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rUle Analyse geindustrialiseerde vakwerkfunderingswijze 

Bijlage A ~ Analyse ge"industrialiseerde vakwerkfunderingswijze 

Jantienus de Kleine en Martijn van den Bouwhuijsen hebben hun afstudeeronderzoek aan de 
Technische Universiteit Eindhoven afgesloten met een proefproject. Bij dit proefproject zijn twee typen 
van de ge'lndustrialiseerde vakwerkfundering uitgevoerd. Er is een funderingselement gemaakt van 
4200 mm lang en een element van 1800 mm lang . Deze elementen zijn in evenwijdige richting geplaatst 
en overspannen met een combinatievloer. Na het uitharden van het beton zijn de elementen weer 
opgegraven om er verdere testen mee te kunnen doen. De proef is gedaan om te toetsen of hetgeen 
dat bedacht was ook uitvoerbaar was en functioneerde. Daarnaast was het belangrijk om te controleren 
of de elementen zich helemaal zouden vullen met beton en of dit een voldoende sterke en stijve 
funderingsbalk zou opleveren. 
De elementen zijn in de werkplaats van de Faculteit Bouwkunde vervaardigd en voorzien van wapening. 
Op het terrein van de Technische Universiteit is een stukje grond ingericht als bouwplaats. Deze plek is 
bouwrijp gemaakt, er zijn sleuven gegraven en de elementen zijn in de sleuven geplaatst. De elementen 
zijn gesteld en de grond is aangevuld. Vervolgens is de begane grondvloer gelegd, waarbij een EPS 
broodjesvloer is toegepast. Vervolgens is beton gestort op de vloer en zijn ook de funderingselementen 
gevuld. Het beton is verdicht en afgedekt met folie om het te laten uitharden. Tijdens de proef zijn diverse 
gegevens verzameld. Zo is bijvoorbeeld gekeken naar de maatvastheid van de fundering. Bevonden 
de elementen zich na het aanvullen van de grond en het storten van het beton nog op dezelfde plaats? 
Ook is gekeken hoeveel tijd de verschillende werkzaamheden kostten en of deze met twee personen uit 
te voeren waren . Het gehele experiment is op video vastgelegd. 

De uitvoeringsproef en de daaropvolgende proeven met de gestorte funderingsbalk, hebben een goed 
beeld gegeven van de te verbeteren aspecten van de vakwerkfunderingswijze. Uit de proef zijn een 
aantal zaken naar voren gekomen die verbeterd zouden moeten worden. Deze verbeterpunten vormden 
de aanleiding voor dit afstuderen, en worden hierna kort toegelicht. 

stramien 1 

vloer 

stramien 2 

600 600 
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Afb. A 1 - Foto's en plattegrond van de praktijkproef die uitgevoerd is op het terrein van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 
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Maatvastheid 
Uit de proef van Jantienus de Kleine en Martijn van den Bouwhuijsen blijkt dat de maatvastheid die met 
deze manier van funderen bereikt zou moeten kunnen worden uiteindelijk toch niet wordt gehaald. 
Het funderingselement wordt met behulp van een stelconstructie op hoogte gesteld, waarna de grond 
aangevuld wordt tot aan de stelconstructie. De stelconstructie wordt verwijderd en de grond wordt verder 
aangevuld . In een later stadium wordt het beton gestort. Uit metingen blijkt dat de funderingselementen 
hun maatvastheid verliezen zodra de grond aangevuld wordt. De elementen hangen in de stelconstructie 
en zweven in de sleuf. Ais de grond aangevuld wordt, valt deze op de onderste schuine stukken van de 
1- vorm waardoor de elementen gaan zakken en dus verplaatsen. Vervolgens wordt beton gestort en na 
metingen blijkt dat de elementen door het storten van het beton niet verplaatsen . De maatvastheid raakt 
dus voornamelijk verloren door het aanvullen van de grond . Zie afbeelding A2. 

ABC 0 2 3 4 5 6 7 8 

Dehoogte 59mm 56 ... ", 49""" '17m ... 40mm 42mm 45m ... SOil'''! 50m", 49m ... 52 ... m SO ... m 
ahtandto.Y. stromien 106mmA 102mm.l.103m",.l.99mm.l. 60mmY 60mmY oOmmY 69mmY 70m",Y 60mmY os",,,,Y 62",,,,Y 
tal builenkanl $pOlIN 

A 8 C o 2 3 4 5 6 7 

De hoagie 59 mm 56 mm 50 "ltl' 49 mm 40 """ 42 mOl 46 mm 50 mm 49 Inm 51 "1m 54 Mm 51 mm 
ahrendr.o.v. Slromcen 106 mmA 102 mm ... 103 /1ItrI.I. 99 "1m .... 60mmY 60m",Y 60mmY 69",.,y 70m",Y 66 trim" 05 ... ",y 62mmY 
tel bUIIen~:onI spa"",, 

Afb. A2 - Tabel die de maatafwijkingen aangeeft die gedurende de praktijkproef optraden. 

Ste/len 
De manier van stellen die gekozen wordt in het afstudeeronderzoek 
van Jantienus de Kleine en Martijn van den Bouwhuijsen is 
bewerkelijk. Ten opzichte van de andere activiteiten kost het stellen 
veel tijd en gaat het niet gemakkelijk. De EPS bleek te zwak om 
het gewicht van het zand, dat op het EPS-element valt, te kunnen 
dragen en scheurde uit de stelconstructie. In de aanbevelingen 
van het afstudeeronderzoek wordt het verbeteren van de manier 
van stellen dan ook genoemd. Afgevraagd kan worden of het nodig 
is de elementen in de sleuf te laten zweven of dat de elementen Afb. A3 - Stelconstructie. 

ook op de bodem geplaatst kunnen worden? 

Opdrijven kimconstructie 
De ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze is een 
funderingswijze die fundering, vloer en kim integreert. Voor 
het storten van de vloer wordt op de bovenzijde van de 
funderingselementen een U-profiel aangebracht. Dit profiel wordt 
tijdens het storten van de vloer ook gevuld met beton en vormt zo 
de kim van waaruit meteen gestart kan worden met het opmetselen 
van het binnenblad. Tijdens de proef van Jantienus de Kleine en 
Martijn van den Bouwhuijsen is teveel beton gestort op de vloer 
waardoor het U-profiel ging drijven. Er is zoveel beton gestort om 
de betonmixer niet te lang te hoeven laten wachten. De betonmixer 
heeft zijn lading beton gelost op de vloer en is vertrokken. Daarna 
is het beton over de vloer verdeeld en in de fundering gelopen. 
Uiteindelijk bleek het dus teveel beton te zijn . 
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Afb. A4 - Funderingswijze met kim. (b) 

Afb. A5 - Kimconstructie tljdens praktijkproef. (0) 
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Diagonalen 
Na het storten en uitharden van de fundering en vloer 
is de fundering weer opgegraven om verdere proeven 
mee te doen. Uit die proeven bleek dat de diagonalen 
in het vakwerk van de fundering te zwak zijn. Met name 
wanneer er sprake is van een excentrische belasting op 
de funderingsbalk. De diagonalen zullen breder moeten 
worden. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de I-vorm moet 
komen te vervallen. De vraag is zelfs of het vakwerk nog 
behouden moet blijven als de doorvoer van leidingen niet 
nodig is. 

Afb. A6 - Opgegraven funderingsbalk. 

Naast de verbeterpunten die uit de proeven en het verslag van Jantienus de Kleine en Martijn 
van den Bouwhuijsen naar voren zijn gekomen, is nog eens kritisch naar de ge"fndustrialiseerde 
vakwerkfunderingswijze gekeken. Er zijn een aantal punten waar vragen bij te stellen zijn of die niet 
voldoende uitgewerkt zijn. Deze punten worden kort toegelicht. 

Leidingen moeten bereikbaar blijven 
Bij deze funderingswijze wordt gebouwd zonder kruipruimte, voor het plaatsen van de leidingen worden 
voor het leggen van de vloer sleuven gegraven waar de leidingen in komen te liggen. Na het storten van 
de vloer zijn de leidingen niet meer bereikbaar. In het kader van slimbouwen en IFD bouwen is dit niet 
wenselijk. De aanpasbaarheid van een gebouw naar andere functies of gebruikers verlengt aantoonbaar 
de levensduur van een gebouw. Door de leidingen bereikbaar te houden tijdens de gebruiksfase kan de 
gewenste flexibiliteit verkregen worden. 

Leidingen een eigen plaats in het proces 
Een ander aspect dat te maken heeft met de leidingen is het moment in het bouwproces waarop de 
leidingen worden geplaatst. In het huidige bouwproces komt de installateur meerdere malen terug naar 
de bouwplaats. Op dit moment worden na het realiseren van de fundering de leidingen in de kruipruimte 
aangebracht en vervolgens wordt de vloer gelegd. Vervolgens gaat de bouw verder en in een later 
stadium komt de installateur weer terug. Dit zou ook het geval zijn bij de vakwerkfunderingswijze. Dit is 
in het kader van slimbouwen en IFD bouwen niet wenselijk. Slimbouwen streeft ernaar de leidingen en 
daarmee de installateur een eigen plaats te geven in het bouwproces, maar ook in het gebouw. 

Aantal mal/en 
Wanneer gekeken wordt naar de U-vormige verloren EPS-bekisting is deze er in verschillende 
uitvoeringen en heel veel verschillende afmetingen. Het is een industrieel product, maar toch zijn er veel 
varianten van. Dit moet voorkomen worden bij deze funderingswijze. Het EPS-element nu bestaat uit drie 
delen geproduceerd met twee verschillende mallen. De beide zijkanten zijn hetzelfde en daarop komt 
een deksel. Voor woningscheidende wanden en funderingsbalken waarop geen wand wordt gemetseld 
zijn andere deksels beschikbaar. Er moet naar gestreefd worden dit aantal mallen zo klein mogelijk te 
houden en indien mogelijk zelfs te reduceren tot slechts een mal. Misschien is het mogelijk het deksel 
te integreren in de zijkant. Er moet wei rekening mee worden gehouden dat de mal in werkelijkheid wei 
te vervaardigen is. 

Bereikbaarheid met minigraver 
Bij deze funderingswijze wordt er vanuit gegaan dat een minigraver zowel de sleuven graaft als de EPS
elementen plaatst. De vraag is of het wei mogelijk is overal een sleuf te graven? Blijft de bouwplaats 
goed bereikbaar voor de minigraver als overal sleuven gegraven zijn? Zijn aile sleuven daarna nog 
bereikbaar voor de minigraver om de mallen erin te plaatsen? Het element steekt een stukje boven 
maaiveld uit en is op hoogte gesteld. De minigraver kan en mag niet over de net geplaatste elementen 
rijden. Er moet dus goed nagedacht worden over de volgorde van graven en leggen. Zeker bij grotere 
aantallen woningen en ingewikkelde plattegronden. 
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Hoekoplossingen en fer van de palen 
De geTndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze is zo ontworpen dat ter van hoeken en op de 
plaats waar staan de EPS-elementen niet De funderingsbalk wordt op die 
plaatsen uitgevoerd als een massieve balk. De reden hiervoor is dat de EPS-elementen op de gewenste 
lengte worden gemaakt en dat de diagonalen doorgesneden worden. De elementen zijn daardoor 
niet zomaar op elkaar aan te sluiten. De krachten in de moeten op de juiste manier verder 
geleid worden en dit kan in het massieve dee!. Daarnaast is er hoek-element ontwikkeld, dus 
hoeken zijn op dit moment niet op een andere manier te deze funderingswijze wordt 
er vanuit dat de zich bevinden in de hoeken of op Dit is echter vaak niet 
het geval. Dit kan betekenen dat grote delen van de fundering niet met de EPS-elementen 
kunnen worden, niet de bedoeling is. Gestreefd wordt naar het ontwikkelen van een industriele 
funderingswijze, maar op deze manier komt er redelijk veel handwerk bij kijken, wat geen 
situatie is. 
Ais een fundering op staal wordt gemaakt dan vervallen de en geldt dit probleem aileen voor de 
hoeken. 

Breedte funderingsbalk 
Bij het ontwikkelen van de vakwerkfunderingswijze is er vanuit gegaan dat de maximale diameter van de 
toe te passen 290 mm zou De breedte van de fundering is daarop Met een 
heiafwijking van 50 mm is de breedte van de funderingsbalk vastgesteld op 400 mm. In veel gevallen 
worden echter toegepast. Omdat deze grondverwijderd ingebracht hebben 
deze vaak een diameter van 400 mm. Ais nog een afwijking van 50 mm dan 
staat de paal voor een dee I naast de balk. Het kan dus zijn de vastgestelde breedte van de 
funderingsbalk te heroverwegen. 

EPS-elementen voorzien van folie 
De EPS-elementen aan de onderzijde voorzien van een folie. Op deze wijze worden ze aan de 
onderzijde Het beton kan de elementen niet verlaten via de onderzijde en komt op deze 
manier niet in contact met de grond. Deze folie wordt al in de fabriek in het element De 
manierwaarop de folie op dit moment bevestigd wordt kan ook verbeterd worden. Daarnaast is de kans 
groat dat de folie op transport of op de raakt of kapot Dan kan het niet 
meer aan de bedoelde functie voldoen. 
Macht het de EPS-elementen over de te laten doorlopen, dan moet het element 

van de worden. Immers de moet opgenomen worden in de 
am een koppeling tussen en balk te verkrijgen. De van de moet in 

dit geval door de folie worden geprikt. Omdat dit van bovenaf gebeurt, is het te controleren of 
dit goed 

Bovenstaande opsomming geeft zicht op wat er verbeterd of onderzocht kan worden met betrekking tot 
de vakwerkfunderingswijze. Een aantal problemen heeft op het basisidee 
van de funderingswijze. Als aan de basis het een en ander verandert zullen automatisch in de 
keten oak zaken moeten veranderen. 
De vakwerkfundering zal er waarschijnlijk anders uit gaan zien en wellicht verandert 

waarop de fundering tot stand komt. Er ligt een uitdaging om te kijken wat voor 
er zijn. 
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Bijlage B - Analyse bestaande typen funderingen 

Deze bijlage geeft een overzicht van welke vormen van funderen er bekend zijn in Nederland. Hoe 
worden ze gemaakt, hoe werken ze en waar dienen ze voor? 

De Fundering 
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 hoofdzakelijk uit 
vast gepakt zand. De draagkrachtige laag kan 
zich op verschillende diepten bevinden, direct 
aan de oppervlakte of juist op grote diepte. 
Nederland kent een grote verscheidenheid aan 
grondtypen, van slappe veen- of kleigrond tot 
zandbodem. Vandaar dat er ook een groot aantal 
funderingsmethoden in ons land wordt toegepast. 
Afhankelijk van de diepte van de draagkrachtige 
laag wordt een keuze gemaakt voor een type 
fundering. De twee meest toegepaste vormen 
van funderen in Nederland zijn het funderen op 
staal en het funderen op palen. Daarnaast zijn er 
nog varianten als funderen op grondverbetering 
of op schuimbeton. Deze worden in deze 
bijlage buiten beschouwing gelaten omdat 
deze niet gemaakt kunnen worden met de 
ge"lndustrialiseerde vakwerkfunderingswijze. 

Funderen op staal 
Een fundering op staal is de Nederlandse 
benaming voor een "ondiep" aangelegde 
fundering. De krachten uit het gebouw worden 
via plaat- of strookvormige elementen naar de 
draagkrachtige laag geleid. Het woord 'staal' 
in deze betekenis betekent 'ondergrond', 
bijvoorbeeld van een dijk of een gebouw. Een 
fundering op staal betekent dus letterlijk een 
fundering rechtstreeks op de ondergrond. Er 
wordt gekozen voor een fundering op staal als 
de draagkrachtige laag zich niet dieper dan 2 tot 
3 meter onder maaiveld bevindt. De keuze is ook 
afhankelijk van de zwaarte van het gebouw en 
de hoogte van de grondwaterstand. De fundering 
moet vorstvrij aangelegd worden. Daarvoor is 
een diepte benodigd van 60 tot 80 cm. Grond die 
bevriest zet uit en dit kan zettingen veroorzaken. 
Naast de vorstvrije diepte dient deze diepte 
ook als scherm tegen het binnendringen van 
hinderlijk of schadelijk ongedierte. De breedte 
van de fundering hangt af van de draagkracht 
van de grond en van het gewicht van het gebouw 
en de daarop werkende krachten. 

l_~ 
Afb. 81 - Fundering op staal (I) en op palen (r) 
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Afb. 82 - Schematisering fundering op staal 

..•.. _.-

:5 1 
" I 
I 

~ I 

7 



8ij/age 8 

Strokenfundering 
De meest toegepaste fundering op staal 
in Nederland is de strokenfundering. Deze 
strokenfundering bestaat uit een strook (plaat) 
beton, waarop de muren en de vloer komen te 
staan. De strokenfundering wordt in het werk 
gestort. Er wordt een bekisting gemaakt van 
houten sehotten, piketten en koppellatten. 
Onderin de bekisting wordt een werkvloer 
gemaakt van folie of vloeibeton. De wapening 
wordt onderin de stroken over de gehele lengte 
(verdeelwapening) en breedte (hoofdwapening) 
aangebraeht om zo de trekspanningen in het 
beton op te kunnen vangen. De verdeelwapening 
zorgtervoor dat plaatselijk minder draagkraehtige 
plaatsen worden overbrugd. Na het plaatsen 
van de wapening wordt het beton gestort. 
Na het uitharden van het beton wordt de 
bekisting verwijderd. Vervolgens wordt vanaf de 
strokenfundering gemetseld tot aan het niveau 
van de onderzijde van de begane grondvloer. 
Unidek had in 2002 een bekisting van EPS voor 
de strokenfundering in het assortiment. Nu is 
deze niet meer terug te vinden . 
De wapening in de funderingsstrook is aanwezig 
om plaatselijke zwakke plekken te kunnen 
overbruggen en het voorkomt seheurvorming in 
het beton door krimp tijdens het uitharden van 
het beton. 
De breedte van de strook is afhankelijk van 
de draagkraeht van de grond en van de 
hoogte van de belasting. Ais er grote kraehten 
werken op de strokenfundering is het mogelijk 
om de funderingsstrook een verstijvingsrib 
van gewapend beton aan te brengen. De 
muurbelasting wordt hierdoor gelijkmatiger over 
de strook verdeeld. 

Doorgaande gewapende betonplaat 
Het is ook mogelijk een fundering te maken als 
een doorgaande gewapende betonplaat. Hierbij 
worden de vloer en de fundering ge"integreerd 
en gelijktijdig gestori. Ter plaatse van de 
buitengevel is een vorstrand nodig. De vorstrand 
is ongeveer 30 em breed en 60 tot 80 em diep en 
moet vorstvrij aangelegd worden zodat de vorst 
er niet onderdoor kan . Vorstranden voorkomen 
het opvriezen van de begane grondvloer. Er 
wordt een sleuf gegraven, dieper en breder 
dan de uiteindelijke vorstrand moet worden, 
waarna de sleuf wordt voorzien van folie of van 
een laag vloeibeton . De randbekisting voor de 
vloer wordt aangebraeht en vervolgens wordt 
het beton reehtstreeks in de sleuf gestort. De 
vorstrand wordt niet voorzien van wapening, wei 
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Afb. 83 - Traditione/e bekisting strokenfundering 

Afb. 85 - EPS bekisting strokenfundering (Unidek 
2002) 
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wordt plaatselijk de vloer verdikt als er sprake 
is van zware belastingen. Dit noemt men een 
versterkte strook. De vloer moet wei gewapend 
worden. Het is mogelijk de vorstrand te voorzien 
van isolatie, waardoor de vorstrand minder hoog 
hoeft te zijn. 

Funderen op palen 
Grote delen van Nederland worden gekenmerkt 
door een weinig draagkrachtige bodem. Steeds 
meer gebouwen moeten daarom tegenwoordig 
gefundeerd worden op palen. Een fundering op 
palen is de Nederlandse benaming voor een diep 
aangelegde fundering waarbij de krachten uit 
het gebouw via palen worden overgebracht op 
de diep gelegen draagkrachtige laag. Nadat de 
palen geplaatst zijn moeten daarover balken en/ 
of een voldoende stijve vloerworden aangebracht 
om op verder te kunnen bouwen. Het is mogelijk 
de balken in het werk te storten eventueel in 
combinatie met een begane grondvloer. Maar 
het is ook mogelijk de balken en de vloer te 
prefabriceren. Funderingsbekistingen zijn vaak 
eenvoudig van vorm, ze bestaan voornamelijk 
uit balkbekistingen en in het geval van vloeren 
uit randbekistingen. 

In het werk gestorte funderingsbalken 
De balkbekistingen die voor in het werk gestorte 
funderingsbalken worden gebruikt moeten een 
aantal eigenschappen bezitten. De bekisting 
moet sterk zijn zodat deze bestand is tegen de 
druk die het beton op de bekisting uitoefent. De 
bekisting moet waterdicht zijn zodat het beton 
en het water in het beton niet uit de bekisting 
kunnen wegvloeien en daarnaast is het ook 
belangrijk dat de omringende grond geen water 
aan het beton kan onttrekken . Het water is nodig 
om het beton te laten uitharden. 
V~~r in het werk gestorte funderingsbalken kan 
gewerkt worden met een verloren bekisting of met 
een lossende bekisting. In het eerste geval vormt 
de bekisting een onderdeel van de fundering en 
wordt als het beton hard is niet verwijderd. De 
bekisting kan niet hergebruikt worden en wordt 
als "verloren" beschouwd. In het geval van een 
lossende bekisting dient de bekisting als tijdelijke 
ondersteuning en wordt deze zodra het beton 
hard is weer verwijderd en hergebruikt. Er zijn 
verschillende materialen waar de bekisting van 
gemaakt kan worden . De traditionele bekisting 
is van hout en is lossend. Het is ook mogelijk 
de bekisting van staal te maken en ook dan is 
de bekisting lossend. Tegenwoordig worden 
veel bekistingen van EPS, polystyreenschuim, 

Analyse bestaande typen funderingen 
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gemaakt. Hierbij gaat het dan om een verloren 
bekisting. De EPS dient dan deels als bekisting 
en deels als isolatie. Van de EPS bekisting 
zijn vele varianten leverbaar. Tenslotte zijn er 
ook bekistingen die van een kunststof worden 
gemaakt. 
De sparingen in de funderingsbalk die nodig zijn 
voor het doorvoeren van leidingen worden op de 
bouwplaats in de bekisting aangebraeht. 
De balken moeten overspannen van paal 
naar paal, daarom moeten deze in het geheel 
voorzien worden van wapening. De doorlopende 
hoofdwapening ligt in de lengteriehting van de 
balk en deze wordt door beugels op zijn plaats 
gehouden. Het is mogelijk de wapening geheel 
op de bouwplaats op maat te vleehten of de 
wapening in zijn geheel te laten prefabrieeren. 
Ook tussenvormen zijn mogelijk. 

Traditionete houten bekisting 
Er zijn versehillende manieren om een houten 
bekisting te maken. Het is mogelijk om gebruik 
te maken van houten sehotten (platen) of van 
houten panelen (frames). De wijze van uitvoeren 
is gelijk. De ondergrond wordt ontgraven tot 
ongeveer 5 em lager dan de onderkant van de 
funderingsbalk en vlak gemaakt. Het is mogelijk 
nu een werkvloer aan te brengen of te werken 
met een folie . Ais gewerkt wordt met een 
werkvloer dan wordt daar eerst een bekisting 
voor gemaakt. Er worden piketten in de grond 
geslagen en deze worden gekoppeld met houten 
delen. Vervolgens worden de wandsehotten 
aangebraeht in eombinatie met de spatdelen 
aan de boven- en onderzijde. De wandsehotten 
worden aan de bovenzijde met elkaar verbonden 
door koppellatten of de wandsehotten worden 
gesehoord of met klemmen bij elkaar gehouden. 
Hier zijn versehillende mogelijkheden v~~r. 

V~~r het koppelen of voor het plaatsen van de 
wandsehotten wordt de wapening aangebraeht. 
Ais de bekisting klaar is kan het beton worden 
gestort. Na het uitharden van het beton wordt de 
bekisting weer verwijderd. 

Staten bekisting 
Het is ook mogelijk een bekisting van staal toe 
te passen . Ook hiervan zijn twee varianten in 
om loop, de stalen panelen en de stalen sehotten. 
Voor beide is de werkwijze ongeveer gelijk. De 
ondergrond wordt ontgraven tot het niveau 
van de onderzijde van de funderingsbalk en 
vlak gemaakt. Er kan gewerkt worden met een 
werkvloer, dan moet daar met ontgraven rekening 
mee worden gehouden. Vaak wordt een folie 
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toegepast waar de wapeningskorf op geplaatst 
wordt en vervolgens de stalen delen op worden 
geplaatst. De stalen schotten overlappen elkaar 
en worden met pinnen aan elkaar gekoppeld. 
Zo kunnen aile afmetingen gemaakt worden . 
Aan de bovenzijde worden de schotten voorzien 
van een klem om de betondruk op te kunnen 
vangen. Hierna kan het beton gestort worden. 
De stalen panelen worden zij aan zij geplaatst 
en de panelen worden aan elkaar gekoppeld. 
Er zijn verschillende passtukken beschikbaar 
om de juiste afmetingen te realiseren. Aan 
de bovenzijde worden ze door middel van 
koppelstaven gekoppeld om de betondruk 
te kunnen opvangen. Hierna kan het beton 
gestort worden. Seide systemen kunnen na het 
uitharden van het beton verwijderd worden en 
hergebruikt worden. 

EPS bekisting 
Een vorm van een verloren bekisting is een EPS 
bekisting . Een EPS bekisting bestaat helemaal 
uit EPS (of uit piepschuim zoals EPS in de 
volksmond wordt genoemd.) De EPS bekisting 
heeft isolerende eigenschappen en voorkomt 
zo koudebruggen tussen fundering en begane 
grondvloer. 
Sij een EPS bekisting hoeft geen werkvloer of 
folie aangebracht te worden. De bouwput wordt 
ontgraven en vlak gemaakt tot de gewenste 
diepte is verkregen. Vervolgens wordt de EPS 
bekisting geplaatst. In het EPS worden sparingen 
aangebracht waar de kop van de paal doorheen 
steekt. Het is mogelijk een EPS bekisting te 
plaatsen die uit een stuk bestaat, maar er zijn 
ook varianten die te vouwen zijn of die uit losse 
zijwanden en bodemplaten bestaan. Ais de 
bodemplaat los is da n wordt deze eerst geplaatst, 
vervolgens wordt de wapening aangebracht en 

Afb. 816 - EPS funderingsbekisting uit een stuk 

Analyse bestaande typen funderingen 

Afb. 814 - EPS funderingsbekisting met bodem
passtuk 

Afb. 815 - EPS funderingsbekisting met losse zij
wanden 

Afb. 817 - EPS funden'ngsbekisting vouwkist 
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tenslotte worden de zijkanten geplaatst. 
Bestaat de bekisting uit een deel dan wordt deze 
als geheel geplaatst en wordt de wapening daar 
daarna in aangebracht. Vervolgens wordt de 
bekisting aan de bovenzijde in de dwarsrichting 
gekoppeld met ankers of koppellatten. In de 
lengterichting worden spanlatten aangebracht 
om de betondruk op te kunnen vangen. Ook 
is het mogelijk de bekisting te voorzien van 
spanbanden. De EPS bekisting is gemakkelijk op 
de bouwplaats op maat te zagen en zo kunnen 
aile gewenste afmetingen gerealiseerd worden. 

Kunststof bekisting 
Er zijn ook nog andere materialen waar 
bekistingen mee gemaakt kunnen worden. Een 
voorbeeld daarvan is de toepassing van kunststof. 
Dit systeem is bekend onder de naam Corriform 
of Pecafil. De platen bestaan uit een soort holle 
kanaalljes waardoor de platen dun kunnen 
blijven, maar wei voldoende sterkte bezitten. Dit 
is een vorm van een verloren bekisting waarbij 
ku nststof platen op de bouwplaats gevouwen 
worden tot bekisting. De platen zijn eenvoudig 
te snijden en door ze op verschillende manieren 
in te snijden kan een T-splitsing of een hoek 
gevouwen worden uit een grote plaat. De platen 
kunnen eenvoudig gekoppeld worden en zo kan 
iedere gewenst afmeting gerealiseerd worden. 
De zijwanden worden op hun plaats gehouden 
door ze aan de binnenzijde te koppelen aan de 
wapeningskorf of door ze aan de buitenzijde te 
stutten met piketpaaltjes. 
Een andere vorm van een kunststof bekisting is 
de paneelbekisting van Epic Eco uit Siovenie. 
De bekisting bestaat uit verschillende kunststof 
onderdelen die samengesteld kunnen worden tot 
een funderingsbekisting. De kunststof panelen 
worden zij aan zij geplaatst en aan elkaar 
gekoppeld. Dit systeem is licht, niet gevoelig voor 
vocht en gemakkelijk schoon te maken zodat het 
gemakkelijk hergebruikt kan worden. 

Prefab funderingsbalken 
Steeds vaker worden funderingsbalken voor 
paalfunderingen echter geprefabriceerd. De 
balken worden in de fabriek op bestelling 
vervaardigd en voorzien van wapening en de 
gewenste horizontale en verticale sparingen. 
De voordelen van prefabricage zijn de hoge 
betonkwaliteit, de kortere bouwtijd en de geringe 
afhankelijkheid van weersomstandigheden 
omdat veel werkzaamheden in de fabriek 
onder gecontroleerde en geconditioneerde 
omstandigheden plaatsvinden. Daar staat 
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tegenover dat al in een vroeg stadium de 
precieze afmetingen bekend moeten zijn als 
ook de positie van de sparingen en doorvoeren. 
voor leidingen. Er zijn verschillende fabrikanten 
van prefab funderingsbalken waaronder de IJB 
groep, Prefunko en Ringvaart. 
De werkwijze bij prefab funderingsbalken 
is ongeveer als voigt; de bouwput dient iets 
verder dan de onderzijde van de funderingsbalk 
uitgegraven te worden. De palen worden 
geplaatst, prefab of in de grondgevormd. De 
kop van de paal ligt iets onder het niveau van 
de onderzijde van de funderingsbalk. In het 
theoretisch middelpunt van de paal wordt een gat 
geboord. In dit gat wordt een stek geplaatst en 
verlijmd. Om de paalkoppen wordt een manchet 
geplaatst, waarna de paalkop opgestort wordt 
met krimpvrije mortel tot exact de ju iste hoogte. 
Er wordt voor het opstorten van de koppen 
gekozen omdat zo de kop van de paal op de 
gewenste hoogte te krijgen is. Te diep heien 
kan gecorrigeerd worden , te hoog niet want 
de vrijkomende wapening kan niet in de balk 
opgenomen worden . V~~r het plaatsen van de 
balken wordtde paalkop van een vleilaag voorzien 
zodat de balken spanningsloos in het werk Iiggen. 
De balken zijn voorzien van aangietopeningen 
(verticale sparingen). De balken worden 
geplaatst over de in de paal gelijmde stekken en 
zodra de balk op zijn plaats ligt, worden deze 
sparingen aangegoten met gietmortel en is de 
fundering gereed. De onderlinge aansluiting 
en krachtsoverdracht tussen de balken wordt 
verzorgd door tandverbindingen. De tanden zijn 
zodanig gekozen dat de op elkaar aansluitende 
balken via een 'half-houtse' verbinding de 
krachten op elkaaroverdragen. Dit is een techniek 
waarbij de koppen van de palen niet gesneld 
worden. De wapening hoeft niet vrij te komen om 
opgenomen te worden in de funderingsbalk. Dat 
is hier niet mogelijk. Daarom wordt de paal op de 
juiste hoogte geheid, opgestort en voorzien van 
stekwapening. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Op dit moment zijn verschillende nieuwe 
ontwikkelingen gaande op het gebied van 
funderingstechnieken een aantal hiervan worden 
hierna kort toegelicht. 

Sokflex 
Sokflex is een systeem uit Finland. Qua 
methode betreft lijkt de fundering op de manier 
van funderen met de EPS U-vormige verloren 
bekisting. De EPS bekistingelementen bestaan 

Analyse bestaande typen funderingen 

Afb. 821 - Detail aansluiting prefabfunderingsbalken 

Afb. 822 - Positioneren van een prefabfunderingsbalk 

Afb. 823 - Schematische weergave Soklex fundering 
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hier uit drie EPS platen die met een tussenruimte 
met elkaar zijn verboden. De elementen worden 
op de bouwplaats passend gemaakt en van 
wapening voorzien. De bouwplaats wordt geheel 
afgegraven, Er worden houten latten geplaatst 
op de plek waar de fundering moet komen . Deze 
latten worden exact op hoogte gesteld. Op de 
latten worden de EPS elementen geplaatst. Dan 
wordt aan binnen- en buitenzijde een kleine 
hoeveelheid grond aangevuld. Aan de buitenzijde 
wordt op die grond nog extra EPS horizontaal 
aangebracht als vorstkering. Dan wordt de 
grond verder aangevuld tot op maaiveld niveau. 
De wapening wordt in de twee tussenruimten 
gehangen en uiteindelijk wordt het beton gestort. 
De fundering steekt voor de helft boven het 
maaiveld uit. Aan de buitenzijde wordt een deel 
van het EPS na afloop weer verwijderd zodat het 
van de buitenzijde niet zichtbaar is. Een deel van 
de betonnen fundering blijft dus in het zicht. Dit 
systeem is specifiek ontworpen om toegepast te 
worden bij een fundering op staal. 

Tesar-methode 
Een in Nederland ontwikkelde methode is 
de Tesar-methode. De methode zou snel en 
goedkoop zijn en voldoen aan de strengste 
isolatienormen. De methode gaat uit van een 
vrijdragende vloer die in een keer tegelijk 
met de funderingsbalken wordt gestort. De 
funderingsbalken worden ge"fsoleerd door ze te 
storten in een U-vormige verloren bekisting van 
EPS. De leidingen worden in de vloer verwerkt, 
een nadeel is dat ze niet goed bereikbaar 
meer zijn voor reparaties of veranderingen. 
Ais voordeel wordt genoemd dat een woning 
zonder kruipruimte gemiddeld 5 procent energie 
bespaart in vergelijking met een woning met 
kruipruimte. 
De methode is zowel geschikt voor funderen op 
staal als voor funderen op palen, aileen moet in 
tegenstelling tot andere methoden de bouwplaats 
wei volledig ontgraven worden en niet aileen de 
sleuven voor de fundering. Hetgeen normaal 
de kruipruimte zou zijn wordt nu opgevuld met 
geexpandeerde kleikorrels van Argex. De korrels 
gaan het optrekken van vocht tegen en zorgen 
voor de isolatie onder de betonvloer. Op de 
korrels komt een kunststof noppenlaag te liggen 
waarin aile leidingen gelegd worden. Daarop 
wordt vervolgens met kunststofvezels versterkt 
beton gestort. 

E-bekisting Havebo Groep 
De E-bekisting is een product van de Havebo 
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Groep en Dit systeem is specifiek ontworpen 
om toegepast te worden bij een fundering op 
staal. Het gebruik van een houten bekisting met 
wapening is tijdrovend en kostbaar en voldoet 
bovendien in verband met koudebruggen niet 
meer aan het Bouwbeslu it. Daarom is een E- en U
vormig element ontwikkeld; de E-vorm is bedoeld 
voor de fundering onder spouwmuren en de U
vorm voor de fundering onder binnenwanden. 
Het systeem werkt als voigt; tegelijk met het 
uitgraven van de bouwput worden ook de 
sleuven voor de strokenfundering gegraven. 
De funderingssleuven worden volgestort met 
beton, versterkt me staalvezel. Deze fundering 
vormt de basis voor het plaatsen van een EPS
bekistingselement. Op de strokenfundering 
wordt specie aangebracht en de EPS elementen 
worden in deze specie geplaatst. In de EPS 
bekistingselementen zijn sparingen aanwezig die 
zorgen voor de aansluiting op de onderliggende 
strokenfu nderi ng. Ais aile de elementen geplaatst 
zijn, kunnen ze aan de bovenzijde door middel 
van ankers gekoppeld worden en kan het beton 
gestort worden. Daarna wordt de bouwput 
opgehoogd tot de onderzijde van de begane 
grondvloer en wordt een werkvloer gestort. 
Op deze werkvloer wordt isola tie aangebracht 
waarop in een later stadium de afwerkvloer 
wordt gestort. 

FB-vormdeel Unidek 
Tenslotte is er nog een systeem van Unidek dat 
inmiddels niet meer in de handel is, maar in dit 
kader van dit onderzoek toch wei interessant is 
om te laten zien. Het is een systeem dat zowel toe 
te passen is bij een fundering op staal als bij een 
fundering op palen. Het systeem bestaat uit N
vormige EPS-elementen. Er zijn elementen voor 
een dubbele muur en voor een enkele muur als 
ook voor een hoek van 90 graden en voor een T
splitsing. De ondergrond wordt afgegraven tot de 
onderzijde van de funderingsbalk, indien nodig 
wordt er een folie neergelegd. De wapening 
wordt geplaatst en vervolgens worden de EPS
elementen over de wapening heen aangebracht. 
Ais aile elementen op hun plaats staan 
moeten deze aan de zijkant worden verankerd 
door het aanbrengen van zand tot ongeveer 
halverwege het EPS-element. Vervolgens kan 
via de bovenzijde het beton worden gestort. 
Het EPS-element is aan de bovenzijde voorzien 
van sparingen waardoor het beton gestort kan 
worden. Dit systeem is inmiddels niet meer in de 
handel. 

Analyse bestaande typen funderingen 

Afb. 827 - E-bekisting doorsnede 
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Kru i pru irnte 
In Nederland is men gewend te bouwen met 
kruipruimte. Met een kruipruimte wordt bedoeld 
de ruimte onder de begane grondvloer. De 
kruipruimte is een overblijfsel van vroeger. In het 
begin van onze woningbouw volstonden onze 
voorouders bij het bouwen van de huizen op 
goede, hoge, droge plekken, met het aanbrengen 
van een laag leem over het zand die tot dekvloer 
werd aangestampt. Later, bij de verbetering 
van de huizen, paste men tegels van gebakken 
klei toe . Op een zeker moment ontstond de 
noodzaak om ook buiten de zandgronden te 
gaan bouwen . Om te kunnen bouwen in drassige 
gebieden werden heitechnieken ontwikkeld. 
Een consequentie was dat vloeren niet langer 
direct op het zand konden worden aangebracht. 
Dit leidde tot de toepassing van zelfdragende 
vloeren. 
De oplossing werd gevonden in gemetselde 
funderingen met een zelfdragende vloervan hout. 
Hout was veel aanwezig , eenvoudig te bewerken 
en goed betaalbaar. Bij het toepassen van een 
houten vloer moet aileen voorkomen worden 
dat het hout niet rot of door schimmels wordt 
aangetast. Ventilatie onder de vloer is daarvoor 
noodzakelijk daarom werd een kleine luchtspouw 
onder vloer aangebracht. In de tweede helft van 
de vorige eeuw deed het stadsgas zijn intrede 
en de gasbedrijven benutten de ru imte onder de 
vloer om de leidingen te leggen. Deze werkwijze 
is daarna gebruikelijk geworden voor aile andere 
leidingen. Voor aanleg en onderhoud van de 
leidingen is het noodzakelijk geworden om de 
ruimte onder de vloer bereikbaar te houden. 
Zo ontwikkelde zich een ruimte tussen vloer en 
grondslag die werd aangeduid als "kruipruimte". 
Langzaamaan werd de houten vloer niet meer 
toegepast, maar de kruipruimte is gebleven . 

Koppensnellen 
Onder koppensnellen wordt verstaan het 
verwijderen de kop van de heipalen 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. Zo wordt een 
verbinding gerealiseerd tussen de paal en de 
funderingsbalk. 
Koppensnelien kan op verschillende manieren: 
Het handmatig koppensnelien, wat tijdrovend 
en niet arbeidsvriendelijk is. Met pneumatische 
hamers en inzet van spierkracht wordt het 
bovenste deel van de paal verwijderd en blijft de 
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wapening behouden. 
Een andere manier is maehinaal koppensnellen . 
Met een hydraulisehe kraker, bevestigd aan 
een kraan of graafmaehine worden de koppen 
gekraakt ook hierbij blijft de wapening behouden. 
De ruimte benodigd om te koppensnellen 
random de paal bedraagt hierbij gemiddeld 80 
em vanaf het hart van de paal. De afstand van 
de grand tot de afhakhoogte moet gemiddeld 
10 em bedragen . Het is ook mogelijk en soms 
noodzakelijk om de paal een stukje in te zagen 
en vervolgens te snellen. 
Bij het koppensnellen komt betonpuin vrij dat 
afgevoerd moet worden. Koppensnellen kan 
gezien worden als een overblijfsel van vroeger het 
noodzakelijk was om de paalkoppen te snellen 
omdat het niet goed mogelijk was de palen op 
hoogte te heien en er bestond een grate kans 
op het stuk slaan van de paalkoppen tijdens het 
heien. Met de huidige kwaliteit van de heipalen 
en heimaehines speelt dit geen ral meer. Het niet
snellen van de paalkoppen kent een heel aantal 
voordelen zoals; het is milieuvriendelijker, er is 
ongeveer een halve meter beton per paal minder 
nodig. De arbeidsomstandigheden worden beter, 
koppensnellen en zeker traditioneel koppen
snellen is een vervelende, zeer arbeidson
vriendelijke klus en het is goedkoper, het niet 
hoeven snellen van de koppen levert een 
besparing in de kosten op van 5 tot 10 %. 

Analyse bestaande typen funderingen 
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A Prefab palen 

Aigemeen 
Prefab palen worden in het algemeen heiend in de grond gebracht. Deze techniek is grondverdringend. 
De grond wordt door het heien van de zijdelings weggedrukt. Een voordeel van dit paal is 
dat de als deze eenmaal in de direct belastbaar is. Dit in tot de in de 
grond gevormde Een nadeel van dit paal is dat door het heien trillingen ontstaan en dat het 
helen zorgt voor de nodige geluidsoverlast. Ais bij het heien van palen wordt op harde 
grondlagen dan bestaat de kans dat er optreedt. Een ander nadeel van dit is dat de 
lengte vooraf bepaald moet worden, het is dus niet mogelijk de in het werk nag aan te passen. 
Korter maken kan nog, maar langer maken niet meer. Oak moeten de palen geruime tijd van tevoren 
besteld worden. Als snel gebouwd moet worden of als snel moet worden is dit niet het meest 
geschikte paaltype. De lengte van dit type is afhankelijk van wat toegestaan is bij vervoer over de 

De maximale bedraagt +/- 36m. Langere palen zullen in segmenten aangevoerd moeten 
worden of er moeten worden op in de grond ",,,,,,,""''''''1''1,,, 

A 1 Houten Palen 
De houten heipaal is ook een soort Houten palen worden echter in dit afstudeeronderzoek 
buiten beschouwing omdat deze palen op het moment nog weinig toegepast worden. Om 
een compleet overzicht te geven worden ze hier kort beschreven. Een fundering op houten palen is 
de oudste variant op het gebled van De snelle en het kunnen gebruiken 
van een lichte heimachine enkele redenen om houten nu nog toe te Houten 
palen worden meestal toegepast voor lichte bouwwerken, zoals bungalows en De 
voorwaarden voor het gebruik van houten dat er moet van een constante (hoge) 
grondwaterstand en de belasting niet te is. Ook zijn er aan de van de paal. 
De palen worden met een kleine lichte heistelling voorzien van een valblok in de grond geslagen. 
Houten palen worden tegenwoordig nog maar erg weinig onder andere omdat ze gevoelig 

voor een fluctuerende grondwaterstand. Als de palen constant onder water staan is dit geen 
probleem, maar als bacterien in de paal in contact komen met zuurstof gaat de paal rotten en kan 
de paal zijn functie niet meer vervullen. Een oplossing is het plaatsen van een betonnen 

boven op de houten Het beton kan het fluctueren van de nr"nI"I\M~>t,::"r"'t'~nr1 
prima aan en de houten paal blijft zo continu onder water. 

A2 Betonnen 
Verreweg het gedeelte van de huidige funderingspalen bestaat uit gladde betonpalen. Een 
groot voordeel van dit type paal is dat de paal gemaakt wordt onder vooraf nauwkeurig bepaalde 
omstandigheden. Hierdoor kan een sterke worden verkregen met een druksterkte. 
Ook is het de paal te voorzien van voorgespannen wapening. Door de 
kan de paal zowel op druk als op trek worden belast. Dit paal wordt en moet 
dus vooraf besteld worden. De palen moeten na storten in de fabriek nog zeker vier weken uitharden 
voordat ze be last mogen worden. De dienen vaak op de bouwplaats nog gesneld te worden om 
ze in te korten en de wapening vrij te maken om een betere aanhechting te verkrijgen met de fundering. 
Er verschillende typen betonnen die hieronder zullen worden. 

A2. 1 Massieve 
Oit type wordt verreweg het meeste 
toegepast als er gefundeerd moet worden 
op palen. Driekwart van aile is 
gefundeerd op dit (Bron: Het 
is een paal die geprefabriceerd wordt en daarna 
naar de bouwplaats wordt vervoerd. I n de fabriek 
wordt de voorzien van Een 
prefab paal is in 95% van de gevallen voorzien 
van voorspanwapening, spiraalwapening en 

De hoeveelheid komt 
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voort uit 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 
vooral voor het transport en het plaatsen en in 
mindere mate voor de krachten die op de paal 
werken als de paal eenmaal in de grond zit. De 
palen zijn nagenoeg altijd vierkant, als gevolg 
van het procede waarmee ze gemaakt worden. 

Toepassingsgebied: 
Dit paaltype kan nagenoeg bij aile soorten 
bouwwerken toegepast worden waar geheid 
mag worden. 

A2.2 Pluspaal 
De pluspaal is een ontwikkeling van BetonSon. 
Met het oog op het milieu, de eindigheid van 
grondstoffen, gewichtsbesparing en transport is 
door BetonSon nog eens goed naar de massieve 
heipaal gekeken. Aan de boven- en onderzijde 
waarop geheid wordt en waar de paal de grond 
in gaat is een massieve paal gewenst, maar 
het stuk ertussen zou een stuk slanker kunnen . 
Vanuit dat oogpunt is door BetonSon een paal 
ontwikkeld waarvan het lijf voorzien is van een 
EPS kokervormig element dat ingestort wordt . 
De paal is daardoor 20 tot 35% lichter, afhankelijk 
van de lengte. De paal wordt op de gebruikelijke 
manier geheid, maar is op de bouwplaats 
vanwege het geringe gewicht gemakkelijk te 
verwerken. De paal hoeft op de bouwplaats maar 
met een strop gehesen te worden in plaats van 
met de gebruikelijke twee. Door het geringere 
gewicht kunnen bij een transport meer palen per 
vracht worden meegenomen. Volgens BetonSon 
is de pluspaal niet duurder dan de traditionele 
heipaal. De paal dankt zijn naam aan de vele 
voordelen, de vele "plussen", die de paal biedt. 

Toepassingsgebied: 
Dit paaltype is een nieuwe ontwikkeling, maar 
gezien de voordelen kan het een groot deel van 
de markt van de massieve heipaal voorzien . 

Afb. C1 - Doorsnede Geprefabriceerde betonnen 
heipalen 

Afb. C2 - Geprefabriceerde betonnen heipalen 

Afb. C3 - Pluspaal met kern van EPS 
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A2.3 Holle heipaa/ 
De holle heipaal is een product van JansenBeton. 
JansenBeton is met hetzelfde idee als BetonSon 
aan de slag gegaan met de massieve heipaal. 
De holle heipaal is een paal met een holle kern . 
Door de kern van de paal hoi te maken wordt 
30% beton bespaard en is de paal ongeveer 10% 
goedkoper terwijl het draagvermogen gelijk blijft. 
Het draagvermogen is namelijk vooral afhankelijk 
van het oppervlak van de paalpunt en veel 
minder van de eigenschappen van de schacht. 
Ter vervanging van de spiraalwapening in de 
kop van een massieve paal worden bij de holle 
paal staalvezels aan het beton toegevoegd en 
de paal is daardoor goed in staat de spanningen 
die tijdens het heien in de paal optreden op te 
vangen . Bij het heien wordt de paal geplaatst op 
een stalen voetplaat en wordt op de gebruikelijke 
manier geheid . De paal is door de holle ruimte 
ook toe te passen als energiepaal. (Zie A2.5) 

Toepassingsgebied: 
De holle heipalen zijn geschikt voor woning- en 
(Iichte) utiliteitsbouw. 

A2.4 Koppe/paa/ 
Dit type paal is een geprefabriceerde betonnen 
paal die uit verschillende segmenten bestaat 
die op de bouwplaats tijdens het heien met 
elkaar verbonden worden . Het is mogelijk de 
segmenten te voorzien van een stalen koppeling 
met stalen nokken en bussen waarbij van de 
zijkant stalen pennen aangebracht worden. Ook 
is het mogelijk de segmenten te voorzien van 
een pen-en-gat-koppeling . 

Toepassingsgebied: 
Daar waar het toepassen van de normale prefab 
betonpalen niet mogelijk is doordat bijvoorbeeld 
de aanvoermogelijkheden zeer beperkt zijn of er 
een hoogtebeperking geldt, is de mogelijkheid 
tot het toepassen van gekoppelde prefab 
betonpalen . Op deze manier kan toch gewerkt 
worden met de betrouwbare prefab betonpalen . 

A2.5 Energiepaa/ 
Een ontwikkeling die op een andere manier met 
het milieuvraagstuk omgaat, is de energiepaal. 
De paal dient behalve als fundering ook om 
warmte uit de bodem te halen of in de bodem 
op te slaan, vandaar de naam "energiepaal" 
De energiepaal is een geprefabriceerde beton
nen funderingspaal waar warmtewisselaars 
(kunststof slangen) ingestort zijn . Deze warmte
wisselaars maken onderdeel uit van een systeem 
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Afb. C4 - Geprefabriceerde holle heipaal 

Afb. C5 - Geprefabriceerde betonnen koppelpaal 
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dat gebruik maakt van de bodem als energiebran 
en als energieopslagmedium. AI enkele meters 
onder de grand heerst het hele jaar een relatief 
constante temperatuur. In de heipaal is een 
gesloten watercircuit opgenomen. Het water 
dat hier doorheen stroomt, staat in de zomer 
warmte af aan de bod em zodat het gekoeld 
wordt en in de winter neemt het warmte op uit 
de bodem zodat het verwarmd wordt. Zo wordt 
de temperatuur van de bodem overgedragen 
aan de verwarmingsinstallatie in het gebouw; 
of andersom: overtollige warmte uit het gebouw 
wordt afgestaan aan (= opgeslagen in) de bodem. 
Bij massieve geprefabriceerde betonpalen 
worden de kunststof warmtewisselaarbuizen 
samen met de wapening in de fabriek ingestort. 
De warmtewisselaars kunnen aan de zijkant 
of aan de bovenkant uit de paal steken. De 
palen worden daarna op de gebruikelijke wijze 
geheid. Bij holle palen wordt het systeem ter 
plaatse in de holle ruimte ingebouwd en bij in de 
grand gevormde palen wordt deze in een aan 
de wapening bevestigde beschermhuls dan wei 
direct aan de wapeningskorf bevestigd. 

Toepassingsgebied: 
Energiepalen kunnen toegepast worden bij aile 
nieuwbouwprajecten waar op palen gefundeerd 
moet worden. 

B In de grondgevormde palen 

Aigemeen 

Bestaande paaltypen in Nederland 

Afb. C7 - Geschematiseerde werking energiepalen 

Afb. CB - Energiepaal met ingestorte warmte
wisselaars 

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 veraorzaken en bovendien te vee I 
overlast gaven. De in de grand gevormde paal deed daarom zijn intrede. In de grond gevormde palen 
zijn palen die op de bouwplaats in de grond vervaardigd worden. Het beton en de wapening worden 
daar samengesteld tot paal. Er zijn verschillende technieken om de palen in de grand te vormen. Dit type 
paal kan zowel grondverdringend als grandverwijderend zijn, afhankelijk van welke techniek gebruikt 
wordt. De meeste technieken zijn geluids- en trillingvrij of -arm wat een groot voordeel is van dit type 
paal. Een ander voordeel van dit type paal is dat de exacte lengte van de paal op de bouwplaats nog 
te bepalen is. Afhankelijk van hoe diep de draagkrachtige laag zich bevindt, kan de lengte van de paal 
aangepast worden. Bij het transport van prefab betonnen heipalen is men afhankelijk van het transport 
dat over de weg kan en mag plaatsvinden. Palen langer dan +/- 36m kunnen niet over de weg vervoerd 
worden. Dit is bij in de grond gevormde palen niet aan de orde. Een voordeel dat voortkomt uit het 
niet hoeven vervoeren van de palen is, dat de palen minder wapening hoeven te bevatten. De prefab 
palen zijn vooral gewapend om de paal geschikt te maken om te transporteren, te hijsen en te heien. 
Bij een in de grondgevormde paal is dit niet van belang. Een ander voordeel is dat doordat de palen 
niet geprefabriceerd hoeven te worden deze manier snel en f1exibel inzetbaar is. Er vindt immers geen 
prefabricage plaats en de palen hoeven ook niet eerst uit te harden voordat ze geplaatst kunnen worden. 
Omdat de palen in de grandgevormd worden is er ook geen kans op paalbreuk. Onverwachts harde 
bodemlagen kunnen de paal niet deren. De technieken die grondverdringend zijn, kunnen toegepast 
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worden op locaties met verontreinigende grond, waarbij uitkomende grand de bouwput kan vervuilen en 
bij afvoeren gesaneerd zou moeten worden. 
Een nadeel van in de grond gevormde palen is dat de uiteindelijke kwaliteit van de paal moeilijk te 
controleren is. 
De in de grond gevormde palen zijn er in vele soorten en maten. Hier is ervoor gekozen de palen in te 
delen naar de manier van vervaardigen, de manier waarop de paal in de grond gevormd wordt. Er zijn 
dan drie categorieen te onderscheiden; dat zijn de stalen buispalen, de stalen hulpbuis- of casing palen 
en de avegaarpalen . 

B1 Stalen buispalen 
Onder buispalen worden dat type paal verstaan waarbij een stalen buis in de grond wordt gebracht die 
daar ook na het storten van het beton achterblijft. De buis doet dienst als verloren casing. Dit type paal 
is altijd grondverdringend . De buis kan zowel schroevend, heiend of drukkend in de grand gebracht 
worden. Dit type paal wordt vaak toegepast bij slappe grondlagen zodat het beton niet in die lagen 
verdwijnt als de paal gevuld wordt met het beton . De buis kan eerst geplaatst worden en op een later 
tijdstip worden gevuld met beton. Het plaatsen van de buizen en het vullen met beton kunnen twee losse 
processen zijn . 

81.1 Staten buispaat 
Bij dit type paal wordt een stalen buis, voorzien 
van een vast gelaste voetplaat, geplaatst op het 
maaiveld. Het is mogelijk een heiprop van grind 
of vochtige betonspecie onder in de buis aan te 
brengen . De buis wordt op diepte gebracht door 
heien. Er kan op de buis worden geheid of er 
kan een inwendig valblok worden toegepast. Ais 
inwendig wordt geheid is dit type paal trillingarm . 
Ais de gewenste diepte is bereikt, wordt het stuk 
buis dat boven het maaiveld uitsteekt op de juiste 
hoogte afgebrand. Daarna wordt de wapening 
geplaatst en wordt de buis gevuld met beton . 
Omdat de massa van een buispaal veel kleiner is 
dan van een prefab betonnen paal, kan met een 
licht valblok worden volstaan. Daardoor is het 
trillingniveau bij stalen buispalen in verhouding 
lager. Dit type paal is grondverdringend . 

Toepassingsgebied: 
Dit type paal is goed toepasbaar in zeer slappe 
grondlagen. 

81 .2 Geschaketde staten buispaat 
Dit type paal is een grondverdringende paal die 
opgebouwd wordt uit stalen buiselementen die in 
het werk met elkaar verbonden worden . Dit kan 
met een trompverbinding, manchetverbinding, 
schroefverbinding of door de elementen aan 
elkaar te lassen . Een eerste element, voorzien 
van een voetplaat, wordt in de grond geheid . 
Zodra het maaiveldniveau bereikt is, wordt een 
volgend element er aan gekoppeld . De buis 
wordt inwendig verder op diepte geheid. Door 
inwendig op de buis te heien kan toch een grote 
valhoogte worden gerealiseerd . Uiteindelijk 
wordt het uitstekende stuk buis afgebrand, de 
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paal wordt gevuld met beton en de kopwapening 
wordt geplaatst. Omdat inwendig wordt geheid 
wordt dit systeem beschouwd als trillingarm. 
Er zijn ook systemen waarbij op de buis wordt 
geheid, Afhankelijk van de werkplek wordt er 
besloten of er 'in' of 'op' de buis wordt geheid. 
Het is ook mogelijk de buis schroevend op diepte 
te brengen, dit systeem is trillingvrij. 

Toepassingsgebied: 
Geschakelde buispalen zijn geschikt in situaties 
die moeilijk bereikbaar zijn of een beperkte 
werkhoogte en/of bewegingsruimte bieden. Bij 
deze techniek is het mogelijk te werken met 
kleine funderingsmachines. Deze techniek is 
snel en flexibel inzetbaar. 

81.3 Tubexpaall Casing draaipaal 
De Tubexpaal is een grondverdringende, 
trillingvrije buispaal die is ontwikkeld door de 
Fundexgroup. De paal bestaat uit een buis 
met aangelaste stalen boorpunt. De buis wordt 
schroevend op diepte gebracht. Zodra de juiste 
diepte is bereikt, kan de stelling verplaatst 
worden naar de volgende plek. In een later 
stadium wordt de buis op hoogte afgebrand, 
de wapening wordt geplaatst en de buis wordt 
gevuld met beton. Dit systeem kan ook toegepast 
worden als geschakeld systeem. 

Toepassingsgebied: 
Goed toepasbaar in zeer slappe grondlagen. 
Vervorming van de paalschacht kan hierbij 
niet optreden. De paal is ook toepasbaar als 
tijdelijke funderingspaal. Er is geen gevaar voor 
schade aan belendende percelen tijdens het 
vervaardigen van de paal. 

81.3 Tubexpaal met groutinjectie 
De Tubexpaal met groutinjectie is evenals de 
Tubexpaal grondverdringend en trillingvrij. Een 
stalen buis, voorzien van een aangelaste stalen 
boorpunt, wordt geplaatst op het maaiveld. De 
buis wordt schroevend, onder toevoeging van 
een groutmengsel, op diepte gebracht. Door de 
aan de boorpunt bevestigde injectiebuis wordt 
gedurende het boren van de paal steeds water 
gepomptom dewerking van de injectievoorziening 
te verzekeren en om de weerstand tijdens het 
boren te verminderen. Tijdens het inboren over de 
laatste 2 m, wordt via de genoemde injectiebuis 
grout door de paalpunt naar buiten gepompt 
totdat het vereiste paalpuntniveau is bereikt. 
Door de schroevende beweging wordt het water
cementmengsel gemengd met het aanwezige 

Bestaande paaltypen in Nederland 

Afb. C11 - Geschematiseerde werking geschakelde 
stalen buispaal 

Afb. C12 - Geschematiseerde werking Tubexpaal 

Afb. C13 - Geschematiseerde werking Tubexpaal 
met groutinjectie 
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zand in de bodem, waardoor een zogenaamde 
'mixed-in-place' groutschil ontstaat rondom de 
buisschacht. Bij het bereiken van de gewenste 
diepte kan de stelling verplaatst worden naar de 
volgende paallocatie. In een latere fase wordt de 
stalen buis op de exacte hoogte afgebrand. De 
wapening wordt in de buis aangebracht en de 
buis wordt gevuld met beton. 

Toepassingsgebied: 
Tubexpalen met groutinjectie kunnen goed 
toegepast worden bij zeer zware grondslagen. 

82 Stalen hulpbuis- of casing palen 

ruLe 

Onder stalen hulpbuis- of casingpalen worden die palen verstaan waarbij een buis in de grond gebracht 
wordt als tijdelijke bekisting, casing, en die na het storten van het beton weer verwijderd wordt. De buis 
kan daarna hergebruikt worden . De buis wordt heiend, drukkend of schroevend op diepte gebracht en 
gevuld met wapening en beton. Daarna wordt de buis schroevend of heiend weer uit de grond getrokken. 
Het beton wordt altijd gestort voordat de buis wordt getrokken. De buis dient ervoor ontspanning van de 
grond te voorkomen. Dit type paal is dan ook altijd grondverdringend. Afhankelijk van welke techniek 
toegepast wordt is het mogelijk dit type paal trilling- en geluidsvrij of -arm te vervaardigen. 

B2.1 Vibro-paal of Vibrex-paal 
De vibro-paal is een grondverdringende paal. 
Een stalen buis, voorzien van een lossende 
voetplaat, wordt in de grond geheid. De buis wordt 
geheid totdat de paalpunt de juiste diepte heeft 
bereikt. Daarna wordt de wapening voorzien van 
afstandhouders en op de juiste hoogte in de buis 
gehangen. De buis wordt gevuld met mortel en 
daarna wordt de buis vibrerend weer getrokken. 
Er worden kleine klappen op de buis gegeven 
tijdens het trekken. Door dit vibrerend trekken 
wordt het beton verdicht waardoor een hogere 
kwaliteit gerealiseerd wordt. Daarnaast wordt het 
beton tegen de omringende grond aan gedrukt 
en ontstaat een goede aansluiting tussen de paal 
en de ondergrond, De paalkop kan indien nodig 
nog op hoogte afgewerkt worden. Dit paaltype 
is concurrerend met de prefab paal bij grotere 
aantallen, grotere afmetingen en langere of 
zwaarder belaste palen in vergelijking tot andere 
paaltypen. (Bron: www.vroom.nl) Paaliengten 
zijn binnen bepaalde grenzen aanpasbaar op 
het werk omdat de inheidiepte variabel is, maar 
ook door de mogelijkheid om buizen aan elkaar 
te koppelen. Een lengte tot 40 meter gebeurt met 
een enkele buis, bij grotere lengten worden de 
buizen gekoppeld. Dit systeem is niet geluidsvrij 
en niet trillingvrij. Door het geringe gewicht van 
de buis kan wei met een relatief licht heiblok 
worden gewerkt en toch zwaar heiwerk worden 
gedaan. 
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Toepassingsgebied: 
Oit type paal wordt toegepast voor de bouw van 
woningen, bedrijfshallen en utiliteitsbouw. Heien 
tot grote dieptes is mogelijk. Oit type paal is goed 
inzetbaar als de draagkrachtige laag zich op 
wisselende diepte bevindt. 

82.2 G. T. V.-paal 
G.T.V. staat voor geluids- en trillingarme vibra
paal. De G.T.V.-paal is de opvolger van de 
vibra-paal. Het doel bij het ontwikkelen van 
deze nieuwe vibro-paal was: maak heien 
geluids- en trillingarm, zorg voor verhoging van 
de praductiviteit en maak heiwerken bovendien 
veiliger. De paal bezit de eigenschappen van 
een gewone vibra-paal, maar combineert die 
met een verbeterde installatiemethode. Het is 
een grondverdringende paal. Een stalen buis 
voorzien van een voetplaat wordt tot de gewenste 
diepte geheid . Oit heien gebeurt door middel van 
een inwendig valgewicht. Het valgewicht geeft 
zijn energie af aan de onderkant van de paal, 
daar waar de energie nodig is. De bovenkant 
van de buis is geheel afgesloten door het 
hefmechanisme van het valgewicht. De bran van 
het geluid bevindt zich (op de start na) onder het 
maaiveldniveau. Het geluid kan de buis dus niet 
verlaten . Na het op diepte heien wordt het beton 
in de buis gepompt waama de buis getrokken 
wordt onder het geven van kleine klappen op de 
buis ter verdichting van het beton. Oaama kan 
de wapening aangebracht worden. Het heien op 
de paalpunt is ook bij andere systemen bekend, 
maar bij die systemen blijft de stalen buis achter 
in de grand en wordt die niet zoals bij dit systeem 
weer uit de grand getrokken. 

Toepassingsgebied: 
Oit type paal kent dezelfde toepassing als de 
vibro-paal. 

82.3 Frankipaal 
Bij het maken van een Frankipaal wordt eerst 
een heiprap aangebracht in de voet van de buis, 
waarna de stalen buis in de grond geheid wordt. 
Soms wordt hierbij een voetplaat toegepast. 
Nadat de buis op diepte is gebracht wordt de 
buis vastgehouden met staalkabels, en wordt 
de betonprap uitgeheid . Hierbij ontstaat een 
verbreding aan de onderzijde van de paal. In 
de buis wordt nu wapeningskorf gehangen en 
de buis wordt laagsgewijs volgestort met een 
droge betonspecie. De lagen worden hierbij 
aangestampt door inwendig op de specie 
te heien, terwijl de buis stapsgewijs wordt 
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opgetrokken. De buis wordt slechts zover 
opgetrokken dat de onderkant van de buis altijd 
lager ligt dan de bovenkant van de verse laag 
specie . Het is mogelijk zowel inwendig als op 
de buis te heien, afhankelijk van wat gewenst is 
wat betreft geluids- en trillinghinder. Omdat geen 
gebruik wordt gemaakt van prefab onderdelen is 
een grote variatie van geproduceerde lengten 
binnen een werk mogelijk. Verdiept afstorten 
zodat de paalkop onder maaiveld ligt is ook 
mogelijk. Korte paallengten zijn mogelijk door 
de verbrede voet, dit maakt een besparing op 
materiaal mogelijk. 

Toepassingsgebied: 
Frankipalen kunnen toegepast worden als het 
eindigen van de paalkop onder maaiveld gewenst 
is. En ook als een groot draagvermogen benodigd 
is of als grote trekkrachten opgenomen moeten 
worden. Frankipalen worden tegenwoordig 
nog zelden toegepast omdat de techniek zeer 
arbeidsintersief en kostbaar is. 

82.4 HEKpaa/, Fundexpaa/ of 80 Vi-paa/ 
Dit type paal is een grondverdringende schroef
paal met een verloren punt. Een stalen hulpbuis 
die voorzien is van een lossende schroefpunt 
wordt schroevend op diepte gebracht. Wanneer 
het gewenste paalpuntniveau bereikt is, wordt 
de wapening aangebracht, waarna de hulpbuis 
wordt gevuld met betonspecie. Vervolgens 
wordt de hulpbuis oscillerend getrokken waarbij 
de schroefpunt in de grond achterblijft als 
vergrote paalvoet. De stalen hulpbuis kan de 
laatste 25 tot 50 cm nageheid worden om het 
paaldraagvermogen nog te vergroten . De lengte 
van de palen kan in het werk aangepast worden. 
Het systeem is trillingvrij en geluidsarm 

Toepassingsgebied: 
Deze paal kan toegepast worden als trillingen 
ontoelaatbaar zijn en als de paal geplaatst moet 
worden in vervuilde grond. Bij dit systeem wordt 
nauwelijks grond opgeboord. 

82.5 Fundexpaa/ met groutinjectie 
De Fundexpaal met groutinjectie is evenals de 
Fundexpaal een grondverdringende, trillingvrije 
buispaal ontwikkeld door de Fundexgroup. 
Een stalen hulpbuis, voorzien van een losse 
boorpunt, wordt geplaatst op het maaiveld . De 
buis wordt schroevend op diepte gebracht onder 
toevoeging van groutinjectie. Bij het bereiken van 
de gewenste diepte, wordt de wapening in de 
buis afgehangen . Daarna wordt de buis gevuld 
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met beton . De buis wordt oscillerend getrokken, 
waarbij de boorpunt achterblijft. De stelling kan 
verplaatst worden naar de volgende paallocatie. 

Toepassingsgebied: 
Fundexpalen met groutinjectie kunnen goed 
toegepast worden in zeer zware grondlagen en 
daar waar trillingen ontoelaatbaar zijn. 

B2.6 Flui"datiepaal 
De flu·'datiepaal wordt gemaakt met behulp 
van een trillend ingebrachte stalen hulpbuis, 
waarbij water onder zeer hoge druk onder de 
punt gespoten wordt (het zogeheten flu"lderen). 
Daarmee is het flu"idatiesysteem een verfijning 
van het vibrosysteem, waarmee het ook in 
draagvermogen vergelijkbaar is. De stalen 
hulpbuis waarmee de flu"idatiepaal wordt 
ingebracht, wordt in een stalen voetplaat met 
opstaande ring op de bodem van de bouwput 
geplaatst. Ten behoeve van het flu·'datieproces 
is de buis voorzien van twee of drie hogedruk 
waterleidingen. Deze eindigen in nozzles (met 
een opening van een tot twee mm) die in de 
voetplaat zijn verzonken. Terwijl via de nozzles 
water onder zeer hoge druk onder de voetplaat 
wordt gespoten, wordt de hulpbuis in de grond 
gebracht met een in frequentie regelbaar trilblok. 
Tijdens dit proces kunnen de hoeveelheid water 
en de waterdruk aangepast worden afhankelijk 
van de weerstand van de bodem. Is de buis 
eenmaal op diepte dan wordt gedurende 2 
minuten droog nagetrild. Hierna kan de wapening 
en het beton aangebracht worden waarna de 
buis met het trilblok weer getrokken wordt. De 
flu"idatiepaal is grondverdringend, geluidsarm en 
trillingarm. 

Toepassingsgebied: 
Dit type paal kan worden toegepast in de 
buurt van ziekenhuizen en andere gebouwen 
met gevoelige apparatuur waar trillingen 
ontoelaatbaar zijn. Of voor bouwprojecten in de 
bebouwde omgeving . Dit type paal is geschikt 
voor projecten waar zeer zware grondlagen 
gepasseerd moeten worden. 

82.7 Omegapaal type Franki of DPA-paal 
DPA staat voor Drilling Push Aside, een 
funderingstechniek waarmee grondverdringende 
betonschroefpalen worden geproduceerd. 
Bij dit type paal wordt een gladde, stalen buis 
met een speciale tapsgevormde boorpunt 
rechtsom schroevend naar de gewenste diepte 
geschroefd. De buis is aan de onderzijde 
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voorzien van een losse afdichting. Daarna wordt 
de wapening in de buis gehangen, eventueel 
kan de buis eerst deels gevuld worden met 
beton. Daarna wordt de schroefbuis tot ca. 1 m 
boven maaiveld gevuld met beton. Vervolgens 
wordt de schroefbuis rechtsomdraaiend uit de 
grond getrokken en gelijktijdig gevuld met beton, 
zodat het betonniveau in de schroefbuis steeds 
op ca. 1 m boven maaiveld blijft. De punt blijft 
achter in de grand. Ais de schroefbuis geheel 
getrokken is, kan de paalkop afgewerkt worden. 
Dit type paal is ontworpen als een trillingvrije 
en geluidsarme paal. De kop van de boor is 
zodanig vormgegeven dat de grond zijdelings 
weg geperst wordt en niet zoals bij andere 
boortechnieken verwijderd wordt. Dit verbetert 
het draagvermogen van de paal. 

Toepassingsgebied: 
Dit type paal is toepasbaar bij grandgesteldheden 
of belastingen waarbij een lange wapeningskorf 
noodzakelijk is, welke centrisch in de paal met 
de vereiste dekking moet worden aangebracht. 
Daarnaast kan dit type paal toegepast worden bij 
woningbouw, utiliteitsbouw en andere nieuwbouw 
waar overlast aan de omgeving beperkt dient te 
blijven en waar trillingvrij nabij belendingen en of 
panden gefundeerd moet worden. 

82.8 AuGeo-paa/ 
Het AuGeo-systeem is niet geschikt voor de 
woningbouw, maar de manier van vervaardigen 
van de paal kan misschien aanknopingspunten 
bieden voor dit afstudeeronderzoek, daarom 
wordt de paal hier beschreven . 
Het AuGeo-systeem bestaat uit een groot aantal 
in de grond gevormde palen, die in een vierkant 
of rechthoekig stramien worden aangebracht. 
De palen zijn voorzien van een vergrate paalkop 
en paalvoet, die tot in de diepere zandlaag 
wordt afgezet. Op de vergrote paalkop wordt 
een spreidingsconstructie aangebracht. Deze 
bestaat uit een laag steenkorrel, die is ingepakt 
in twee lagen geogrid met een zeer lage rek. 
Deze spreidingsconstructie zorgt voor een 
gelijkmatige verdeling van de krachten over de 
palen . Een ronde, stalen mantelbuis wordt in 
de grand gedrukt. Het inbrengen van de buis 
geschiedt met een regelmatige snelheid . In de 
mantelbuis wordt een kunststof buis geplaatst. 
De kunststof buis wordt voor driekwart vol 
gepompt met mortel. Vervolgens wordt de 
mantelbuis opgetrokken en blijft de kunststof 
buis achter in de grand. De kunststof buis wordt 
op hoogte afgezaagd en zonodig voorzien van 
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een verbrede paalkop en een wapeningskorf. 
Hierna wordt de buis afgevuld met beton. 

Toepassingsgebied: 
Het AuGeo-systeem wordt toegepast bij de 
aanleg van aardebanen voor nieuwe auto- en 
spoorwegen. Bij de verbreding van bestaande 
auto- en spoorwegen en bij fundering van 
funderen van bedrijfsvloeren met grote 
oppervlaktelasten . Het AuGeo-systeem kan 
worden aangebracht tot een diepte van 25 m. 

83 Avegaarpalen 

Bestaande paa/typen in Nederland 

Onder avegaarpalen verstaan we de palen die zonder (hulp)buis worden vervaardigd. Met behulp van 
een avegaar, een boor met holle kern, wordt een gat geboord tot op de juiste diepte. Zodra de juiste 
diepte bereikt is, wordt de avegaar gevuld met beton. Tijdens het naar boven trekken van de avegaar 
wordt beton aan de onderzijde in het ontstane gat gepompt. Het beton wordt daarbij onder continue druk 
gehouden. Bij dit systeem is de boorstelling via een slang verbonden aan een betonpomp die het systeem 
continu van beton moet voorzien. Ais de boor getrokken is wordt de wapening geplaatst. Ais gebruik 
gemaakt wordt van een boor met een holle kern met grote diameter dan is het mogelijk de wapening 
te plaatsen voordat het beton gestort wordt. Deze techniek is snel door het geringe aantal handelingen 
dat uitgevoerd dient te worden. Dit type paal kan zowel grondverwijderd als grondverdringend zijn, 
afhankelijk van de techniek die wordt toegepast. Dit type paal is ontstaan door grote renovatieprojecten 
in oude stadskernen in de jaren zeventig . Er ontstond een behoefte aan trillingvrij en geluidsarm 
type paal. Bestaande heisystemen konden schade aan de belendingen veroorzaken. Dit type paal is 
oorspronkelijk afkomstig uit Amerika en geschikt gemaakt voor Nederlandse bodem. In gebieden waar 
de vaste zandlaag zich op wisselende diepte bevindt en waar zwaar heiwerk wordt verwacht biedt deze 
paal uitkomst. 

83.1 Morlelschroefpaall betonschroefpaal 
Andere namen voor deze palen zijn boorpalen of 
schroefboorpalen. Bij deze funderingstechniek 
wordt gebruik gemaakt van een holle avegaar. 
Een avegaar is een buis aan de buitenzijde 
voorzien van schroefdraad en aan de onderzijde 
van een punt. Deze avegaar wordt rechtsom 
naar de juiste diepte gedraaid. Dan wordt de 
kern van de avegaar gevuld met betonmortel 
dat naar de schroefpunt wordt getransporteerd. 
De betonmortel wordt continu onder druk 
gehouden terwijl de avegaar in stilstand of licht 
rechtsomdraaiend omhoog wordt getrokken . 
Het beton vult het ontstane gat. Bij dit omhoog 
trekken wordt de verwijderde grond naar 
boven gebracht. Die wordt verwijderd, de 
paalkop wordt schoongemaakt en de kop
wapening kan geplaatst worden . Dit type paal is 
grondverwijderend, trillingvrij en geluidsarm. 

Toepassingsgebied: 
Dit type paal zeer goed toe te passen in gebieden 
met zandgrond tot aan het oppervlak waarbij 
traditioneel heiwerk tot paalbreuk kan leiden . 
Door de hoge productie is dit een economisch 
paaltype. 

Afb. C24 - Geschematiseerde werking mortel
schroefpaal 
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83.2 8uisschroefpaa/1 Omegapaa/ type Jacbo 
Bij dit type paal wordt een buis met aan de 
buitenzijde schroefdraad en aan de onderzijde 
een schraefpunt rechtsdraaiend in de grond 
gebracht tot de juiste diepte. Daarna wordt 
wapening in de buis aangebracht. De buis 
wordt volgepompt met beton minimaal tot 
maaiveld. Daarna wordt de buis stilstaand of 
licht rechtsomdraaiend uit de grond getrokken . 
Dit type paal is gedeeltelijk grondverwijderend, 
dit betekent dat er met het trekken van de buis 
maar een beperkte hoeveelheid grand naar de 
oppervlakte komt. Ook is dit type paal trillingvrij 
en geluidsarm. 

Toepassingsgebied: 
Buisschraefpalen worden met name toegepast bij 
utiliteitsbouw waarbij trillingvrij en/of geluidsarm 
gewerkt moet worden, als paalwanden gemaakt 
moeten worden of als wapening over de gehele 
lengte gewenst is . 

83.3 Verbuisde schroefpaa/ 
Bij dit type paal wordt door mid del van een 
hydraulisch aangedreven boormotor een boor 
de grond ingedraaid. Rond de boor wordt een 
stalen buis, in de tegengestelde richting draaiend, 
gelijktijdig in de grond gebracht. De buis die 
rondom de avegaar is aangebracht, voorkomt 
dat grond door de avegaar aan de omgeving 
wordt onttrokken en voorkomt daarmee een 
ontspanning van de grondslag. Tijdens het 
indraaien, is de onderzijde van de holle kern van 
de boor afgedicht met een losse stalen schoen 
om indringen van grand en water in de kern te 
voorkomen . Zodra de berekende diepte is bereikt 
wordt met een betonpomp beton in de as van 
de boor gepompt. De boor wordt iets gelicht. De 
stalen schoen wordt daarbij uitgeperst. De boor 
en de stalen buis worden uit de grand getrokken 
terwijl de ontstane ruimte tegelijkertijd met beton 
wordt gevuld. Ais de boor en buis volledig uit de 
grond zijn getrakken, is de paalschacht gereed 
en kan daarna de wapening in de paalschacht 
geplaatst worden. Dit type paal is beperkt 
grandverwijderd, trillingarm en geluidsvrij. 

Toepassingsgebied : 
Dit type paal wordt toegepast in de buurt 
van gebouwen en bebouwing waar trillingen 
en geluidhinder voor de omgeving kunnen 
veraorzaken. Zoals gewenst is in stadskernen 
en bijvoorbeeld bij ziekenhuizen. Dit type paal 
kan toegepast worden als wapening over de 
gehele lengte van de paal noodzakelijk is. 
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B3.4 Verbuisde buisschroefpaal 
Verbuisde buisschroefpaal werkt op eenzelfde 
manier als de verbuisde schroefpaal beschreven 
bij B3.3. Het verschil zit in de boor. Bij verbuisde 
buisschroefpalen wordt gebruikt gemaakt van 
een buisboorterwijl bij de verbuisde schroefpalen 
gebruik wordt gemaakt van een avegaar. De 
diameter van de holle ruimte in een buisboor is 
groter dan die van een avegaar, waardoor bij 
verbuisde buisschroefpalen de wapening al voor 
het storten geplaatst kan worden en zonodig over 
de volledige lengte, tot grote diepte wapening 
mogelijk is. 

C Combinatiepalen 

Bestaande paaltypen in Nederland 

Afb. C27 - Geschematiseerde werking verbuisde 
buisschroefpaal 

De combinatiepaal is een combinatie van de prefab paal en de in de grond gevormde paal. Dit type paal 
wordt vooral toegepast bij infrastructurele werken. Bij dit type paal wordt een stalen buis met lossende 
paalpunt heiend of schroevend in de grond gebracht. Vervolgens wordt in deze buis een betonnen 
prefab paal geplaatst. Daarna wordt de stalen buis uit de grond getrokken, waarbij het prefab element 
in de grond achterblijft. Het resultaat is een in de grond gevormde paal met de eigenschappen en 
kwaliteiten van een geprefabriceerde paal. 

C1.1 Schroefcombinatiepaal BAM of Terra-Son 
Met behulp van een boormotor wordt een ave
gaar, zoals gebruikt bij betonschroefpalen, 
in de grond gedraaid. Na het bereiken van de 
gewenste diepte wordt een hoeveelheid mortel 
in de buis aangebracht, waarna in de buis een 
prefab element wordt gehangen waarvan de 
onderkant juist boven de mortelspiegel zweeft. 
De avegaar wordt nu met geweld omhoog ge
trokken, daarbij ontstaat een gat. Doordat de 
afdichting van de buis op de bodem van het gat 
achterblijft, stroomt de mortel de buis uit. Een 
waterkolom in de buis zorgt voor voldoende druk 
opde mortel, waardoor het gat zich goed vult 
en waarbij de voet van de paal wordt gevormd. 
Het prefab paalelement daalt in eerste instantie 
mee met de mortelspiegel, maar wordt uitein
delijk met kracht de mortel ingedrukt, tot op de 
bodem van de holte. Aansluitend wordt de ave
gaar linksomdraaiend naar boven geschroefd, 
waardoor de grond die zich op de bladen van 
de avegaar bevindt tegen het prefab element 
wordt gedrukt. Het resultaat is een paal met een 
geprefabriceerde slanke schacht en een in de 
grond gevormde grote paalvoet, zeer geschikt 
als fundatiepaal in gebieden met slappe grond. 
Door het terugstorten van een groot deel van 
de grond tegen het prefab element dient minder 
grond afgevoerd te worden . Door het toepas
sen van het prefab element wordt optimaal ge
bruik gemaakt van grondstoffen (grond, cement, 
staal). Door het gebruik van prefab elementen is 

Afb. C28 - Geschematiseerde werking schroef
combinatiepaal 
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een hoge kwaliteit verzekerd. Het is ook mogelijk 
dat de paalkop op enkele meters onder maaiveld 
eindigt. 

Toepassingsgebied: 
Een schroef-combinatiepaal is speciaal bestemd 
voor funderingen op plekken waar trillingen en 
geluidsoverlast voorkomen moeten worden zoals 
in drukke binnenstedelijke gebieden en in de 
omgeving van ziekenhuizen, computersystemen 
en monumenten . Dit systeem is volledig 
trillingvrij en geluidsarm. Doordat de paal kan 
eindigen onder maaiveld maakt het de paal bij 
uitstek geschikt voor funderingen van kelders, 
ondergrondse parkeergarages en verankeren 
van onderwater betonvloeren. 

C 1. 2 Vibro-combipaal 
De vibro-combipaal is een aanvulling op de vibro
paal. Het is eveneens een grondverdringend 
systeem. Een stalen buis voorzien van een 
voetplaat wordt tot op de gewenste diepte 
geheid. Dan wordt een prefab voorgespannen 
betonelement geplaatst in de buis. De restruimte 
wordt opgevuld met grout, een mengsel van 
cement en water. Het is mogelijk de gehele paal 
te vullen met grout, maar ook aileen de voet. 
Moet de kop onder maaiveld blijven dan wordt 
een waterkolom aangebracht die voor voldoende 
druk moet zorgen op de grout en om uitspoeling 
van het grout direct na het trekken van de casing 
te voorkomen. Daarna wordt de buis vibrerend 
getrokken. De grout zorgt voor een goede 
aanhechting aan de omliggende grond waardoor 
de draagkracht wordt vergroot. 

Toepassingsgebied: 
Dit type paal is vooral ontwikkeld voor werken 
in de infrastructuur; onder andere tunnelbouw, 
ondergrondse parkeergarages en bouwwerken 
waarbij de paalkop verdiept onder het maaiveld 
aangebracht moet worden, de palen op trek 
worden belast en als zeer nauwkeurig heiwerk 
vereist is. 

Paalschema 
Het schema op de volgende pagina toont aile 
palen die besproken zijn in deze bijlage en de 
categorieen waarin deze zijn ingedeeld. 
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PREFAB 
Betonnen palen -1-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 STAP 6 STAP? STAPB VOORDELEN NADELEN 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Paal langer dan nodig 
+ Kopwapening al aanwezig - Sleuf graven om palen heen 

A1 D --w-· . --w-· . · . · . . . . . : J ~ J ~ J 

+ Paalkop exact op hoogte - Koppensnelien in sleuf 

Bouwrijp Heien paal Sleuf graven Kop snellen 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Paal langer dan nodig 
+ Kopwapening al aanwezig - Kopsnelien in sleuf 

A2 ~r- ~ ---y-· . · . · . · . · . , , 
· , ' , ~ J 

+ Paalkop exact op hoogte - Slechte begaanbaarheid terrein 
voor koppensnelier 

~ J ~ J 

Bouwrijp Verdiept heien Sleuf graven Kop snellen 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Na heien geen materieel meer nodig in - Extra handeling inboren wapening 

A3 lj -----u- ---uJ · . · . · . · . · . · . , . · . · . · . · . · . ~) :J " 

bouwput 
+ Koppensnelien niet nodig, geen afval 
+ Sleuf eenvoudig te graven 

Bouwrijp Verdiept op hoogte 
heien 

Sleuf graven Inboren wapening 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Paallanger dan nodig 
+ Kopwapening al aanwezig - Heien en koppensnelien in sleuf 

T A4 LJ-- -W-, , , , 
~ J 

+ Paalkop exact op hoogte - Positioneren paal moeilijk 
- Begaanbaarheid terrein verminderd 

Bouwrijp Sleuf graven Heien paal Kop snellen 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Begaanbaarheid terrein verminderd 
+ Koppensnelien niet nodig, geen afval - Extra handeling inboren wapening 

A5 LJ -U- WJ 
+ Na heien geen materieel meer nodig in - Op hoogte heien noodzakelijk 

bouwput - Positioneren paal moeilijk 
· . ' . · . ' . 
;J ;J 

Bouwrijp Sleuf graven Verdiept op hoogte 
heien 

Inboren wapening 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Extra handeling inboren wapening 

-----u:r- u:r- --r:r- --r:r-A6 
+ Goede begaanbaarheid terrein - Twee keer graafwerkzaamheden 
+ Koppensnelien niet nodig, geen afval - Op hoogte heien noodzakelijk 

- Positioneren paal moeilijk 
· " . " . " · .. . . ' , .. 
~.JI ~.JI ;.JI 

Bouwrijp Gat maken Verdiept op hoogte 
heien 

Sleuf graven Inboren wapening 
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ruLe Varianten 

PREFAB 
Betonnen palen -2-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 STAP 6 STAP 7 STAP 8 VOORDELEN NADELEN 

+ Goede begaanbaarheid terrein - Twee keer graafwerkzaamheden 

-a:r- ;r- --v- -V-A7 
1;1 , .' , .' 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Koppensnellen nodig 
+ Kopwapening al aanwezig - Koppensnellen in gat, moeilijk bereikbaar 

- Paal langer dan nodig 
- Positioneren paal moeilijk 

Bouwrijp Gat maken Heien paal Kop snellen Sleuf graven 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Op hoogte heien noodzakelijk 

A8 1,! -U- ---v-:f i: '::1 
'::, '::, 

': :' :H: I::, 
': :1 '::, 
~~ ~lJ ~u 

+ Na heien geen materieel meer nodig 
+ Koppensnellen niet nodig, geen afval 
+ Sleuf eenvoudig te graven 
+ Eenvoudig plaatsen wapening 

Bouwrijp Verdiept heien holle Sleuf graven Plaatsen wapening 
heipaal 

+ Eenvoudig plaatsen wapening - Positioneren paal moeilijk 

Ag --u- -U- ---v-I::, 
I::, 

' : :' '::1 :d: .::, 
JiJ ~ iJ 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Begaanbaarheid terrein verminderd 
- Op hoogte heien noodzakelijk 

Bouwrijp Sleuf graven Verdiept heien holle Plaatsen wapening 
heipaal 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handeling inboren wapening 
+ Goede begaanbaarheid terrein - Twee keer graafwerkzaamheden 

A10 ~r ~r ~ , , ' , , ' 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Positioneren paal op gang bare manier 

, , ' , , ' , , ' , , ' , , ' , , ' 
~ J ~ J " 

Bouwrijp Verdiept op hoogte Sleuf graven van gat Inboren wapening 
heien + gat heien naar gat 

+ Geen wapening - Sleuf graven om palen heen 
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Koppensnellen eventueel nodig 

A11 Q -fr- -iT- --it- ~ , , , , , , , , , , ' , ' , ' , 
~ J ~ J ~ J ~ J ~ J 

+ Overlengte paal wordt benut 
+ Goede begaanbaarheid terrein 
+ Positioneren paal op gang bare manier 

Bouwrijp Heien paal Sleuf graven Plaatsen fundering Storten beton Kopsnellen 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Begaanbaarheid terrein verminderd 

--u- T T -r- T A12 
+ Geen wapening - Positioneren paal moeilijk 
+ Overlengte paal wordt benut - Koppensnellen eventueel nodig 

Bouwrijp Sleuf graven Heien paal Plaatsen fundering Storten beton Kopsnellen 
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rUle 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen buispalen -1-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 

81 -r 1~ 
Bouwrijp Inbrengen buis Storten beton 

82 11 -r 
Bouwrijp Inbrengen buis S torten beton 

83 11 lV 
Bouwrijp Inbrengen buis Sleuf graven 

84 ---u- 1-
Bouwrijp Sleuf graven Inbrengen buis 

85 ---u- y 
Bouwrijp Sleuf graven Inbrengen buis 

86 T Y 
Bouwrijp Verdlept op hoogte Sleuf graven 

brengen buis+deksel 

STAP4 STAP 5 STAP 6 

~1-
~ .:' 

. .- .-

T Y 
Plaatsen wapening Afsnijden buis Sleuf graven 

I T T 
.- ' 

Plaatsen wapening Afsnijden buis Sleuf graven 
uitstekend 

~ ~ 

V Y T 
Afsnijden buis Storten beton Plaatsen wapening 

uitstekend 

~ ~ 

y Y I 
Storten beton Plaatsen wapening Afsnijden buis (indien 

nodig) 

~ ~ 

y T T 
Storten beton Plaatsen wapening Arsnijden buis (Indien 

ultstekend nodig) 

~ ~ 

I Y 
Deksel verwijderen, Plaatsen wapening 
storten beton uitstekend 

NB Bij de stalen buispalen kan de volgorde van "storten beton" en "plaatsen wapening" omgedraaid worden. 

Varianten 

STAP 7 STAP8 VOORDELEN NADELEN 

~i\ + Paalkop onder maaiveld mogelijk - Extra handwerk inboren wapening 
" 

Y 
; '><, • ,.-

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Afsnijden buis lastig 
+ Geen palen in de weg bij graven sleuf - Verspilling overlengte buis 
+ Instorten gat wordt voorkomen 

Inboren wapening 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Wapening in de weg bij graven sleuf 
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Verspilling overlengte buis 
+ Geen palen in de weg bij graven sleuf - Afsnijden buis lastig 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig 
+ Instorten gat wordt voorkomen 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Buis in de weg bij graven sleuf 
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Verspilling overlengte buis 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Kans op water en zand in de buis 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Ins torten sleuf? 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Begaanbaarheid terrein verminderd 

Y + Overlengte buis zonodig op te nemen - Paal plaatsen in sleuf 
in fundering - Kans op water en zand in de buis 

+ Wapening in verse beton te steken 

Insteken wapening 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Ins torten sleuf? 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Begaanbaarheid terrein verminderd 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Paal plaatsen in sleuf 
+ Overlengte buis zonodig op te nemen - Kans op water en zand in de buis 

in fundering 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Verdiept heien van buispaal 
+ Buisdeel hoeft niet afgesneden te worden - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 
+ Geen overlengte buis 
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ruLe 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen buispalen -2-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 

B7 T Y 
Bouwrijp I ver<lIept op hOogte Sleuf graven 

brengen gesloten buis 

D~ 
B8 T T 

Bouwrijp inbrengen buis iaatste Opzetstuk 
deel los opzetstuk verwijderen 

~ 

B9 T T 
Bouwrijp Inbrengen buis laatste Plaatsen wapening 

deel los opzetstuk 

BlO ----w- i s-
Bouwrijp Gat maken Kistje plaatsen 

STAP4 STAP5 STAP6 

~ ~ -lrr T Lti 
Afbranden kop Storten beton 

Plaatsen wapening 
uitstekend 

~ ~ 

Y Y Y 
Sleuf graven Plaatsen wapening Storten beton 

uitstekend 
.. 

~ o ~ . 
, , 

T ~'~ I ' T ' , " I' 
Storten beton Opzetstuk Sleuf graven 

verwijderen 

~ ~ 

T T T 
Op hoogte inbrengen Stortan beton Plaatsen wapening 
buis uitstekend 

NB Bij de sta/en buispa/en kan de vo/gorde van "storten beton" en "p/aatsen wapening" omgedraaid worden. 

Varianten 

STAP 7 STAP8 VOORDELEN NADELEN 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Verdiept heien van buispaal 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Afbranden buis noodzakelijk 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 
+ Geen overlengte buis 
+ Paalkop exact op gewenste diepte 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Kans op water en zand in de buis 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Extra handelingen opzetstuk 
+ Instorten gat wordt voorkomen - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Geen palen in de weg bij graven sleuf 
+ Afbranden buis niet nodig 

, 
+ Opzetstuk te hergebruiken - Extra handelingen opzetstuk 
+ Instorten gat voorkomen - Extra handeling inboren wapening 

Y + Sleuf eenvoudig te graven - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 
+ Afbranden buis niet nodig 
+ Geen overlengte buis 

Inboren wapening 

I + Maaiveld redelijk goed begaanbaar - Extra handelingen 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Op hoogte heien noodzakelijk 

T r + Wapening in een handeling aanwezig 
+ Afbranden buis niet nodig 
+ Geen overlengte buis 
+ Kistje voorkomt dat zand en water in buis 

Verwijderen kistje Graven sleuf vallen 
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rULe Varianten 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen hulpbuis- of casingpalen -1-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP5 STAP6 STAP 7 STAP 8 VOORDELEN NADELEN 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handeling inboren wapening 

1[- t- t-C1 T- V T 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Geen palen in de weg bij graven sleuf 

, - <.",:' 

Bouwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis Sleuf graven Inboren wapening 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Sleuf graven om wapening heen 

T T T C2 T Y 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Kopwapening in een handeling aanwezig 

Bouwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapening 
uitstekend 

Storten beton Trekken buis Sleuf graven 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Funderingsmachine moet weg om sleuf te 

C3 T -y- Y Y if 
-, 

+ Werken vanaf vlak maaiveld kunnen graven en moet daarna de buis 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk nog trekken 
+ Kopwapening in een handeling aanwezig - Hoe wordt buis getrokken? 

- Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

Bouwrijp Verdiept heien buis Sleuf graven Deksel verwijderen, Plaatsen wapening T rekken buis 
met deksel storten beton uitstekend 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

--u- T T T y 1J C4 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Inkalven sleuf? 
+ Wapening eenvoudig te plaatsen - Begaanbaarheid terrein verminderd 

- Positioneren buis in sleuf moeilijk 
- Extra handeling plaatsen wapening 

Bouwrijp Sleuf graven Inbrengen buis Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis Plaatsen wapening 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Sleuf graven om wapening heen 

T T T C5 LJ Y 
+ Kopwapening in een handeling aanwezig - Inkalven sleuf? 

- Begaanbaarheid terrein verminderd 
- Positioneren buis in sleuf moeilijk 
- Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

Bouwrijp Sleuf graven Inbrengen buis Plaatsen wapening Storten beton T rekken buis 
uitstekend 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Extra handeling plaatsen wapening 

--u- -1r-- y Y Y Y C6 
+ Goed te zien hoe ver buis gevuld is - Zand kan in koker vallen 

- Inkalven sleuf? 
- Begaanbaarheid terrein verminderd 
- Positioneren buis in sleuf moeilijk 

Bouwrijp Sleuf graven Verdiept heien buis Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis Plaatsen wapening - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
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ruLe Varianten 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen hulpbuis- of casingpalen -2-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 STAP6 STAP 7 STAP 8 VOORDELEN NADELEN 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Op hoogte heien noodzakelijk 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Zand kan in koker vallen 

C7 ----u- y y y y + Wapening in een handeling aanwezig - Inkalven sleuf? 
- Begaanbaarheid terrein verminderd 
- Positioneren buis in sleuf moeilijk 
- Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

Bouwrijp Sleuf graven Verdiept heien buis Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis 
uitstekend 

+ Goede begaanbaarheid terrein - Twee keer graafwerkzaamheden 

--u- 1r -,- -r- T f Ca .r . 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Positioneren buis in gat moeilijk 
+ Wapening niet in de weg bij graven sleuf - Afwerken kop gaat moeilijk 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

, .. ,' ", 

Bouwrijp Gat maken Inbrengen buis Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis Sleuf graven 
uitstekend 

+ Sleuf eenvoudig te graven door - Exact op hoogte heien noodzakelijk 

1t- -1f -1-Cg Y Y 
aanwezigheid gat - Wisselende paallengtes zijn niet mogelijk 

+ Kan geen zand in de buis vallen - Afwerken kop gaat moeilijk 
+ Wapening in een handeling aanwezig - Blijft gat na trekken buis? 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 

Bouwrijp Inbrengen verbrede Plaatsen wapening Storten beton Trekken buis Sleuf graven van gat 
buis uitstekend naar gat 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Verspilling beton 

T C10 t- y y y > T . ' 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Veel met beton vervuilde grond 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Wapening pas te plaatsen na afgraven 
+ Paalkop exact op hoogte - Evt. meerdere keren graafwerkzaamheden 
+ Wapening in een handeling aanwezig - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

Bouwrijp Inbrengen buis Storten beton Trekken buis Verse kop afgraven Plaatsen wapening Evt nog sleuf graven 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Verspilling beton 

T C11 T T T T T r .', ', 
-;'::: .. . 

I 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Veel met beton vervuilde grond 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Wapening pas te plaatsen na afgraven 
+ Paalkop exact op hoogte - Meerdere keren graafwerkzaamheden 

- Water en zand kunnen paalkop vervuilen 
- Extra handeling inboren wapening 

Bouwrijp Inbrengen buis Storten beton Trekken buis Plaatsen wapening Verse kop afgraven Evt. nog sleuf graven Inboren wapening 
verdiept 

+ Werken vanaf vlakmaaiveld - Verspilling beton 

T t-
j 

. , 

C12 T ~ Y , " .~.' 
- - :" .~. 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Veel met beton vervuilde grond 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Extra handeling plaatsen wapening 
+ Paalkop exact op hoogte 
+ Wapening gemakkelijk te plaatsen in 

verse beton 

Bouwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapenlng 
verdiept 

Storten beton Trekken buis Verse kop afgraven plaatsen wapening 
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Tu/e Varianten 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen hulpbuis- of casingpalen -3-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 STAP6 STAP 7 STAP8 VOORDELEN NADELEN 

' ,C 

, + Werken vanaf vlak maaiveld - Koppensnelien nog nodig 

T I T 
+ Wapening in een handeling aanwezig - Koppensnelien in sleuf 

C13 T LJG 
. ' 

Y 
- Paal langer dan nodig 
- Sleuf graven om paal heen 

Beuwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapening Sterten beten Trekken buis Graven sleuf Kep snellen 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handeling inboren wapening 

T t- t- I 
+ Paalkop op gewenste hoogte - Vulling kan paalkop vervuilen 

C14 T r T 
+ Geen extra element nodig - Afwerken paalkop? 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Verspilling van grind 

Beuwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapening Sterten beten Laatste deel vullen T rekken buis Sleuf graven Inberen wapening 
met grind e,Ld, 

I") 
+ Element voorkomt dat gat instort - Element moet geplaatst en 

T t- I 
+ Element is te hergebruiken verwijderd worden 

C15 T T r T 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Element pas na uitharden 
+ Werken vanaf vlak maaiveld verwijderbaar en herbruikbaar 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Extra handeling inboren wapening 

- Hoe wordt element verwijderd? 

Beuwrijp Inbrengen buis Plaatsen wapening ::iterten belen praar-
Trekken buis Verwijderen element Sleuf graven Inberen wapening - Afwerken paalkop? 

sen arsluitelement 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Sleuf graven om wapening heen 

I I ---r T T 
+ Casing te hergebruiken - Casing moet geplaatst en verwijderd 

C16 T T Y 
+ Gat kan niet instorten worden 
+ Wapening in een handeling aanwezig - Casing pas na uitharden verwijderbaar en 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk herbruikbaar 

- Hoe wordt casing eruit getrokken? 

Beuwrijp Inbrengen casing Inbrengen buis Plaatsen wapening 
uitstekend 

Sterten beten Trekken buis Verwijderen casing Sleuf graven - Afwerken paalkop? 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handeling inboren wapening 

---r T T 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Casing plaatsen en verwijderen 

C17 I I T T Y Y 
+ Gat kan niet instorten - Casing pas na uitharden 

+ Casing is te hergebruiken verwijderbaar en herbruikbaar 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Zand tussen casing en buis 
- Casing wordt mee geheid? 

Beuwrijp Inbrengen casing Inbrengen buis Plaatsen wapening Sterten beten T rekken buis Verwijderen casing Sleuf graven Inberen wapening 
- Hoe wordt casing eruit getrokken? 
- Afwerken paalkop? 

II 1-
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Casing plaatsen en verwijderen 

i- T t-
+ Sleuf eenvoudig te graven - Casing pas na uitharden 

T 
+ Gat kan niet ins torten verwijderbaar en herbruikbaar 

C18 T ¥ + Casing is te hergebruiken - Zand tussen casing en buis 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Casing wordt ermee uitgetrokken? 
+ Grond kan verdrongen worden - Hoe wordt casing eruit getrokken? -

Beuwrijp Plaatsen casing Inbrengen buis Inbrengen casing Plaatsen wapening 
uitstekend 

Sterten beten Trekken buis Verwijderen casing Sleuf graven + Wapening in een keer aanwezig - Afwerken paalkop? 
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ruLe Varianten 

IN DE GROND GEVORMD 
Stalen hulpbuis- of casingpalen -4-

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP4 STAP 5 STAP6 STAP7 STAP 8 VOORDELEN NADELEN 

I I 1-
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handeling inboren wapening 

-t t- t-
It + Sleuf eenvoudig Ie graven - Casing plaatsen en verwijderen 
if' + Gat kan niet ins torten - Casing pas na uilharden 

C19 1- "JT V r + Casing is te hergebruiken verwijderbaar en herbruikbaar 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - land tussen casing en buis 
+ Grond kan verdrongen worden - Casing wordt ermee uitgetrokken? 

- Hoe wordt casing eruit getrokken? 
- Afwerken paalkop? 

Bouwrijp Plaatsen casing Inbrengen buis Inbrengen casing Plaatsen wapemng Storten beton Trekken buis Verwijderen casing Sleuf graven Inboren wapening 
verdiept 

.-

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Extra handelingen kunststof 

T T T 
+ Paalkop op gewenste hoogte buis 

C20 T T T Y Y. 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Extra handeling inboren 
+ Gat kan niet instorten wapening 

- Kunststof buis nodig 
- Verspilling kunststof buis 

Bouwrijp Inbrengen buis Plaatsen kunslslof Storten beton T rekken buis Plaalsen wapenlng Verwijderen stuk Sleuf graven Inboren wapening - Afwerken paalkop? 
koker in buis kunststofbuis 
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ruLe 

IN DE GROND GEVORMD 
Avegaarpalen 

VARIANT STAP 1 STAP 2 STAP 3 

01 + + 
Bouwrijp Avegaar inboren Avegaar trekken en 

storten beton 

02 -t- + 
Bouwrijp Avegaar inboren Avegaar trekken en 

storten beton 

03 ~t- + 
Bauwrijp Avegaar inboren Avegaar trekken en 

starten beton 

04 + + 
Bouwrijp Avegaar inboren Avegaar trekken en 

storten beton 

05 LJ t-
Bouwrijp Sleuf graven Avegaar inboren 

06 -1'- + 
90uwrijp Avegaar inboren Avegaar trekken en 

starten betan 

STAP4 STAP 5 

T -r 
Uitgekamen grand Plaatsen wapening 
verwijderen 

T -r 
Urtgekomen grand Plaatsen wapening 
verwijderen uitstekend 

Y Y 
Verse kop op hoogte Plaatsen wapening 
afgraven uitstekend 

T T 
Uitgekomen grand Plaatsen wapening 
verwijderen verdiept 

+ T 
Avegaar trekken en ultgekomen grand 
storten beton verwijderen 

T T 
Urtgellamen grana Plaatsen wapening 
verwijderen half verdiept 

Varianten 

STAP 6 STAP7 STAP 8 VOOROELEN NAOELEN 

I ,:".,. 
+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Extra handeling inboren wapening 

d' + Werken vanaf vlak maaiveld - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

¥ y + Sleuf eenvoudig te graven 

Sleuf graven Inboren wapening 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Wapening in de weg bij graven sleuf 
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

y + Kopwapening in 1 handeling aanwezig 

Sleuf graven 

+ Sleuf eenvoudig te graven - Veel met beton vervuilde grand 
+ Wapening in een handeling te plaatsen - Wapening plaatsen vanuit sleuf 

T . . . 
+ Kop exact op hoogte - Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

. . 
Evt nag sleuf graven 

+ Werken vanaf vlak maaiveld - Meerdere keren graafwerkzaamheden 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Veel met beton vervuilde grand 

Y Y Y 
+ Kop exact op hoogte - Extra handeling inboren wapening 

Verse kop op hoogte Evt nag sleuf graven Inboren wapening 
afqraven 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - 8egaanbaarheid terrein verminderd 
+ Sleuf eenvoudig te graven - Uitkomende grand vult sleuf 

if 
+ Kopwapening in 1 handeling aanwezig - Twee keer graafwerkzaamheden 

- Positioneren boorpunt moeilijk 
- Wapening plaatsen vanuit sleuf 
- Water en zand kunnen paalkop vervuilen 

Plaatsen wapening 
uitstekend 

~. 

I 
+ Werken vanaf vlak maaiveld - Koppensnelien nog nodig 
+ Wapening in een handeling aanwezig - Koppensnellen in sleuf 

T T 
.. 

.. , I 

- Paal langer dan nodig 
- Sleuf graven om paal heen 

Graven sleuf Kap snellen 
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COMBINATIE 
Combinatiepalen 

VARIANT STAP 1 STAP 2 

E1 1-
Bouwrijp Inbrengen buis 

E2 1-
Bouwrijp Inbrengen buis 

STAP3 STAP4 STAP5 

1 1- T 
Plaa!sen 
prefabelement 

Storten grout (voe!) Trekken buis 

1- 1- T 
t"laatsen 
prefabelement 

Storten grout (voe!) Trekken buls 

Varianten 

STAP6 STAP7 STAPB VOORDELEN NADELEN 
. . . 

I .. ' + Paalkop onder maaiveld mogelijk - Hoogte komt nauw , 
+ Geen beton storten op de bouwplaats - Extra handeling inboren wapening 

Y Y . + Sleuf eenvoudig te graven - Niet gangbaar voor de woningbouw 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 
+ Koppensnellen niet nodig 

Sleuf graven Wapening inboren 

+ Paalkop onder maaiveld mogelijk - Koppensnellen nog nodig 
• + Geen beton storten op de bouwplaats - Koppensnellen in sleuf 

Y Y 
+ Sleuf eenvoudig te graven 
+ Werken vanaf vlak maaiveld 
+ Hoogte komt niet zo nauw 

Sleuf graven Koppensnellen 
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ALGEMEEN 
Elk type paal 

VARIANT STAP 1 

X1 

Bouwrijp 

X2 

Bouwrijp 

X3 

Bouwrijp 

X4 

Bouwrijp 

STAP 2 

I 

Ontgraven bouwput 

I 

Ontgraven bouwput 

I 

Ontgraven bouwput 

----u-
Sleuf graven 

STAP 3 

I R 
00 

' , 
00 

, 0 

~ J 

Paal plaatsen op 
hoogte 

I R 
0, 

00 

0, 

00 

~ J 

Paal plaatsen op 
hoogte 

lu-
0, 

o. , . .. 
~ J 

Heien paal 

--w-
Plaatsen fundering 

STAP4 STAP 5 

I R I R 
, 0 " , , 
' , ' , , , ' , , , ' , 
~ J ~ J 

Aanvullen grand Verdichten zand-
pakket 

I ~ I ~ 
' , ' , . , ' , 
' . o . 
o. ' . 
~ J ~ J 

Plaatsen fundering Aanvullen grond 

lA- LL 
0, 0, 

• 0 

, , 
• 0 

. , 
· . 0, 

~ J ~ J 

Kop snellen Plaatsen fundering 

~ T 
Grond aanvullen Paal plaatsen 

tussen mallen 

Varianten 

STAP6 STAP? STAP8 VOORDELEN NADELEN 

+ Gesloten grondbalans - Ruimte nodig om grond op te slaan 
,. 

Tl~~r- TlF!11 . 
, ;. 

, , ~~~, ' , , , 
, 0 I I r; ~ 

+ Gangbare manier van realiseren paal - Geen voordeel op grondwerk 
- Dubbel werk, eerst aanvullen dan sleuf 

graven 

' , , , 
~ ) ~J 

,. 
" 

Sleuf graven Inboren wapening 

+ Gesloten grondbalans - Ruimte nodig om grond op te slaan 

~ I 
, , I , , 

+ Gangbare manier van realiseren paal - Geen voordeel op grondwerk 
- Mal stell en op andere manier 

' , 
' 0 

~ J 

Verdichten grond 

+ Gangbaar graafwerk - Geen voordeel op grondwerk 

ltL , , . , 

+ Goede begaanbaarheid terrein - Twee keer grondwerkzaamheden 
+ Heien volgens gang bare methode - Koppensnellen nodig 
+ Paal exact op hoogte - Mal op andere manier stellen 

0, 

0, 

~ J 

Aanvullen grond 

+ Voor palen werken vanaf vlak maaiveld - Heimachinst kan niet zien waar hij paal 

T 
+ Sleuf eenvoudig te graven plaatst 
+ Kan al begonnen worden als palen er nog - EPS mag niet boven maaiveld uitsteken 

niet zijn - Inboren wapening gaat lastig 
- Paalafwijkingen moeilijk te corrigeren 
- Plaats palen uitzetten gaat moeilijk 

Wapening inboren 
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Bijlage E - Artikel BouwlQ 

lJouwlO 13 

Vitrj,ne: funderingspalen 
~ Overzichtelijk heien 

Funderingspalen: ze zitten onder de grond, je ziet ze niet en 
wellicht is het daardoor niet zo'n sexy onderwerp. loch 
begint een goed gebouw in deze onzichtbare onderwereld. 
Ondergronds zit vaak al een heel woud van palen. Grote 
delen van Nederland hebben immers een weinig 
draagkrachtige bodem en daarom moeten we veel 
gebouwen funderen. De palen vormen de constructieve 
verbinding tussen het aardoppervlak en de draagkrachtige 
lagen op grotere diepte. ledereen kent natuurlijk de 
geprefabriceerde betonnen hei· of ,boorpalen, maar hoeveel 
paalsoorten denkt u dat "" zijn? Het zijn er veel meer dan 
u denkt. In dit artikel een overzicht. We nemen u mee naar 
de onderwereld. 

• Vitflne: funderingspalen 

Artikel BouwlQ 

• Marloas KUfsten 

Ms!loes KUfsten is master

student bouwtecMiek en 

studeert at 3an Cie TeeMi· 

sc,~e Universitelt Eindhoven. 

Aan de laculleit Bouwkunde 

is momenieeJ een n#iuVle 

funderingswijze in ontwikke

ling. De auteur onClerzoekT 

hoe deze gecombin&erCl kan 

worden met de huidige paB" 

systemen. 
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FuncJering op staal IV ~n lunoo.:~ op palen(1 

In het begin van onze WOni!lgbouw werd eigenUjk allijd een fundering op 

staal toegepast. Hel woord 'staal' betekent in d~ geval 'ondergrond'. Een 

fundering op slaal beleken) dus letterlijk een fundering rechtstreeks op de 

ondergrond. Er wordt gekcizen voor een fundering op staal als de draag

krachlige laag zich niet dieper dan twee lot drie meter onder het maaiveld 

bevindt. Vroeger werden doorgaans goede. draagkrachtige plaatsen uitge

kozen. maar deze plaatsen werden steeds schaarser. Dus moest steeds 

vaker worden uitgeweken naar drassigere gebeden. Om hier Ie kunnen 

bouwen was een paalfundering nood7akelijk. f'lier werden in het begin 

houlen palen voor gebruikt. Om deze de grond in te krijgen werden er 

heitechnieken ontwikkeld. Oil began met een heiblok dat door een grote 

groep mannen omhoog getrokken en vervolgens losgelalen werd. Om het 

iitme erin te houden zongen de mannen vaak een schunnig 'heilied·. Pas 

toen de stoommachine zijll intrede deed. werd het mogelijk palen van veel 

grolere langle en dikle te heien. 

Tol in de eersle decennia van de Iwintigste eeuw werden vooral houten 

palen toegepast. Ze waren goedkoop en ruim beschikbaar. maar de voor

naamste reden was dat er simpelweg nog geen gOed aIIernatief bestond. 

De belonnen heiparn ontstond varial de ontdekking van het gewapend 

beton. Deze ontwikkeling startle in de tweede helft van de negentiende 

eeuw, maar was. zoals bij zoveel innovaties in de bouw, niet direct suc

cesvol. 
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• Vilnne fundenngspalen 

Holle he!plllli 

Het eerste project in Nederland met zes heipalen van cement-ijzer yond 

plaats in 1907 onder Flijkstoezicht. De palen werden eerst met behulp van 

een spuitteclmiek in de grond gedreven. om l e o vervolgells een 11alve tot 

een hele meter diep te heien. Aile palen bleken onder de grond te zijn ge

scheurd als gevolg van het heien. Tot in de eerste decennia van de twintig

ste eeuw ging de voorkeur dus nag uit naar houten palen, maar dan komi 

er langzaam een verschuiving op gang. De betonnen palen worden in die 

tijd nag op de bouwplaats gemaakl in verballd met de beperkle transport

mogelijkheden van die tijd. Schokindustrie in Zwijndrecht is in 1934 de 

eerste die de palen in een overdekle ruimte gaat produceren. Tot in de 

zestiger jaren werden bet onnen heipalen in de open lucht geproduceerd, 

maar het belang van beheersbare omstandigheden werd meer en meer 

ingezien. . 

Tussen 1907 en 1950 is ruim geexperimenteerd met zowel de vorm van de 

heipaal als met de wapening. Tot hel einde van de jaren vijftig werden aile 

betonnen heipalen traditioneel gewapend. Dat wil zeggen dat de paal werd 

gestort rondom een gevlochten wapening. Daarna doet de voorgespan

nen h~lPaal zijn intrede. Tagenwoordig is 95 procent van de geprefabri

ceerde belonnen heipalen voorgespannen. Vanaf de jaren zeventig breekl 

de prefab bel onnen heipaal op grote schaal door. 

95 typen palen 
De meesle mensen in Nederland kennen de geprefabrlceerdebelonnen 

heipaal, maar slechls weinig mensen weten dat er nag veel meer typen 

palen zijn. Het Handboek Funderingen nOf'.rnt in tolaal 95 verschillende 

typen. Een grool aantal werkl op eenzelfde manier. maar is van een andere 

leverancier en daardoor net iels anders. De 95 typen palen zijn grofweg in 

te delen in drie soorten: de geprefabriceerde palen (prefab palen), de in de 

grond gevormde palen en de combinatiepaien. De prefab palen worden in 

Geschcmol_rde WlNIIiflg IIIIn 
00 ~,oro-patJ' Vii ao C8tIl90fJf) 

sill/eJI IlIJlpbul'p&/eI' 



TuLe 

15 

de fabriek gefabrk;eerd en vervolgens naar de bouwplaats getranspor

leerd. De in de grond gevormde palen worden in het werk, op de tJOuw

plaats geslort en de corTt>inatiepalen zijn een combinatie van deze twee 

typen. 

Prefaj:' 
Een prefab paaJ is bi)na altijd voorzien van voorspanwapening, spiraalwac 

pening en kopwapening. De hoeveelheid wapening komt voort uit het feit 

dat een paaJ getransporteerd. gehesen en geheid moet .kunnen worden. 

TIjdens het Ilijsen treedl een buigend moment op en tijdens het heien moet 

weerstand geboden kunnen worden aan de trekgolven die daardoor in d.e 

p aal ontstaan. De waperling dient dus met name VOO( het transport en het 

plaatsen en in mindere mate voor de krachten die erop werken als de paaJ 

eenmaal in de grond zit. 

Gosch!mIoli.'9f)f06 WOt1o\1g V8fl ae 
OfllOMCf1(OC/J»1JI uif 0'& c.1!tI9!Y<C 
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De massiHve betonnen heipaal is de bekendste funderingspaal en is inmid

dels gemHengood, maar 'er zijn nog steeds onlwikkelingen gaande. Re

cente ontwikkelingen zijn de holle heipaaJ en de pluspaaJ. Met het oog op 

het m~ieu. de eindigheid van grondstoffen. de gewenste gewichtsbespa

ring en vermindering van het transport ontstonden recent nieuwe varianten 

op de klassieke massieve heipaal. Het binnenste van de heipaal heeft geen 

constructieve functie en zOU daarom weggs/alen kunnen worden. Bij de 

holle heipaaJ - de naam zegt het al - is een open kanaaJ aangebracht over 

de gehele lengte van de paal. Ter vervanging van de spiraalwapening in de 

kop van de paaJ worden staalvezets aan he! beton toegevoegd waardoor 

de paal in staat is de spanningen op te vangen die tijdens het heien optre

den. Bij de pluspaaJ word! In het lijf van de paal een kokervormig element 

van EPS in de paal ingestort. De kop en voet van de paaJ blijven daardoor 

massief en kunnen gewoon worden voorzien van spiraalwapening. Beide 

G6~tlseGn1e ~'11 

vtltI "" VJbfQ· eombbslll un I1e 

calegorlli combiIllltlflP8Ja 
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palen worden door deze ingrepeq zo:n ?O tot 35 procen! lichter. 

Een ontwikkeling die op een and.ere manier met het milieuvraagstuk om

gaat. is de energlepaal. Deze paal dient behalve als fundering ook om 

warmte u~ de bodem, te halen of in de bodem op te slaan. vandaar de 

naam 'energiepaal' (zie kadertekst). 

De houten heipaal ls ook een vorm van een prefab paal. maar houtenpalen 

worden tegenwoordlg nog maar erg weinig to!lgepast. onder andere om· 

dat ze gevoelig zijn voor een fluctuerende grondwaterstand. A1s de palen 

constant onder water staan is dit geen probieem, 'iT1aar als ze nat zijn ge-

worden en er vervolgens zuurstof bij kan komenkah de kop van de paal 

gaan rotten waardoor de paal zijn dragende functie riiet meer kan vervul

Jen. Een oplossing is het plaatsen van een betonnen opzetstuk bovenop de 

houten paal. Het beton kan het nuctueren van de grondwaterstand prima 

aan -en het houten deel blijft zo constant onder water. 

III de grond gevorm<J 
Rond de jaren zeventig toen de geprefabriceerde betonnen heipaal zijn 

doorbraakKEmde. ontstond er ook steeds meer belloefte aan een triJlings

en geJuidsvrij altematief, met name voor grete renovatieprojecten in oude 

stadskemen en werken nabij monumenten of ziekenlluizen. De normale 

heisystemen voldeden hier niet omdat ze schade aan de omliggende ge

bouwen konden veroorzaken en bovendiel1 te veel ovenast gaven_ De in de 

grond gevormde paal deed daarolll langzaam zijn intrede_ Een andere re

den hiervoor is dat men bij het transport van prefab betonnen heipalen af

hankelijk is van transport over de weg. Voor larlgere palen Is dit niet altijd 

een optie. In gebieden waar de draagkrachtige laag zich op wisselende 

diepte bevindt en veel versc hillende paallengtes nodig zijn. is het ook inte

ressanter om voor in de grand gevorrnde palen te kiezen. De in de grond 

gevorrnde paten zijn er io vele soorten en maten. In dit artikel is ervoor ge-
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kozen de palen in te delelj naar de manier van vervaardigen. de manier 

waarop de paal in de grond gevormd wordt. Er zijn dan drie categorieen te 

ondersclleiden; dat zijn de stalen buispalen. de stalen hulpbuis- of casing

palen en de avegaarpalen. 

De stalen btJispalen 
De stalen buispaal is een paal waarbij een stalen buis, die aan de onder

zijde is afgesloten, in de grond word! gebracht. Dit kan schroevend of hei

end gebeuren_ A1s de punt van de buis de gewenste diepte heeft bereikt, 

wordt gecontroleerd of de buis droog en vrij van verontreiniging is. Het 

'boven het maaiveld uitstekefjde stuk buis word! afgebrand waarnade buis 

karl worden gevuld met beton. Tot slot wordl de wapeningskort in hel ver

se beton geplaalst. Dit type paal komi ook voor in de geSCllakclde vcrsie. 

Daarbij bestaat de buis niet uit 00n, maar un meerdere delen. Deze delen 

worden een voor sen de grond in geheid en door middel van las- of 

schroefverbinding aan elkaar bevestigd, Stalen buispalen worden vaak 

toegepast in slappe grondlagen of in situaties die moellijk bereikbaar zijn Of 

waar sprake is van een beperkte werkhoogte, 

De stalerl hu lpbuispa!sf1 
De stalen hulpbuls- of caslngpaal lijkt veel op de hiervoor bescllreven sta

len buispaal, aileen wordt bij dit type paal de stalen buls na het plaatsen 

van de wapening en hetstorten van de beton weer u~ de grond getrokken, 

De stalen buis doet bier dl!s dienst als tijdelijke bekistlng, Omdat de stalen 

buis weer word! verwijderd is het niet nodig de buis op de juiste hoogte af 

te branden. De buls \:fordt voor het plaatsen van een lossende voetplaat of 

punt voorzien. Deze bUjlt na het treikken van de buls in de grond achter en 

kan dus [liet opnieuw \'lOrden getxulkt. De stalen buls daarentegen kan 

weer voor dfil volgende paal worden gebruikt. Dit type paal word! toege

past als (zwaar)heiwerk niet toelaatbaar is en als verwacht wordt dat met 

boortechnleken vervuilde grond naar de oppervlakte worqt gebracht. 

Avegaarpalen 
Drt type paal word! vervaardigd zonder gebruik te maken van sen stalen 

bUis. Bij dit type word! gebruik gemaakt van een avegaar, een boor met 

een holle kern , Met deze boor wordt sen gat geboord waama de hoi Ie kern 

van de boor wordt gevuld met beton. Vervolgens wordt de betonkolom 

EtK>rgiepaaI 
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onder druk gezet. De betonmortel in de kem word! continue onder druk 

gehouden terwijl de avegaar in stilstand of licht rechtSOOldraaiend omhoog 

wordt getrokken. Bij het omhoog trekken van .de avegaar opellt de punt 

lich. en het betan vult het ontstane gat. Bij dit omhoog trekken van de 

avegaar word! er grond naar boven gebracht. Dit type paaJ word! toege

past ills trillingen of geluid ontoelaatbaar zijn of als harde grondlagen wor
den aangetroffen waar prefab palen zouden kunnen breken. 

lns06ctie 
Omdat ze in de grand gevomnd worden. kunnen deze palen niet onderwor

'pen worden aan een visueie inspectie. Toch kan het gebeuren dat er in

snoeringen of uitstulpingen ontstaan. Daarom worden de palen minimaal 

vijl dagen nadat zo vervaardigd zijn akoostisch doorgcmoten. Dit gObourt 

door middel van do 'hamertje-tik-methode·. Eon slag met een kUllststof 

hamer op de kop van do paaI zorgt voor een geluidsgoff in de paal. De 

scl1okgon loopt door de paaJ in de lengterichting tot aan de paaJpunt, 

weerkaatst daar en Ioopt weer terug tot aan de paalkop. De manier waar

op de geluidsgolf terugkeert geeft infomlatie over de kwalitejt van de paaJ. 

Combinatiepalen 
Tot slot is er nag de combinatie van de prefab paal en de in de grond ge

vomnde paaJ, de combinatiepaaJ. Dit type p8aJ word! vooraJ toegepast bij 

infrastructurele werken. Bij dt type paaJ word! een stalen buis met lossen

de paaJpunt heiend of schroevend in de grond gebracht. Vervolgens word! 

in deze buis. op de bodem, eon smaJlere en kortere betonnen prefab paaJ 

geplaatst. De ruirnte random de voet van het prefab paal word! gevuld met 

grout, een mengsel van cement en water. Vervolgells wordt de stalen buis 

Artikel BouwlQ 
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uit de grond getrokken, waarbij de paalpUnt en het prefab element met 

groutvoet in de grond achterblijven. Het resultaat is een in de grond ge

vormde paaJ met de eigenschappen en kwaliteitell van een geprefabri

cserdo paal. 

Grondverdringend of -verwijderend 
De palen in dit artikel zijn ingedeeld in prefab en in de grond gevormde 

paliln 01 een combinatie van beide. Gekozenis voor een indeling naar wijze 

van vervaardigen van de paal, maar dit is niet de gangbare indellng. In NEN 

6740 wordt het volgende onderscheid genlaakt: palen met een grondver

dringende inbrengmethode, palen die worden ingebracht met enige grond

verdringing en palen die met behulp van grondverwijdering worden inge

bracht. 

Wat betekent dit? De inbrengmethode is van belang voor de draagkracht 

van de paal. Als er een methode wor.pl toegepast waarbij grond uit de 

bodem verwijderd word!, dan treedt er grondontspanning op. Ter verge

fljk: als je een gal boort in een houten plank en daar vervolgens een spijker 

inzet,dan zit die spljker niet echt vast. Sia je de spijker daarentegen met 

een hamer in de plank, dan zit deze wei goed vast. Dlt gebeurt i1 wezen 

ook bij het in de grond brengen van palen. Als de grond opzij gedrukt 

wordt, verdrongen word!, dan oetent de grond meer druk uit op de paal 

dan als die paal in sen geboord gat wordt gevormd. Vandaar dus de ter

men grandverdringend en grondverwijderend. Hoe meer druk de grond 

op de paal uitoelent, hoe groter de draagkracht van de paal is. Een beton

nen hejpaaJ en beide type buispalen zijn voorbeelden van grondverdrin

gende techniekenen de avegaarpaal is een voorbeeld van een grondver

wijderende techni~~. 
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www.fundexgroup.com: 
www.gietbouw.nl: 
www.havebo.nl: 
www.jansenzeewoldebv.com: 
www.jellema-online.nl: 
www.joostdevree.nl: 
www.novem.nl: 
www.poortvanfriesland.nl: 
www.rinsma.org 
wWw.secbvba.be: 
www.soklex.fi: 
www.terracon.nl: 
www.tesar.nl: 
www.vibro-foundation-group.nl: 
www.voorbij-groep.nl: 
www.vroom.nl: 
www.xs4all.nl/-desnor/bouwtechniek/: 

Onbekend: 

A1, A2, A3, A4, AS, A6, 
832 
812,813,833 
C1 
85,829,830 

C6,C9,C10,C12,C13,C27 

821 
C2 
C3, C7, C28 
834 
C22,C23 
818 
819 
C16 
C17, C18 
814, 815, 816, 817, 831 
827, 828 
C4 
82, 86, 87, 88 
820 
C8 
822 
811 
C26 
823, 824 
C29 
825, 826 
C15 
C5, C19, C20 
C11,C14,C21,C24,C25,C30 
81,83,89, 

810,835 
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