NVN 6724 
DE NVN 6724 is een belangrijke leidraad voor dit afstudeeronderzoek. Dit document gaat specifiek 
in op de in de grond gevormde palen waarvoor hier een oplossing gevonden dient te worden. De 
commissie die de norm indertijd heeft samengesteld is grotendeels met pensioen, zodat op vragen over 
de inhoud van het document moeilijk antwoord te krijgen is. De NVN 6724 wordt door veel bedrijven 
als uitgangspunt genomen voor door hen verrichte werkzaamheden en door gemeenten gebruikt als 
toetsmiddel. Wordt een oplossing gevonden die niet voldoet aan de NVN 6724 dan zal het moeilijk 
worden een bedrijf te vinden dat de werkzaamheden wil uitvoeren en bij de toetsende ins tan ties zal 
de nodige weerstand worden ondervonden. De NVN 6724 is geen verplichte norm, maar kan dienen 
als handleiding samengesteld door professionals. Er kan afgesproken worden dat volgens deze norm 
gewerkt wordt, dan weten beide partijen waar ze aan toe zijn . 

Beoordelingsrichtlijnen 
Een aantal beoordelingsrichtlijnen zijn geraadpleegd voor dit afstudeeronderzoek. Ais een bedrijf werkt 
volgens de BRL, kan een certificaat verkregen worden. De BRL's zijn niet verplicht, maar de werkwijze 
die daarin genoteerd staat wordt als juist gezien. Ais een bedrijf een certificaat heeft dan is in de BRL te 
lezen hoe het bedrijf werkt. Op dit moment hebben weinig funderingsbedrijven in Nederland echter een 
dergelijk certifrcaat. 

6.3.9.3 Samengevat 

Het bouwbesluit, de NEN-normen, beoordelingrichtlijnen en de nieuwe Eurocode vormen een 
belangrijk uitgangspunt bij het ontwerpen, bereken en bouwen van gebouwen in Nederland. 
Enkele van deze zijn verplicht andere vormen een handleiding. Voor dit onderzoek is voornamelijk 
NVN 6724 van belang. 
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6.3.9.4 Conclusie 
De NVN 6724 vormt een belangrijk uitgangspunt. Deze norm is niet verplicht maar wordt wei 
gehanteerd door de meeste toetsende instanties en bedrijven. 

6.3.10. Gemeenten 

6.3.10.1 Algemeen 
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente is verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en aanpassing van de stad. Een onderdeel van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is Bouw
en Woningtoezicht. Bouw- en Woningtoezicht van een gemeente is verantwoordelijk voor een goede 
architectonische, monumentale, ruimtelijke en/of duurzame kwaliteit van de gebouwen. Voor het bewaken 
van die kwaliteit wordt o.a. gebruik gemaakt van vergunningen en regels. Deze worden beschreven 
in de Woningwet, de Wet Ruimtelijke Ordening, de Monumentenwet, de Telecommunicatiewet en 
in de Aigemene Plaatselijke Verordening (APV). Bouw- en Woningtoezicht informeert over en toetst 
vervolgens de aanvragen voor de vergunningen. Daarnaast controleert Bouw- en Woningtoezicht op 
het naleven van de wet- en regelgeving van de hiervoor genoemde wetten . Bouw- en Woningtoezicht 
controleert ook de bouwkundige kwaliteit, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 
de milieuaspecten van gebouwen. 
Sommige gemeenten hebben op het gebied van funderingswerken zelf nog extra richtlijnen opgesteld. 
Deze komen vaak voort uit ervaringen die in eerdere bouwprojecten zijn op gedaan. De bodemgesteldheid 
in Nederland kan per gemeente verschillen . Daarom is het belangrijk eerder opgedane ervaring en 
kennis te gebruiken voor latere projecten. De gemeente Breda kent bijvoorbeeld extra richtlijnen voor de 
toepassing van avegaarpalen en de gemeente Maastricht heeft een handboek constructieve veiligheid 
van funderingswerken ontwikkeld. Echter in het algemeen toetsen gemeenten aan de bestaande wetten 
en normen. Bij funderingswerken waar in de grond gevormde palen worden toegepast, wordt NVN 
6724 gehanteerd. In paragraaf 6.3.9 is aangegeven dat deze norm geen wettelijke status heeft, toch 
wordt deze norm door vee I gemeenten gehanteerd. Vooraf kan afgesproken worden volgens de norm 
te werken en dan moet ook volgens de norm gewerkt worden, wordt dit niet vooraf afgesproken dan is 
het niet verplicht volgens de norm te werken. 
Wat is toegestaan in het kader van funderingswerken verschilt per gemeente. Grote gemeenten hebben 
vaak veel ervaring en zijn strenger in wat wei en niet mag. Kleine gemeenten daarentegen hebben vaak 
minder ervaring en zijn daarom minder streng. Het zou dus kunnen dat iets wat in Amsterdam niet mag, 
in Mierlo wei mag. Gemeenten zijn niet altijd bekend met het op hoogte heien en het niet-koppensnellen. 
Het is ook niet in aile gemeenten toegestaan om verdiept te heien met een oplanger. 

6.3.10.2 Relevantie voor dit onderzoek 

Ais in dit onderzoek een bepaalde oplossing wordt gevonden moet om deze reden getoetst worden 
of de betreffende gemeente waar gebouwd gaat worden dit toestaat. Het kan daarom zijn dat de in 
dit onderzoek gevonden oplossing in enkele gemeenten toch niet toepasbaar is. Misschien als meer 
informatie beschikbaar wordt gesteld en aangetoond kan worden dat de oplossing geen gevaar op 
zal leveren dat deze dan toch toegestaan is, maar dit zal per geval moeten blijken. Desnoods moet 
teruggevallen worden op €len van de andere varianten. 

6.3.10.3 Samengevat 

Veel gemeenten hanteren NVN 6724 als norm als in de grond gevormde palen worden toegepast. 
Daarnaast kunnen gemeenten eigen richtlijnen opstellen op basis van eerder opgedane 
ervaringen. 

6.3.10.4 Conclusie 
Per gemeente kunnen andere voorschriften gelden, gebaseerd op eerder opgedane ervaringen. 
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6.4 Samenvatting 

In de voorgaande paragrafen is een aantal aspecten aan de orde gekomen die van belang zijn voor 
het maken van een fundering op Per is de relevantie voor dit onderzoek beschreven 
en is een condusie getrokken. Aan de hand van deze conclusies kunnen de oplossingsvarianten die 
eerder bedacht zijn in hoofdstuk 5 worden. Bij het trekken van de conclusies is geen rekening 
gehouden met de uitzonderingen. wordt naar een oplossing die algemeen toepasbaar is. 
Pas als blijkt dat deze oplossing niet te vinden zullen de situaties waarin de geTndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze toegepast wordt verder moeten worden. Het doel is om per 
paalcategorie te kijken of er een oplossing te vinden is. 

De getrokken conclusies zijn van op dit onderzoek en de te bereiken vereiste uitgangssituatie. 
De conclusies mogen daarom niet zonder meer een op een overgenomen worden voor ander 
onderzoek. 

De conclusies die getrokken in 

1. De sleuven kunnen pas gegraven worden nadat de 

2. Koppensnelien in de vereiste sleuf van 60 em breed is op dit moment niet mogelijk 

3. De rekenkundig optredende kraehten van wapening 
noodzakelijk is. is goed mogelijk. Koppensnellen 
met de reden om de wapening vrij te maken is niet langer noodzakelijk. 

4. Het verdiept heien van prefab betonnen 
mogelijk. 

en stalen buizen is goed 

5. Het op hoogte heien van prefab funderingspalen is 
vooraf goed worden bestudeerd. 

m(H:aE~IIIK. mits de sonderingen 

6. In de grond gevormde palen dienen altijd akoestiseh te worden. Het 
akoestiseh doormeten van een paal waarvan de kop zieh onder maaiveld bevindt is niet 
mogelijk. 

7. Het onder maaiveld laten eindigen van de kop van een in de grond NftUn, .. .,...nft is op 
dit moment niet mogelijk. 

8. Voor het uitzetten van de heipiketten is een vlakke bouwplaats Na het uitzetten 
dienen geen graafwerkzaamheden meer verrieht te worden in de buurt van de 

9. De NVN 6724 vormt een belangrijk uitgangspunt. Deze norm is niet v",rnli,.t,t maar wordt 
wei gehanteerd door de meeste toetsende instanties en h""rtriiu",",n 

10. Per gemeente kunnen andere voorsehriften gelden, gebaseerd op eerder OD4lle(lanle 

Aan het begin van dit hoofdstuk zijn vijf problemen beschreven die naar voren kwamen uit de bedachte 
varianten. Die vormden de voor dit hoofdstuk. leder probleem is in een vraag 
De vragen zijn te beantwoorden aan de hand van de conclusies die getrokken in de paragrafen 6.3.1 
Um 6.3.10. Aan de hand van deze conclusies en antwoorden kunnen de varianten worden getoetst en 
kan bekeken worden welke varianten overblijven. 
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- De begaanbaarheid van het terrein 
Is het en om eers/ sleuven fe graven en dan fe starien met de funderings-
werkzaamheden? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit conclusie 1; de sleuven kunnen pas gegraven worden nadat de 
palen zijn geplaatst. 
Conclusie 8 geeft hier indirect ook antwoord op; voor het uitzetten van de heipiketten is een vlakke 

gewenst. 

- Het graven van een sleuf om de paal heen 
Is het mogefijk de en op fe heien of een in de grond gevormde paal fe lalen 

onder maaiveld, zodat de s/euf eenvoudig gegraven kan worden? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit conclusie 2, 4 en 5, deze conclusies geven antwoord op het 
eerste deel van de vraag. Het verdiept en op heien van palen en stalen is goed 

de andere palen is dit niet aan de orde. 
Conclusie 7 geeft antwoord op het tweede van de vraag. Het verdiept onder maaiveld laten eindigen 
van in de grond is niet 
Conclusie 6 geeft indirect antwoord op de vraag. In de moet akoestisch 
doorgemeten worden en dat is niet mogelijk als de paalkop onder maaiveld eindigt. 

- Het snellen van de kop van de paal in de sleuf 
Is het mogelijk de te snellen in een s/euf? Is het mogelijk het koppensnellen achterwege fe 
falen? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit conclusie 2, deze antwoord op het eerste deel van deze 
vraag. Het koppensnellen van de palen is niet mogelijk in een sleuf van 60 em breed. 
Conclusie 3 geeft antwoord op het tweede deel van de vraag, Wapening aehteraf aanbrengen is 
mogelijk. Koppensnellen kan daardoor aehterwege blijven. 

- Het graven van een sleuf om de heen 
Is het mogelijk de wapening weg fe lalen of achleraf aan fe brengen? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit eonelusie 3; of wapening moet in de kop van de 
wordt bepaald door de krachtswerking. Het is goed mogelijk de wapening aehteraf aan te brengen. Hier 
zijn verschillende manieren voor. 

- Meerdere keren graafwerkzaamheden 
Is het mogelijk maar een keer voor Ie lalen komen in het funderingsproces? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit eonelusie 1; door de sleuven pas te graven nadat de 
geplaatst wordt voorkomen dat meerdere keren graafwerkzaamheden moeten worden verrieht. 

Vervuiling van de buis en/of de met zand en/of water 
Is een paal met de kop onder maaiveld Ie realiseren zonder dat de buis of de paalkop vervuifd kan raken 
met zand of water? 

Het antwoord op deze vraag voigt uit conclusie 2 en 7, deze indirect antwoord op deze vraag. De 
paalkoppen mogen niet onder maaiveld eindigen, onder andere omdat de kop dan vervuild kan 
maar niet gekoppensneld kan worden. 
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7 Toetsen van de varianten 

In het vorige hoofdstuk aile aspecten aan bod waarmee rekening dient te 
worden als een fundering op palen gemaakt wordt met de gefndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. 
Er zijn conc/usies getrokken en de vragen die aan het van het hoofdstuk 
beantwoord. Met deze uitkomsten kunnen de varianten worden en kan per cateQ()ne aeJf<:el<ren 
worden met welke variant de vereiste uitgangssituatie bereikt kan worden. A/s meerdere varianten 
mogelijk zijn, wordt welke variant de voorkeur heeft. 

Toetsen 

Met de resultaten van 6 kunnen een aantal IrYI.c ..... t"'n geformuleerd worden op basis waarop 
de varianten afgekeurd kunnen worden, dit zijn: 

R 1: Graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de 
R2: Koppensnellen in de sleuf 
R3: Niet verdiept heien (prefab palen) 
R4: Sleuf graven om de wapening heen 

. R5: Sleuf graven om de paal heen 
R6: Meerdere graafwerkzaamheden 
R7: In de grond gevormd eindigen onder werkniveau 
R8: Water/zand kan buis/paalkop vervuilen 
R9: Akoestisch doormeten niet mogelijk 
Rx: Ander argument 

In een schema is aangegeven op basis van welke argumenten de varianten worden. In 
7.1 op de volgende pagina is dit schema weergegeven. 
8ij de genoemde argumenten is onderscheid te maken in wat niet kan of mag en in wat niet handig 
niet is. 

R1, R8 en R9 geven aan wat niet kan of mag. Argument Rx is varia bel maar 
altijd om iets waardoor de betreffende variant niet kan of mag en dus afgekeurd moet worden. Aile 
varianten die op basis van een van deze bovenstaande argumenten worden vallen definitief 
at. Deze in het schema in 
Argumenten R4, R5 en R6 geven aan wat niet handig of niet is. Aile varianten die aileen 
op basis van deze argumenten afgekeurd worden, vallen nog niet definitief af. Deze 
in zwart aangegeven. Per variant is op basis van de variant 
is. 

In de kolom "Totaal" is aangegeven basis van hoeveel de variant afgekeurd wordt. De 
kolom daarnaast geeft aan hoeveel daarvan om een "rood" argument gaan. Het kan dus dat een 
variant om meerdere argumenten wordt afgekeurd waarvan er niet een rood is. Gezocht wordt nu naar 
de varianten die niet afgekeurd en naar de vartanien die zijn op basis van argumenten die 
aangeven wat niet handig of niet is. Deze varianten met groen gemarkeerd. 

met uitzondering van de algemene categorie, worden bekeken. De varianten uit de 
zijn niet op het behalen van de vereiste en worden aileen 

bekeken als voor geen enkele een oplossing gevonden kan worden. 

In de catea<me prefab betonnen 
afkeuren. 

blijven variant A3 en A8 over, beide zonder .. · ..... ",,,t,,,.... tot 

In de cateQ()ne in de grond nO'H,rrYIi410 palen; stalen buispalen blijft variant 87 over zonder argumenten 
tot afkeuren. 
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Hoofdstuk 7 rUle 
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N M ~ Iii <ri "- <Xi 0> )( 
rood Reden Rx 0:: 0:: a:: a:: a:: a:: a:: a:: 0:: 0:: Tolaal 

A1 X X X 3 1 
A2 X X 2 1 
A3 0 0 
A4 X X X X 4 2 
A5 X 1 1 
A6 X X 2 1 
A7 X X X X 4 2 
A8 0 0 
A9 X 1 1 
A10 X 1 1 Onnodige handeling 
A11 X X X 3 1 Buiten dit onderzoek 
A12 X X X 3 2 Buiten dit onderzoek 

B1 X 1 1 
B2 X X 2 1 
B3 X 1 0 
B4 X 1 1 
B5 X 1 1 
B6 X 1 1 Technisch lastig 
B7 0 0 
B8 X X 2 2 Verschillende dieptes lasti9.. 
B9 X X 2 2 
B10 X 1 0 

C1 X X X 3 3 
C2 X X X X 4 3 
C3 )( 1 1 Technisch niet mogelijk 
C4 X 1 1 
C5 X 1 1 
C6 X 1 1 
C7 X 1 1 
C8 X X 2 1 
C9 X X 2 2 Verschillende dieptes lastig 
Clo 0 0 
C1 1 0 0 
C12 X 1 1 Zakijzer in de weg 
C13 X X 2 1 
C14 X X X 3 3 
C15 X X X 3 3 
C16 X X X X 4 3 Technisch lastig 
C17 X X 2 2 Technisch lastig 
C18 X X X X 4 3 Technisch lastig 
C19 X X 2 2 Technisch lastig 
C20 X X X 3 3 Technisch lastig 

01 X X X X 4 4 Niet mogeliik 
02 X X X X X 5 4 Niet mogeliik 
0 3 0 0 
04 X 1 0 
05 X X X 3 2 
06 X X X 3 2 

E1 0 0 
E2 X X 2 1 

Fig. 7.1 - Schema dat aangeeft op basis van welke argumenten de varianten afgekeurd worden. 
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Variant B3 en B1 0 zijn beide op basis van een argument afgekeurd, maar dit is niet definitief. 
In de in de grand gevormde palen; stalen hulpbuis- of casingpalen blijven variant C10 en C11 

...... ant".n tot afkeuren. 
cateQ(me in de grand gevormde palen; avegaarpalen blijft variant D3 over zander 

Variant D4 is op basis van een argument afgekeurd, maar dit is niet definitief. 
In de calemme latlieDal€~n blijft variant E1 over zander tot afkeuren. 

7.2 Overgebleven varianten 

In de \/f"l1"""'rlrla n';:lIr::lf'l,r::ll'",n worden de varianten die overgebleven zijn toegelicht. Er zal worden 
beschreven hoe de variant in werk wat het toepassingsgebied is en wat de voor- en/of 
nadelen Voor de van de verschillende paaltypen wordt verwezen naar bijlage C. 

Prefab betonnen palen. 
de varianten bedacht voor de betonnen palen zijn variantA3 en A8 overgebleven, 

VariantA3 

A3 

Bouwnlp 

Er wordt vanaf een bouwrijp terrein. Slap l' 
Stap 2: De heipalen worden verdiept en op de juiste hoogte geheid, de kop bevindt zich op het 

niveau van de bodem van de sleuf. 
Slap 3: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
Stap 4: De wapeningsstekken worden en verlijmd. 

De vereiste is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden uitgevoerd. 

Variant AS 

Stap 1: Er wordt vanaf een terrein. 
Stap 2: De holle worden en op de de kop bevindt zich op 

het niveau van de bodem van de sleuf. 
Stap 3: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en 
Stap 4: In de open kanalen van de holle wordt wapening 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden 
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In C worden verschillende typen prefab betonnen palen de massieve de 
holle heipaal, de Pluspaal, de koppelpaal en de Variant A3 is toepasbaar voor al die typen 
palen. Variant A8 is aileen voor de holle Variant A3 kan ook gezien worden als een 

waarbij wapening achteraf in een wordt geplaatst. Dit is mogelijk bij de holle nelpac~l, 
maar ook bij aile andere betonnen palen vooraf een aangebracht kan worden in 
de kop van de paal. De prefab betonnen palen worden niet standaard uitgevoerd met een De 

(Zie 6.3.3) die geproduceerd wordt door Schokindustrie is een 
wei standaard vier sparingen in de kop van de aanwezig zijn. 

Beide varianten zijn uitvoerbaar en maken van technieken. Variant A8 met 
de holle heipaal heeft van deze varianten de voorkeur omdat er voor het van de 'AI<l,nOnl 

geen extra handelingen verricht hoeven te worden. Doordat de holle heipaallichter is de paal op de 
bouwplaats gemakkelijker te verwerken. De is beter voor het milieu vanwege de no·"n,~rlr,n 
beton en de vermindering van het benodigde omdat er vanwege het lagere ne',A"I"'I'11 

per vracht vervoerd kunnen worden. De holle heipaal kan ook uitgevoerd worden als enercliel)acll. 

De holle paal kan echter niet 
1'1""11'1""""",, zaken moet r""k'""ninl'1 

tO€!gelpas,t, Met de \lI'\,no(""o voor de holle algemeen 

Holle palen mogen aileen worden toegepast in werken waarbij de statische betondrukspanning in de 
holle kleiner of gelijk aan 38 N/mm2 is. 
Het aantal heiklappen op de holle palen mag niet meer bedragen dan 2000. Bij ieder werk moet 

op basis van het beschikbare grondonderzoek. de zwaarte van het toe te passen heiblok 
worden zodat het aantal per paal onder de 2000 bUjft. 

het heien van de holle palen mag de valhoogte van het heiblok met vrije val maximaal 0,5m 
bedragen. Voor heiblokken met een versnelling komt dit overeen met een valsnelheid van maximaal 
3,1 m/s. Om dit controleerbaar te houden, mogen de holle uitsluitend met hydraulische 
heiblokken worden waarbij de valhoogte van het blok instelbaar en controleerbaar is. 

Macht de holle om Mn van bovenstaande argumenten niet toegepast kunnen worden dan he eft 
een andere prefab betonnen paal de voorkeur waarbij vooraf een voor de aangebracht 
wordL Voorbeelden hiervan zijn de de de massieve betonnen heipaal. 

VariantA3 is de tweede keuze. Deze is gang baar en toepasbaar, maar de lichamelijke 
belasting van het inboren van de wapening kan beter voorkomen worden. Bij werken waarbij holle palen 
niet toepast kunnen worden en het aanbrengen van sparingen niet is kan deze variant 
IOSiueoa:SI worden. 

Ais een prefab betonnen wordt, moet rekening worden met het feit dat 
de slangen die in de ingestort aangesloten moeten kunnen worden op de "O'"7<l'rY'IolI<>"rI, 

Er moet extra """'.'I'1<:1, .... ht aan de uitvoering worden besteed. Ais gekozen wordt de kunststof slangen aan 
de zijkant uit de te laten komen moet tijdens het van de palen opgelet worden dat de 

waar de uit de paal komen zich op de bevindt. 

Voor de prefab betonnen palen zijn de twee varianten beide goed mogelijk en goed uitvoerbaar. 

74 



7.2.2 In de grond gevormde palen 

7.2.2.1 Stalen buispalen 
de varranten bedacht voor de stalen burspalen is variant B7 overgebleven. 

Variant B7 

Slap 1: 
2: 
3: 
4: 

Stap 5: 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
De aan de boven- en buizen worden verdiept en op hoogte 
De sleuven worden met de vereiste breedte en diepte. 
De bovenzijde van de buizen wordt er afgebrand. 
De buizen worden met beton. 

6: De wapeningskorven worden ael)la,:31st in het verse beton. De wapeningskorf steekt 
voor een deel urt de 

(Slap 5 en 6 kunnen omgedraaid lAIOrn""n 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden uitgevoerd. 

Bij de stalen buispalen er ook twee varianten die op basis van een 
deze varianten zijn niet definitief Ook deze worden hier beschreven. 

Variant B3 

maar 

Variant B3 is afgekeurd omdat bij het graven van de sleuven om de palen heen ('1c,nr<:",cn moet 
worden. 

Stap 1: Er wordt vanaf een bouwrijp terrein. 
Stap 2: De buizen worden tot de diepte ingebracht. 
Stap 3: De sleuven worden, am de buizen gegraven met de vereiste breedte en 
Stap 4: De buizen worden op de hoogte afgebrand, 
Stap 5: De buizen worden gevuld met beton. 
Stap 6: De worden geplaatst in het verse beton. De steekt daarbij 

voor een deel uit de paa!. 
(Stap 5 en 6 kunnen omgedraaid worden) 

De vereiste is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden uitgevoerd. 
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Hoofdsluk 7 ruLe 

Variant 810 
Variant B10 is afgekeurd omdat meerdere keren graafwerkzaamheden moeten worden verrichl. 

I VARIANT I SlAP 1 SlAP 2 SlAP 3 SlAP 4 SlAP 5 SlAP 6 SlAP 7 SlAPS 

~ ~ 

810 
-u:r- ---u- T T T I T Y 

BouwriIP Gatmaken KlstJ_ ptaatsen Op hOogte 1"",-" Storten beton I'Iaatsen waperong Vorwljderan kistje Gtaven aIeuf 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 
Stap 6: 

001. uillstakend 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
Op de plaatsen waar de palen moeten komen worden gaten in de grond gemaakl. 
In deze gaten worden kistjes geplaatst om te voorkomen dat de gaten instorten. 
De buizen worden ingebracht tot de gewenste diepte. 
De buizen worden gevuld met beton. 
De wapeningskorven worden geplaatst in het verse beton. De korf steekt daarbij voor een 
deel uit de paal. 

Stap 7: Nadat het beton uitgehard is kunnen de kistjes worden verwijderd. 
Stap 8: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
(Stap 5 en 6 kunnen omgedraaid worden) 

De vereiste uitgangssituatie is bereikl. 
Deze variant moet in twee fasen worden uitgevoerd . 

In bijlage C worden verschillende typen stalen buispalen genoemd: de stalen buispaal, de geschakelde 
stalen buispaal, de Tubexpaal en de Tubexpaal met groutinjectie. Variant B3 en B7 zijn toepasbaar 
voor aile vier de typen stalen buispalen. Variant B10 is aileen toepasbaar voor de geschakelde stalen 
buispaal. 

Stalen buispalen worden in verschillende situaties toegepasl. De geschakelde stalen buispaal wordt 
veelvuldig toegepast bij woninguitbreidingen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Bij dit type paal wordt 
inwendig op de buis geheid, waardoor met een compacte, lichte en wendbare machine toch een 
behoorlijke valhoogte gerealiseerd kan worden. 
De stalen buispaal, waarbij een buis uit een stuk, in de grond wordt geheid, wordt bijna niet toegepast 
in de woningbouw, maar vooral bij grotere gebouwen en infrastructurele werken. De palen worden 
geplaatst met normale heistellingen. De Tubexpaal met of zonder groutinjectie wordt schroevend op 
diepte gebracht. Ook dit type paal wordt in principe niet toegepast in de woningbouw. 

Van de overgebleven varianten heeft variant B7 de voorkeur omdat deze om geen enkel argument 
afgekeurd is en toepasbaar is voor aile typen stalen buispalen. Bij de stalen buispalen zijn twee 
heitechnieken mogelijk: er kan inwendig, in de buis, geheid worden waarbij het valgewicht op de bodem 
van de buis valt en er kan op de buis geheid worden waarbij het valgewicht op de bovenzijde van de 
buis vall. Variant B7 kan aileen toegepast worden als op de buis wordt geheid. Ais bij variant B7 gebruik 
wordt gemaakt van inwendig heien dan kan de buis vervuild raken met zand zodra deze onder maaiveld 
weggeheid wordl. Daarom moet de buis aan de bovenzijde afgesloten zijn en is inwendig heien niet 
meer mogelijk. De buis wordt met een oplanger of verlengde heimuts onder maaiveld weggeheid. Bij 
palen die schroevend op diepte worden gebracht, wordt een 'multi-herbruikbare doorn' geplaatst op de 
stalen buis. Door middel van een pen-gat verbinding worden deze met elkaar verbonden. De buis is aan 
de bovenzijde afgesloten. De buis wordt onder maaiveld weggeschroefd. Ais de buis op de gewenste 
diepte is, wordt de 'doorn' weer uit de grond getrokken. 
Het toepassen van een geheel afgesloten buis en het verdiept aanbrengen daarvan wordt aileen 
toegepast bij werken waarbij de kop van de paal zich enkele meters (>3 m) onder maaiveld moet 
bevinden. Voor de woningbouw is dit geen gangbare oplossing . 
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TuLe Toetsen van de varianten 

Voor de stalen buispalen waarbij inwendig op de buis wordt geheid, is variant B7 geen oplossing daarvoor 
moet variant B3 of B 10 worden toegepast. 

Een groot nadeel van variant B3 is dat de sleuven om de palen heen gegraven moeten worden. Dit 
gaat niet gemakkelijk en er komt een deel handwerk bij kijken om het stukje rondom de paal helemaal 
af te graven. Een ander nadeel is dat een groot deel van de buis verwijderd moet worden als de sleuf 
gegraven is. Het gaat hier om minimaal een meter buis dat niet meer gebruikt wordt. 

Een groot nadeel van variant B 10 is dat het vee I extra werk met zich meebrengt. Eerst moeten gaten 
worden gegraven en in die gaten moeten kistjes worden geplaatst om te voorkomen dat de gaten 
instorten. Daarna kunnen de buizen pas geplaatst en met beton gevuld worden en na het uitharden 
van het beton moeten de kistjes weer worden verwijderd. Deze oplossing is erg tijdrovend maar wei 
gangbaar. Een ander nadeel van deze oplossing is dat er op diverse plaatsen gaten aanwezig zijn op het 
bouwterrein, daarom wordt deze techniek aileen toegepast bij kleinschalige projecten zoals aanbouwen 
bij woningen, als slecht enkele palen benodigd zijn. 

Bij de stalen buispalen heeft variant B7 de voorkeur, deze variant kan echter niet bij aile typen stalen 
buispalen toegepast worden. Variant B3 en B 10 blijven over, ondanks aile nadelen zijn dit de enige 
varianten waarmee, als inwendig wordt geheid de vereiste uitgangssituatie bereikt kan worden. 

7.2.2.2 Stalen hulp- of casingpalen 
Bij de varianten bedacht voar de stalen hulpbuis- of casing palen zijn variant C10 en C11 
overgebleven. 

Variant C10 

I VARIANT I STAP 1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 

Ci0 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 

1- I J 
BouwriJp Inbrengen bul8 Storlen beton Trekken buls Ve ... o kopalgtl'\l<ll1 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
De buis wordt tot de gewenste diepte ingebracht. 
De buis wordt tot werkniveau gevuld met beton. 
De buis wordt uit de grond getrokken. 

STAP6 STAP7 STAP8 

T 
Pisstsen wapenlng Evt nag aloof graven I 

Stap 5: De kop van de paal wordt meteen na het trekken van de buis afgegraven tot het gewenste 
niveau. Eventueel worden direct de sleuven gegraven. 

Stap 6: 

Stap 7: 

De wapeningskorf wordt geplaatst in het verse beton. De korf steekt daarbij voor een deel 
uit de paal. 

Ais aileen de koppen afgegraven zijn dan moeten na het plaatsen van de wapening de 
sleuven gegraven worden met de vereiste breedte en diepte. 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 7 Tu/e 

Variant C11 

I VARIANT I STAP 1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 STAP6 STAP7 STAP8 

e11 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

Stap 6: 

Stap 7: 

Stap 8: 

--r t- T T 
Bouwrijp Inbrengen buis Storten beton Trekken buts Plaatsen wap80lng 

verdlept 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
De buis wordt tot de gewenste diepte ingebracht. 
De buis wordt tot werkniveau gevuld met beton. 
De buis wordt uit de grond getrokken. 

Y Y r 
Verse kop 8fgmV80 Evt. nog s&euf graven Inboten wapening 

De wapeningskorf wordt verdiept geplaatst in het verse beton . De wapeningskorf wordt 
weggedrukt tot onder het niveau van de bodem van de sleuf. 
De kop van de paal wordt afgegraven tot het gewenste niveau. Eventueel worden direct de 
sleuven gegraven. 

Ais aileen de koppen afgegraven zijn dan moeten na het plaatsen van de wapening de 
sleuven gegraven worden met de vereiste breedte en diepte. 
De wapeningsstekken worden ingeboord en verlijmd . 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant moet in twee fasen worden uitgevoerd. 

In bijlage C worden verschillende typen stalen hulpbuis- of casingpalen genoemd waaronder: de vibro
paal , de G.TV-paal en de HEKpaal. Variant C10 en C11 zijn toepasbaar voor al deze paaltypen. 
Stalen hulpbuispalen worden in verschillende situaties toegepast. Van deze typen wordt de vibra-paal 
het meest toegepast in de woningbouw. Bij de stalen hulpbuispalen wordt een stalen buis in de grand 
gebracht waarna de wapening in de buis wordt afgehangen en de buis wordt gevuld met beton. Pas als 
de buis geheel gevuld is, wordt de buis weer uit de grand getrokken. De stelling laat de buis niet los. Het 
plaatsen, vullen en trekken is een handeling. 

Bij de stalen hulpbuispalen zijn twee varianten overgebleven. Bij deze varianten wordt de wapening na 
het trekken van de buis geplaatst. Dit maakt mogelijk dat de sleuven gegraven kunnen worden zonder 
dat de wapening daarbij in de weg zit. Het is bij stalen hulpbuispalen echter gangbaar dat de wapening 
in de buis wordt gehangen voordat het beton wordt gestort en niet andersom. De lengte van de achteraf 
in te brengen wapening is maar beperkt. Ais het noodzakelijk is de palen over een gratere lengte dan 
5 m te wapenen dan is dat met deze varianten niet mogelijk. Het achteraf inbrengen van de wapening 
brengt daarnaast altijd een risico met zich mee omdat niet te controleren is hoe de wapening zich in de 
paal bevindt. 

De wapening dient zo snel mogelijk, bij voorkeur direct na het trekken van de buis, in het verse beton 
gedrukt te worden. Dit is bij variant C10 niet mogelijk omdat de koppen eerst tot een diepte van 70 cm 
ontgraven moeten worden. Daar tegenover staat dat het afgraven van de koppen volgens de NVN 6724 
dient te gebeuren ongeveer 30 minuten nadat de paal geplaatst is waarbij de stelling op dat moment 
tenminste 10m van de paal verwijderd moet zijn. Het afgraven van de koppen moet dus snel gebeuren, 
zodat zo snel mogelijk daarna de wapening in de paal gedrukt kan worden, maar dit kan pas als de 
stelling ver genoeg verwijderd is. 
Het verschil tussen variant C10 en C11 is dat bij variant C11 de wapening wordt aangebracht voordat 
de sleuven worden gegraven. De wapening kan dan direct worden aangebracht en wordt in de paal 
weggedrukt tot onder het niveau van de te graven sleuven. Het graven van de sleuven heeft op die 
manier minder haast. Het bedrijf dat de palen plaatst, kan de werkzaamheden die het moet uitvoeren 
afmaken en de aannemer kan daarna beginnen met het graven van de sleuven . Een nadeel van deze 
manier is, dat als de palen uitgehard zijn, nog stekkeneinden aangebracht dienen te worden. Deze moet 
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dan en verlijmd worden; als het mogelijk is de stekkeneinden aan te brengen in het verse 
beton na het graven van de sleuven dan deze manier de voorkeur. 

Nadelen die voor beide varianten dat het van belang is dat bij het afgraven van gaten 
gegraven wordt in de richting van de uiteindelijke sleuf. Degene die de graafwerkzaamheden verricht 
moet beschikken over een tekening van funderingsplan. Dit vergt extra concentratie en de kans op 
fouten is Daarnaast ontstaat door het afgraven een dat voorzien is van De 
wapeningskorven moeten staand in de worden aangebracht en oak het van de koppen 
en het akoestisch doormeten van de moeten plaatsvinden in de 

Een ander nadeel van deze variant is dat, omdat de paal wordt tot werkniveau, de verse kop 
tot 70 cm onder werkniveau moet worden afgegraven. Hierbij komt veel met beton vervuilde grand vrij 
die afgevoerd zal moeten worden, daarnaast wordt op deze manier vee I beton verspild. De grand moet 
ergens op het terrein opgeslagen kunnen maar daarbij kunnen de al gegraven of sleuven 
niet telkens worden gepasseerd. 

Deze volgorde van uitvoeren is voor de stalen hulpbuis- of casingpalen niet gangbaar. Het kan mf'li"'lIIl~ 

een te vinden dat aan deze van uitvoeren mee wil werken. 

Ondanks aile nadelen zijn de enige twee manieren waarap met de stalen hulpbuispalen de vereiste 
uitgangssituatie bereikt kan worden. Variant C11 heeft de voorkeur boven variant Cia omdat de 
wapening direct kan worden. Ais echter wapening dan +/- 5 m vereist is kunnen 
beide varianten niet toegepast worden. 

7.2.2.3 Avegaarpalen 
de varianten bedacht voor de avegaarpalen is variant D3 overgebleven. 

Variant 03 

1: Er wordt vanaf een bouwrijp terrein. 
2: De avegaar wordt ingeboord tot de gewenste die pte. 
3: De avegaar wordt uit de grond getrakken het gat gevuld wordt met beton. 
4: De kop van de wordt meteen na het trekken van de avegaar tot het 

gewenste niveau. Eventueel worden meteen de sleuven gegraven. 
5: De wapeningskorf wordt geplaatst in het verse beton. De korf steekt voor deel uit de 

paal. 
6: Ais aileen de afgegraven zijn dan moeten na het plaatsen van de wapening de 

sleuven gegraven worden met de vereiste en diepte. 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant kan in een arbeidsgang worden uitgevoerd. 

de avegaarpalen is er ook nag een variant die op basis van een argument ",tni"'''','', maar deze 
variant is niet definitief afgekeurd. Ook deze wordt hier beschreven. 
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Hoofdstuk 7 TU/e 

Variant 04 
Variant D4 is afgekeurd omdat meerdere keren graafwerkzaamheden moeten worden verricht. 

I VARIANT I STAP 1 STAP2 STAP3 STAP4 STAP5 STAP6 STAP7 STAP8 

04 

Stap 1: 
Stap 2: 
Stap 3: 
Stap 4: 
Stap 5: 

Stap 6: 

Stap 7: 

-I' + T T Y Y r 
-II> Avegaar Inbontn Avegaar trekken en ulIgeKomon glOOO "l33tsen wapen ng v ...... kop op hoog\e EYI nog sIeuf g""",n Inboren wapenlng 

sltlf1en beton velWilderon verdiEtpt .'araven 

Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein . 
De avegaar wordt ingeboord tot de gewenste diepte. 
De avegaar wordt uit de grond getrokken terwijl het gat gevuld wordt met beton. 
De uitgekomen grond wordt verwijderd, zodat de kop van de paal zichtbaar wordt. 
De wapeningskorf wordt verdiept geplaatst in het verse beton. De wapeningskorf wordt 
weggedrukt tot onder het niveau van de bodem van de sleuf. 
De kop van de paal wordt afgegraven tot het gewenste niveau. Eventueel worden direct de 
steuven gegraven. 

Ais aileen de koppen afgegraven zijn dan moeten na het uitharden van het beton de 
sleuven gegraven worden met de vereiste breedte en diepte. 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant moet in twee fasen worden uitgevoerd. 

In bijlage C worden verschillende typen avegaarpalen genoemd: de mortelschroefpaal, de buis
schroefpaal, de verbuisde schroefpaal en de verbuisde buisschroefpaal. Varianten D3 en D4 zijn toe te 
passen voor al deze paaltypen. De meest toegepaste avegaarpaal is de mortelschroefpaal. Deze paal 
wordt voornamelijk toegepast in de woningbouw. 
Bij de avegaarpalen worden twee verschillende typen boren gebruikt. De ene boor heeft een holle kern 
met een kleine diameter en de andere boor heeft een holle kern met een grote diameter. Ais de boor met 
een holle kern met een kleine diameter wordt toegepast dan wordt de wapening achteraf in het verse 
beton aangebracht, maar wordt de boor met de holle kern met grote diameter toegepast dan wordt 
de wapening voor het storten van het beton in de holle kern afgehangen. De mortetschroefpaal en de 
verbuisde schroefpaal hebben beide een boor met holle kern met kleine diameter en de buisschroefpaat 
en de verbuisde buisschroefpaal hebben beide een boor met een kern met een grote diameter. Ook 
hier geldt, net als bij de stalen hulpbuispalen, dat ats de wapening langer is dan +/- 5 m, deze niet 
meer achteraf aangebracht kan worden. De mortelschroefpaal en verbuisde schroefpaal kunnen om die 
reden aileen toegepast worden als de paal niet over een gratere lengte dan 5 m gewapend dient te zijn. 
De wapening kan niet vooraf aangebracht worden omdat daarvoor de holle kern in de boor te klein is. 
Ais een langere wapening vereist is, wordt daarom een ander type paal gekozen. 

Voor de avegaarpalen gelden dezelfde nadelen als voor de stalen hulpbuis- of casingpalen . Voor de 
nadelen wordt daaram verwezen naar paragraaf 7.2.2.2. 
Bij de toepassing van avegaarpalen komt grand vrij, de toegepaste techniek is grondverwijderend. In 
vergelijking met de stalen hulpbuis- of casingpalen komt bij de avegaarpalen nog meer zand vrij dat 
vervuild is met beton en moet dus nog meer grond verwijderd worden. 

Bij variant D4 moet de vrijgekomen grand verwijderd worden voordat de wapening verdiept aangebracht 
kan worden. Bij variant D3 is dit niet aan de orde omdat eerst de sleuven worden gegraven en pas 
daarna de wapening wordt aangebracht. Het eerst moeten weggraven van de vrijgekomen grand is een 
extra handeling die uitgevoerd moet worden ten opzichte van variant D3. 

Ondanks aile nadelen zijn dit de enige twee manieren waarop met de avegaarpalen de vereiste 
uitgangssituatie bereikt kan worden. Daarbij heeft variant D4 de voorkeur boven variant D3 omdat de 
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wapening direct, voor het graven van de sleuven, aangebracht kan worden. Als wapening langer dan 
+/- 5 m vereist is kunnen beide varianten niet worden. 

Combinatiepalen 
de varianten bedacht voor de combinatiepalen is variant E1 oVlercleble\J'en 

Variant E1 

Inb"'ogonlllli. Wepenlng inborn" 

l' Er wordt gestart vanaf een bouwrijp terrein. 
2: De buis wordt ingebracht tot de gewenste die pte is bereikt 
3: de bodem van de buis wordt een prefab element 
4: Het onderste dee I van de buis wordt gevuld met grout. Zo vormt zich een vergrote paalvoet. 
5: De buis wordt weer uit de grond getrokken, daarbij blijft het prefab element achter in de 

6: De sleuven worden gegraven met de vereiste breedte en diepte. 
7: De wapeningsstekken worden ingeboord en verlijmd. 

De vereiste uitgangssituatie is bereikt. 
Deze variant moet in twee fasen worden uitgevoerd. 

C worden twee typen combinatiepalen genoemd: de schroefcombinatiepaal en de vibro-
Variant E1 is voor beide typen goed toepasbaar. De ontwikkeld 

voor bouwprojecten en infrastructurele werken waarbij de 
maaiveld moet Door een combinatie van de in de paal 
worden de voordelen van de ene techniek gecombineerd met de kwaliteit van de andere techniek. 

Voor de COlmOmEltleOalen is deze variant goed mogelijk en uitvoerbaar. Er wordt 
van een techniek. 

woningbouw 

van dit onderzoek is opgenomen dat gezocht wordt naar een manier waarop met 
ic::.o:>,t:>rri!o:> vakwerkfunderingswijze een fundering op palen gemaakt kan worden voor de 

woningbouw. In dlt onderzoek zijn de in Nederland bekende typen funderingspalen in verschillende 
Bij het van die paaltypen is geen onderscheid of de 

lOEiaeoa:Sl wordt in de woningbouw of in andere vormen van de bouw of Het 
van dit onderzoek was in de eerste plaats het vinden van een oplossing en in de tweede 
kijken naar de daarvan voor de woningbouw. 
Van aile er vier die op dit moment het meeste tOEiQeoa:st worden voor de 
woningbouw; de paal heipaal. holle heipaal. Pluspaal en de 
stalen buispaal, de vibro-paal en de mortelschroefpaal. 

De prefab de vibro-paal en de mortelschroefpaal kennen eenzelfde tOEipaiSSinQl5QEibiE~d 

ondervinden concurrentie van elkaarterwijl de geschakelde stalen buispaal een 
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kent. De eerste drie worden zowel toegepast een enkele woning als grote nieuw
bouwprojecten. De geschakelde stalen wordt aileen toegepast bij woninguitbreidingen. waarbij 
weinig palen nodig zijn die tevens op moeilijk bereikbare plaatsen geplaatst moeten worden. 
Prefab worden op dit moment in de woningbouw het meeste +/- 50% van de woningbouw 
wordt gebouwd op prefab palen. de vibro-paal neemt +/- 25% voor zijn rekening en de mortelschroefpaal 
eveneens +/- 25% (Bron: Voorbij Groep). 

Om aan de doelsteliing van dit onderzoek te kunnen voldoen is het van een oplossing te vinden 
voor deze vier typen palen. In de voorgaande zijn aile varianten besproken die overgebleven 
zijn na het toetsen aan de opgestelde argumenten. Per variant is besproken v~~r welk type deze 
toepasbaar is. 

II Voor de prefab palen zijn zowel variant A3 als A8 goed mogelijk. zonder verdere variant A8 
heeft van deze twee de voorkeur . 

.. V~~r de geschakelde stalen buispalen zijn varianten 83, 87 en 810 mogelijk. Aan aile drie 
nadelen en voorwaarden verbonden. Variant 87 heeft de voorkeur. maar kan aileen lOE~Qe,pa.st 
worden als niet inwendig wordt Omdat door inwendig heien een valhoogte bereikt 
kan worden zonder machines te hoeven gebruiken wordt deze techniek ingezet bij 
woninguitbreidingen en op moeilijk bereikbare Ais inwendig wordt geheid moet v~~r dit 
type paal variant 83 of 810 worden toegepast. Aan deze varianten zijn nadelen verbonden. Kijkend 
naar aile nadelen is het niet ideaal om deze varianten toe te passen. 

" V~~r de vibro-paal de varianten C10 en C11 mogelijk. Aan beide varianten is de voorwaarde 
verbonden dat de wapeningskorf niet langer kan dan +/- 5 m. Ais een wapeningskorf 
vereist is, is dit type paal niet toe te passen. Variant C11 heeft de voorkeur, maar aan beide varianten 

zoveel nadelen verbonden. dat het de vraag is of de varianten in de praktijk uitvoerbaar zijn. 
.. Voor de mortelschroefpaal zijn de varianten D3 en D4 mogelijk. Variant D4 heeft de voorkeur. maar 

aan beide varianten zoveel nadelen verbonden. dat het de vraag is of de varianten in de praktijk 
uitvoerbaar zijn. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat voor de vier paaltypen die het meest worden toegepast 
in de woningbouw, een mogelijkheid is om de vereiste uitgangssituatie te maar dat aileen de 
oplossing voor de palen geen nadelen heeft en goed uitvoerbaar is met gangbare technieken. 
Voor de andere typen palen zijn aan de oplossingen zoveel nadelen verbonden dat deze niet eenvoudig 
toe te passen zijn. 

Ais de geschakelde stalen buispaal toepast wordt, gaat dit vaak om kleine aantalen palen. 8ij een klein 
aantal palen wegen de nadelen die aan de varianten verbonden zijn, wellicht minder zwaar. Het met de 
hand vrijgraven van zes palen is acceptabel, maar het met de hand vrijgraven van 300 niet. Per 
project moet gekeken worden of de oplossing acceptabel is of dat een andere variant beter toepasbaar 

maar in het algemeen kleven er te veel nadelen aan de overgebleven varianten. 

Verwacht wordt dat de avegaarpalen in de toekomst vervangen zullen worden door een type HEKpaal 
uit de categorie stalen hulpbuis- of (zie D; 82.4), omdat de avegaartechniek 
grondverwijderd is en daardoor gemaakt worden met een veel diameter dan met een 
grondverdringende techniek nodig zou zijn; er wordt dus veel meer beton verbruikt. Daarnaast kan dit 
type paaJ niet over de Jengte gewapend worden. Op dit moment wordt dit type paal nog veel 
tO€:oeIDaSit. maar gezien bovenstaande verwachting kan het dat het v~~r de toekomst geen nrnnU:"""rTI 

hoeft te zijn dat dit type paal niet toegepast kan worden in combinatie met de ge'industrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze. 
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8 Totaalconcept 

In hoofdstuk 2 is beschreven dat een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van de ge"industriali-
seerde vakwerkfunderingswijze was dat een totaalconcept ontwikkeld zou aile werkzaamheden 
onder peil moeten uJtgevoerd kunnen worden door een onderaannemer. dit moment is dit mogelijk 
als met de ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op staal wordt maar 
als een fundering op palen moet worden is dit niet mogelijk. Het van de palen is niet 
opgenomen in het en moet worden door een daartoe bedrijf. 
De vraag is nu of het is een type paal toe te voegen aan de ge'industrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze zodat aile werkzaamheden onder peil uitgevoerd kunnen worden door een en 
dezelfde partij. 

In het Handboek Funderingen [12] staat een alfabetisch overzicht van aile paaltypen in Nederland. Oit 
overzicht telt maar liefst 95 paaltypen. Een aantal palen werkt op eenzelfde maar wordt anders 
genoemd omdat ze vervaardigd worden door verschillende bedrijven. Een heel aantal van die paaltypen 
is beschreven in bijlage O. Het feit dat er zoveel verschillende paaltypen op de markt geeft aan dat 
er vele verschillende situaties zijn waarin palen toegepast moeten worden; voor iedere situatie is een 
paaltype ontwikkeld. Veel paaltypen ontwikkeld voor grate prajecten en werken. 
Slechts een klein gedeelte van de palen wordt toegepast in de woningbouw. 

Er is een aantal aspecten dat U"'I"OI'OI is voor de keuze van het paaltype. worden de 
genoemd die een rol kunnen 

een bouwpraject. 
bij het kiezen van een dat tO€igepa:st wordt bij 

van 
- Toelaatbaarheid van geluidhinder 

Toelaatbaarheid verlaging 
Be'invloeding nabijgelegen bebouwing 
Bereikbaarheid voor funderingsmachines 

- Aanwezigheid van en aan te houden afstanden tot belendingen 

met betrekking tot het draagvermogen van de palen: 
Minimale of maximale paaldoorsnede 
Maximale paallengte 
Het aantal palen 

van de palen onderling 
tot het maken van trel<pallen 

Mogelijkheid voor het van een over de gehele 
- Mogelijkheid voor het aanbrengen van voorgespannen wapening 

.:.:r ..... nn"/""rnrl'"ln".nn of grandverwijderend 

Asoecte,n met betrekking tot terreinomstandigheden: 
- Bodemprafiel 

van het bouwterrein 
ondergrond (zwaarte en heimaterieel) 

- Penetratiemogelijkheden van zeer vaste druklagen 
- Aanwezigheid van obstakels in de grand 

Werken in ruimtes met beperkte afmetingen 
Mogelijke routing van funderingsmachine 

- Stabiliteit funderingsmachines 
LH>nlAI<>..,..nl"l.""r! van vervuilde grand 

deurdoorgangen) 
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ASIJec:ten met betrekking tot de uitvoering: 
- Bouwsnelheid 

Kosten 

Het blijkt dat er veel zijn waar mee moet worden gehouden en op basis van deze 
,;,<or,,,,r,,,,n is het dan ook niet mogelijk een te kiezen dat in aile voorkomende situaties toegepast 
kan worden. Mocht ertoch een type paal aan de geYndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze toegevoegd 
moeten worden. dan moet een keuze worden. Door te kiezen voor een bepaald paaltype 
wordt direct ook een keuze gemaakt voor een deel van de markt. Ais wordt de 
geschakelde stalen buispaal aan de geIndusirialiseerde vakwerkfunderingswijze toe te voegen dan 
zal de geYndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze voornamelijk worden toegepast bij kleinschalige en 

bereikbare zoals woninguitbreidingen. grootschalige nieuwbouwprojecten wordt 
de geschakelde stalen buispaal niet 

Oit onderzoek richt zich op het vinden van een 
vakwerkfunderingswijze een fundering op palen te maken voor de 
funderingswijze voor de woningbouw ontwikkeld is. In hoofdstuk 7 is gebleken dat voor de 
woningbouw het aantal paaltypen terug te brengen is naar vier typen die het meest worden toeaeIJas~t. 
Oit de geschakelde stalen buispaal, de vibro-paal. de mortelschroefpaal en de prefab betonnen 

(energiepaal, Pluspaal, holle heipaal en massieve paal). Zoals in hoofdstuk 7 bleek. worden 
betonnen op dit moment het meest ook is dat welbeschouwd 

slechts voor de betonnen een is om de vereiste 
te bereiken. Een voordeel van de prefab paal is dat de vervaardigd wordt onder n""t"'",u"Itr/"lI"",orrlo 

omstandigheden en een goede kwaliteit daarom verzekerd is. Oit in tegenstelling tot de in de grond 
gevormde palen de uiteindelijke kwaliteit van de moeilijk te controleren is. 

Samenvattend kan worden gesteld: Ais het toch gewenst is een type paal op te nemen in het totaalconcept 
van de dan wordt geadviseerd om te kiezen voor de 
betonnen paal omdat: 

II Prefab betonnen palen op dit moment het meest worden in de woningbouw. 
• In dit onderzoek aileen voor de prefab betonnen palen een goede oplossing gevonden is om de 

vereiste uitgangssituatie te bereiken. 
II De kwaliteit van prefab betonnen palen en beter te controleren is dan van in de grond 

gevormde palen. 

Er zijn vier prefab betonnen die toegepast worden in de woningbouw. als wordt de 
prefab betonnen paal opte nemen in het totaalconcept van vakwerkfunderingswijze 
dan gaat van deze vier typen de voorkeur uit naar de holle heipaal omdat: 

II Oit voorzien is van een hoi kanaal waardoor wordt op beton. 
• Oit type lichter is waardoor meer per vracht vervoerd kunnen worden, dit verminderd 

de hoeveelheid transport en levert een reductie op van de 
II Voor dit type paal. vanwege het lichte gewicht. geen hoeven te 

worden bij het lossen en het hijsen. waardoor de verwerkingssnelheid op de bouwplaats hoger 
is. 

• Oit eenvoudig uitgevoerd kan worden als 
II De variant waarin dit paal toegepast wordt om de vereiste uitgangssituatie te bereiken de 

voorkeur he eft ten van de andere variant die ,.""orh,l .. tt 

Ais gekeken wordt naar de uitgangspunten van de iallseierdle vakwerkfunderingswijze, dan 
sluit de betonnen heipaal daar niet geheel op aan; 
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- Een uitgangspunt van deze funderingswijze is dat is van een industrieel product; de levertijd 
van de elementen is kort. Een industrieel product kan vervaardigd worden zonder dat de toepassing 
vooraf bekend hoeft te zijn. Daardoor kunnen de elementen in het voaruit geproduceerd worden. De 
levertijd van betannen heipalen is lang, de levertijd in gevallen een half jaar. Prefab 
palen moeten na het storten nag 28 dagen uitharden vaardat ze mogen worden. De levertijd 
van de palen bedraagt dus minimaal een maand. 

- Een ander uitgangspunt van de ge'industrialiseerde is dat er za weinig mogelijk 
arbeid ap de bauwplaats plaatsvindt. Een prefab paal valdaet hier beter aan dan een in de grand 

Een derde uitgangspunt van de ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze is dat de wijze van 
funderen snel moet zijn. De levertijd van prefab is maar als de palen eenmaal in de 

dan zijn ze direct te belasten. in de moet minimaal vijf 
ae'W8cm worden en kan pas begannen worden met het van de bekisting als de palen 

akaestisch daargemeten zijn en de uitslag positief is. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Conclusies 

9.1.1 Conclusie van het onderzoek 
Het doel van dit onderzoek was het vinden van een manier waarop met de ge'industrialiseerde 

een fundering op gemaakt kan worden die toepasbaar is voor de 
woningbouw. Bekeken is hoe dit is met de in Nederland bekende paalsystemen. De oplossingen 
die gevonden zijn, staan beschreven in hoofdstuk 7. 
Geconcludeerd moet worden dat voor de woningbouw aileen voor de categorie prefab een 
oplossing gevonden is die voor aile prefab die in die vallen, in aile situaties en 
zonder nadelen toepasbaar is technieken worden gebruikt die op dit moment gangbaar zijn. De 
oplossingen die gevonden zijn voor de drie categorieen in de grond gevormde palen zijn daarentegen 
niet voor aile typen die in die vallen en zijn niet in aile 

er kleven nadelen aan en de technieken die gebruikt worden bekend maar niet gangbaar. 
Aileen voor de prefab palen is een oplossing gevonden die recht doet aan de uitgangspunten van de 

vakwerkfunderingswijze. 
Ais het gewenst is met de geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze een fundering op te 
maken in combinatie met in de grond gevormde palen, dan wordt geadviseerd de geIndustrialiseerde 

nnr.elAJlI7C zo aan te passen dat de van de sleuven geen meer is. 

Het advies dat voigt uit dit onderzoek is de ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze aileen toe te 
passen in combinatie met palen, heeft van aile typen prefab de van de 
holle heipaal de voorkeur. In situaties waar prefab niet mogen worden vanwege trilling
of geluidshinder is het mogelijk, indien toegestaan, eerst gaten te boren voor de palen. Bij het toepassen 
van de ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze met palen moet vooraf bekeken worden of 
het in de waar gebouwd worden is om te heien en om op hoogte 
te heien en niet te koppensnellen. Daarnaast moet vooraf aan de hand van de sonderingen besloten 
worden of op heien, binnen redelljke marges, mogelijk wordt. 
Het is belangrijk per bouwproject opnieuw in te schatten of het mogelijk is een fundering op te 
maken met de ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze. 

Het is goed mogelijk dat bepaalde toch een van de varianten 
kan worden. In dit onderzoek is echter gezocht naar oplossingen die algemeen toepasbaar Er is 
niet gezocht naar oplossingen voor de uitzonderingen. Het is mogelijk naar eigen inzicht een van de 
andere varianten toe te passen. 

Voor dit onderzoek is gekozen de in te delen in categorieen, naar de van vervaardigen. 
De manier om de vereiste uitgangssituatie te zou voor aile in die hetzelfde 
moeten Het indelen van de palen in heeft het resultaat maar achteraf 
is wei gebleken dat de wijze van aanbrengen van de wapening een belangrijker aspect was dan vooraf 
was gedacht en dit bleek uiteindelijk bepalend voor de varianten die mogelijk waren. Het was daarom 
noodzakelijk om binnen de vijf categorieen nog onderscheid te maken in de verschillende manieren van 
aanbrengen van de wapening. 

9.1 Conclusies over de funderingsbranche 
De fundering vormt de basis van een gebouw, als de fundering constructief niet in orde is, kan dat op 
een later tijdstip voor grate problemen zorgen. De kosten die moeten worden voor 

in dat niet te overzien. De kosten die vooraf moeten worden zijn altijd lager dan die 
achteraf gemaakt moeten worden als er iets mis is gegaan. Een overmaat aan beton of het snellen 
van de paalkoppen kosten minder geld dan het moeten herstellen van een fundering of een geheel 
gebouw. 
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Funderingsbedrijven daarom terughoudend als het om nieuwe ontwikkelingen of een andere 
wijze van uitvoeren. Het is daarom van belang dat van nieuwe technieken of een andere wijze van 
uitvoeren van tevoren aangetoond wordt dat deze risico's met zich meebrengen. 

dit onderzoek is duidelijk geworden, dat wanneer met verschillende partijen uit de 
funderingsbranche gesproken wordt, verschiilende antwoorden worden gegeven op dezelfde vraag. 
Bedrijven hanteren een net werkwijze en wat de sen voor onmogelijk houdt, is v~~r de ander 

Voor dit onderzoek was het moeilijk duidelijk te krijgen of iets echt niet kon, niet mocht of dat 
het betreffende bedrijf het niet deed. 

De richtlijnen die er geven de, volgens experts, beste wijze aan hoe de processen moeten verlopen, 
maar deze richtlijnen zijn niet verplicht. Ze vormen daarmee als het ware een handleiding van kenners. 
Vee I bedrijven geven echter wei aan te werken volgens de NVN de SBR-richtlijnen of andere 
richtlijnen. En veel gemeenten toetsen volgens diezelfde richtlijnen. Ais nieuwe technieken of een 
andere wijze van uitvoeren worden toegepast zal het moeilijk zijn een bedrijf te vinden dat hier aan mee 
wil werken en het wordt Ie van de 
De richtlijnen en normen zijn niet verplicht en worden niet altijd gevolgd of gehanteerd, maar toch kan 
het voorkomen dat daardoor een nieuwe techniek of andere wijze van uitvoeren wordt geweigerd. 

Het is voor bedrijven mogelijk gecertificeerd te worden door de Kiwa, indien gewerkt wordt vol gens de door 
de Kiwa opgestelde beoordelingsrichtlijnen. In Nederland is het bedrijf Franki Grondtechnieken in 
het bezit van een dergelijk certificaat. Andere hebben het niet of niet 
verkregen. Dit geeft aan dat bedrijven niet volgens die beoordelingsrichtlijn werken of dit niet verplicht 
willen zijn. 

9.1.3 Conclusie ge'industrialiseerde vakwerkfunderingswijze 
Een groot aantal voordelen van de ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze zijn gebaseerd op het 
feit dat worden in sleuven. Deze sleuven zorgen echter ook voor de nodige 
problemen. Het probleem in dit onderzoek ontstaat ook doordat de aanwezigheid van sleuven vereist 
is. 
Oil is niet het probleem de sleuven veroorzaken. Ais de vereiste uitgangssituatie bereikt is, 
moeten de andere funderingswerkzaamheden nog plaatsvinden. De eventuele achteraf te 
wapening moet aangebracht worden, de paalkoppen moeten schoon gemaakt worden en akoestisch 
worden en de EPS-elementen moeten en worden. Dezewerkzaamheden 
moeten allemaal plaatsvinden in en rondom de sleuven. De moeten de sleuven in en uit 
en moeten regelmatig de sleuven passeren. De minigraver die de EPS-elementen op hun plaats moet 

moet de sleuven daarvoor ook passeren. Ais na het stell en de grond weer aangevuld wordt, 
moet de minigraver de EPS-elementen passeren. De EPS-elementen steken het maaiveld 
dus ook hier moet een oplossing voor worden bedacht. 

een grondwaterstand of veel regen, kunnen de sleuven veranderen in slootjes. Bepaalde 
werkzaamheden kunnen dan niet meer uitgevoerd worden, de kans op instorten van de sleuven wordt 
vergroot en de arbeidsomstandigheden verslechteren. 
Niet bij aile is het mogelijk om te graven, die niet direct na het graven weer 
instorten. Hier moet vooraf aandacht aan besteed worden. 
Afgevraagd moet worden of, ondanks de voordelen die het op kan leveren, de aanwezigheid van de 
sleuven een vereiste moet blijven. 
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Tu/e Conclusies en aanbevelingen 

9.2 Aanbevelingen 

In dit onderzoek is een aantal aspecten naarvoren gekomen die interessant zijn om nader te onderzoeken. 
In het onderstaande overzicht worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek zijn: 

- Onderzoeken of het mogelijk is de kop van de paal op te nemen in de funderingsbalk van de 
geIndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze om een verbinding tussen paal en funderingsbalk te 
realiseren . 

- Onderzoeken wat de toegestane verticale marge is bij het op hoogte heien van prefab palen . 
Over welke lengte kan de paal in de balk opgenomen worden als de verbinding tussen paal en 
funderingsbalk gerealiseerd wordt met stekwapening. 

- Onderzoeken of het mogelijk is de kop van betonnen palen op een andere dan de op dit moment 
bekende manieren te snellen. Er is op dit moment een andere methode in ontwikkeling. Deze 
methode is nu nog te kostbaar voor de woningbouw. 

- Onderzoeken of het in aile gevallen constructief gezien mogelijk is de verbinding tussen paal en 
funderingsbalk te realiseren met stekwapening . 

- Onderzoeken of het noodzakelijk is de paal en de funderingsbalk constructief te koppelen door 
middel van stekwapening. 

- Onderzoeken of het bij in de grand gevormde palen mogelijk is een sterke constructieve verbinding 
te realiseren tussen stekwapening en paal, gezien de lagere betonkwaliteit van de in de grond 
gevormde paal in vergelijking met een prefab paal. 

- Onderzoeken of het mogelijk is een systeem te ontwikkelen waarmee in de grond gevormde palen 
gemaakt kunnen worden waarbij inwendig op de specie wordt geheid zodat de kop onder maaiveld 
kan eindigen. 

- Onderzoeken of het mogelijk is een andere betonsoort toe te passen waardoor in de grond gevormde 
palen wei beneden werkniveau beeindigd kunnen worden . 

- Onderzoeken of het mogelijk is de technieken om in de grond gevormde palen voor grote 
en infrastructurele werken verdiept aan te brengen rendabel te maken voor toepassing in de 
woningbouw. 

- Onderzoeken of de gevonden oplossingen in hoofdstuk 7 kostentechnisch interessant zijn. 
- Onderzoeken of het mogelijk is de ge',ndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze zodanig aan te 

passen dat de EPS-elementen niet in sleuven geplaatst hoeven te worden, zonder dat daarbij de 
uitgangspunten van de geIndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze verloren gaan. 
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