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Voorwoord 

Als vooropleiding heb ik, bouwkunde gestudeerd aan de Hanzehogeschool te Groningen met afstudeerrichting 

"constructies" . Daarna ben ik goon studeren aan de T echnische Universiteit Eindhoven (verkorte opleiding constructief 

ontwerpen) om hier doormiddel van het ontwerpen de verschillende materialen op een constructieve manier te goon 

toepassen. Er is tevens ook de mogelijkheid om onderzoek te goon doen naar de verschillende materialen, met de 

daarbij behorende constructieve eigenschappen. 

Door het kiezen van deze ontwerpopdracht met daarbij een onderzoek naar een ge·industrialiseerde funderingswijze, 

heb ik deze vaardigheden verder kunnen uitdiepen. 

Dit verslag is geschreven in het kader van een verder onderzoek naar een nieuwe funderingsmethode van een 

proefontwerp 'Ontwerp van een ge·industria liseerde fundering' van dr. Ir. S.P.G. Moonen. Het ontwerp van een 

nieuwe funderingsmethode, beschrijft het resultaat en het ontwerpproces van een ge·industrialiseerde funderingswijze 

voor woning- en laagbouw. Het ontwerp is zo gemaakt dot het zowel toe te passen is bij een fundering op stool als bij 

een fundering op palen. 

Als afstudeercollega heeft Martijn van den Bouwhuijsen, zich ook bezig gehouden met het ontwikkelen van de 

funderingswijze. Door een goede samenwerking, is een goed ontwerp totstandgekomen. Martijn heeft zich hierbij 

vooral gericht op de volgende punten : 

• Uitvoeringsanalyse 

• Constructieve controleberekening 

• Bouwkostenanalyse 

In mijn afstudeerbegeleidingscommissie zijn 3 richtingen te onderscheiden (integratie, betonconstructies en 

bouwtechniek). Als hoofdbegeleider heb ik gekozen voor dr. Ir. S.P.G. Moonen, UHD Algemene lntegratie van de 

capaciteitsgroep constructief ontwerpen met de specialisatie algemeen/integratie. Om het materiaal beton heb ik 

gekozen voor ir. F.J.M. Luijten . Als laatste is gekozen voor prof. dr. ir. J.J.N Lichtenberg van de capaciteit 

bouwtechniek, hoogleraar Bouwproductontwikkeling, om de gehele ontwikkeling van de ge"industrialiseerde fundering 

erin betrekken. 

Als afstudeerder heb ik regelmatig doormiddel van vergaderingen de afstudeerbegeleidingscommissie op de hoogte 

gehouden over de vorderingen van het ontwerp en de richting waarin problemen zaten . Hierbij werden van twee 

kanten oplossingen gevonden voor bepaalde problemen, waarbij er don weer nieuwe problemen ontstonden . Dit was 

een fijne manier van samenwerken aan het onlwerp. 

Door goede samenwerking met afstudeercollega, Martijn van den Bouwhuijsen en samenwerking met de 

afstudeerbegeleidingscommissie is deze afstudeeropdracht tot een goed einde gebracht. Bij dezen wil ik daarom 

iedereen graag bedanken die hebben geholpen met het geven van waardevolle adviezen voor dit afstudeerverslag. 

Eindhoven, januari 2005 

Jantienus de Kleine 
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Samenvatting 

Deze afstudeerscriptie van het ontwerp van een ge'industrialiseerde funderingswijze, beschrijft het resultaat en het 

ontwerpproces van een jaarlang afstuderen aan de technische Universiteit te Eindhoven, richting Bouwkunde 

capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen . 

De aanleiding om een nieuwe funderingswijze te ontwerpen was een gesprek met Dr. ir. S.P.G . Moonen, UHD 

Algemene lntegratie. Die heeft een proefontwerp gemaakt ten behoeve van het verkrijgen van de graad doctor aan 

de technische Universiteit Eindhoven. Uit dit gesprek is voortgekomen dot er weinig in de laatste jaren in de bouw 

gewijzigd is. De nieuwe funderingswijze is om die reden ontwikkeld, als onderdeel van een nieuwe bouwwijze en is 

bedoeld voor de woning- en laagbouw 

Om een nieuwe funderingswijze te ontwerpen, heb ik antwoord gegeven op de vraag in hoeverre bestaande 

funderingswijzen ge'industrialiseerder en efficienter en door uitvolgend goedkoper gemaakt kunnen worden . 

De 2• doelstelling is om een onderaannemer verantwoording te geven voor alle werkzaamheden beneden peil (alle 

werkzaamheden aan de nieuwe funderingswijze genaamd het totaalconcept van funderen) . Een integrale oplossing 

kan er daartoe leiden dot minder fouten optreden en je de onderaannemer kan aanspreken op zijn 

verantwoordelijkheden . 

Elke fundering is anders; andere maatvoering, andere belastingen, andere doorvoeren, etc . Het totaalconcept van 

funderen wordt op al deze funderingen toegepast. Dit is mogelijk door de integrale benadering. Er is slechts een 

basistekening op basis waarvan alle activiteiten worden uitgevoerd. Voor het maken van productietekeningen, het 

maken van de ge'industrialiseerde funderingselementen, het leg plan, het storten van beton, het logistieke proces en de 

maatvoering op de bouwplaats. Zo is de basistekening de basis voor de ontwerper, de uitzetter en de stortploeg. 

In het verslag is een nieuwe funderingswijze ontwikkeld . Deze heeft ten opzichte van de traditionele funderingen en 

prefab funderingen de volgende voordelen: 

• Snellere methode van funderen, omdat er zowel minder manuren benodigd zijn als een snellere doorlooptijd 

gerealiseerd kan worden 

• Twee personen (een kraanmachinist met minikraan en een bouwvakker) benodigd zijn voor deze nieuwe 

funderingswijze; 

• Na het stellen van het funderingselement in de funderingssleuf wordt de grond direct aangevuld Hierdoor 

hoeft er minder grond afgevoerd te worden; 

• Bovenkant van het funderingselement is maatvast voor het verdere opgaand metselwerk; 

• Vloer en fundering worden in een stortgang gevuld met beton; 

• In de lengterichting van het funderingselement zijn inkassingen gecreeerd. Om op deze manier beton te 

besparen en tevens een doorvoer voor leidingen te krijgen, denk hierbij aan riool en nutsleidingen; 

• Alles in een, tot aan het peil behoort tot deze funderingswijze 

• Keuze uit op stool funderen of op palen funderen, beide moeten met hetzelfde systeem gemaakt worden; 

• In de fabriek wordt het funderingselement geassembleerd . 

• Betere arbeidsomstandigheden en zo minder afhankelijk van weersinvloeden; 
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figuur l :Overzicht Schema alstuderen 

Bovenstaand schema, geeft in het kort weer alle stappen die door worden genomen om tot een definitieve 

ge·industrialiseerde funderingswijze te komen. 

Deze stappen zijn in het kort: 

l. De verschillen tussen de traditionele- en prefab funderingen 

2. Uitleggen, het verschil tussen funderen op stool en funderen op palen, welke verschillen loop je tegen aan 

voor dit funderingssysteem. Welke eisen worden hier aangesteld. 

3. 3 typen zijn hier onderzocht en aangegeven is, waarom deze vormen zijn gemaakt. (voordelen en nadelen) 

4. Gekeken is naar de hoeveelheden materiaal die nodig zijn om de ge·industrialiseerde funderingswijze te 

produceren. Denk hierbij aan hoeveelheden beton, EPS en wapening . Hier is een afweging voor gemaakt. 

5. Berekenen wot de gunstigste manier is om het funderingssysteem te maken 

6. Detailleren 

De definitieve ge·industrialiseerde funderingswijze is daarna doormiddel van een experimentele uitvoeringsproef 

gemaakt volgens een productieproces en daarna op de bouwplaats uitgevoerd. Uit de experimentele uitvoeringsproef 

is gebleken dot het funderingselement te produceren is en exact te stellen. Bij elke handeling is het funderingselement 

gecontroleerd op maatnauwkeurigheid. Na het verharden is het funderingselement no het gemeten te hebben eruit 

gehaald en gecontroleerd om te zien of dot geheel met beton gevuld is. Hieruit is gebleken dot no het storten de 

funderingswijze niet was verschoven en verzakt en geheel goed gevuld met beton bleek te zijn 
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1 lnleiding 

1.1 Algemeen 

Dit verslag goat over het ontwerpen van een ge·industrialiseerde funderingswijze, dot uiteindelijk goedkoper en 

efficienter wordt don de al bestaande funderingswijze voor de woningbouw en laagbouw. Onder het begrip 'een 

fundering van een bouwwerk' wordt het volgende verstaan: de constructie die het gebouwgewicht overbrengt naar 

een draagkrachtige grondlaag . Dit kan direct don wel via een heipaal. Op een manier dot geen grotere zettingen 

(zakkingen) of zettingsverschillen optreden don voor het bouwwerk toelaatbaar zijn . 

lndien de draagkrachtige grondlaag zich vlak onder het maaiveld bevindt kan hierop rechtstreeks worden gefundeerd. 

Er is don sprake van een zogenaamde 'fundering op staal' . Bevind de draagkrachtige grondlaag zich op grote diepte 

onder het maaiveld, don is meestal 'een fundering op palen' nodig. De palen overbruggen hierbij de afstand tussen 

het bouwwerk en de draagkrachtige grondlaag. 

In l • instantie wordt de ge"industrialiseerde funderingswijze ontworpen voor een fundering op palen. Het ontwerp wot 

hier uit voortvloeit wordt don vergeleken met een fundering op staal, om ook hiervoor een ge·industrialiseerde 

funderingswijze te ontwerpen . 

Bij het ontwerpen van een fundering goat het eigenlijk om de verbinding tussen het bouwwerk en de draagkrachtige 

grondlaag . Deze verbinding is dus een verzameling van elementen (zoals funderingsbalk, metselwerk onder peil, kim 

en dergelijke) en (sub)componenten (zoals werkvloer, heipaal en dergelijke) tot aan het peil. 

De probleemstelling is dot bestaande funderingswijzen voor de woningbouw en laagbouw, niet industrieel zijn en in 

zekere zin ook inefficient/ondoelmatig zijn, waardoor bestaande funderingswijzen te duur zijn 

De doelstelling is daarom: Een ge·industrialiseerde funderingswijze te ontwerpen die goedkoper en efficienter is don al 

bestaande funderingswijzen, waarbij de gehele verzameling van de (sub)componenten en elementen tot een 

samenhangend geheel verwerkt worden. Dit wordt het totaalconcept van funderen genoemd. Hierbij zijn belangrijke 

randvoorwaarden van de fundering , de : 

• Sterkte/stijfheid 

• Maatnauwkeurigheid 

• Flexibiliteit I vormgevingsvrijheid 

• Mogelijkheid tot doorvoer van leidingen 

De 2" doelstelling is om een onderaannemer de verantwoording te geven voor alle werkzaamheden beneden peil 

(totaalconcept van funderen) . Hierdoor kun je deze organisatie aanspreken op zijn verantwoordelijkheden . Elke 

fundering is anders; andere maatvoering, andere belastingen, andere doorvoeren, etc. Het totaalconcept van 

funderen moet een universele funderingswijze worden, die op zoveel mogelijk funderingen toegepast kan worden. Een 

integrale benadering is hiertoe noodzakelijk. Deze integrale oplossing kan er toe leiden dot minder bouwfouten 

optreden. 
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In het verslag wordt in het eerste hoofdstuk ingegaan op het ontwikkelingsproces van de ge"industrialiseerde 

fundering . Met andere woorden hoe, tot het uiteindelijke ontwerp voor ge"industrialiseerde funderingswijze gekomen 

is, met al zijn aspecten. Stapsgewijs is deze funderingswijze daarna nagelopen tot dot hij opgeleverd kan worden. 

In de daaropvolgende hoofdstukken is de ge"industrialiseerde funderingswijze in 2 hoofdstappen verdeeld te weten: 

• Fabricage van de ge"industrialiseerde fundering 

o Bekisting 

o Bovenstuk I kimconstructie 

o Wapeningskorf 

• Uitvoeren van de ge·industrialiseerde fundering 

o Stellen 

o Storten 

o Controleren (maatnauwkeurigheid) 

Uit alle voorgaande gegevens is voor de ge·industrialiseerde funderingswijze een experimenteel onderzoek gemaakt. 

Dit experimenteel onderzoek heeft dezelfde stappen doorgenomen als in de uitvoering van de ge·industrialiseerde 

fundering is omschreven. Met andere woorden, de fabricage van de funderingswijze, hoe is hij gesteld, gestort en 

uiteindelijk gecontroleerd op maatnauwkeurigheid. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten, die uit de uitvoering van de ge·industrialiseerde funderingswijze en het 

experimenteel onderzoek zijn gekomen, nader bekeken. Doel daarvan is om na te gaan wot het voor consequenties 

heeft tussen de ontwikkeling van de fundering en de uiteindelijke uitkomst uit het experimenteel onderzoek. 

Tot slot worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, op basis van wot is besproken in de 

voorgaande hoofdstukken. 
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1.2 Aanleiding tot de ontwikkeling 

De aanleiding om een nieuwe funderingswijze te ontwerpen is gekomen na een gesprek met Dr. ir. S.P.G. Moonen . 

Deze heeft een proefontwerp gemaakt over een nieuwe funderingswijze, ten behoeve van het verkrijgen van de graad 

doctor aan de technische Universiteit Eindhoven. Hieruit is gebleken dat in de laatste eeuw weinig in de manier van 

bouwen is gewijzigd, daarom is met behulp van onderzoek- en ontwerpaspecten een nieuwe funderingswijze 

ontwikkeld als onderdeel van een nieuwe bouwwijze. Met de gegevens uit het proefschrift, wilde ik de 

ge"lndustrialiseerde funderingswijze verder ontwikkelen tot een nog completere funderingswijze . 

Het ontwerp van een nieuwe funderingswijze is uiteindelijk bedoeld voor woning- en laagbouw 

De aanleiding voor deze funderingswijze wordt in het kort vertaald naar het 

volgende figuur 2 . Hier stoat een doorsnede van een funderingsbalk 

getekend, in een VBI U-bekisting, dit is een massieve rechthoekige 

funderingsbalk. In de laatste jaren is aan deze fundering weinig meer 

veranderd, wel ten opzichte van (bouwfysisica, denk aan koudebruggen) 

isolatie en gedeeltelijk prefabricage. De vraag die dan bij mij opkomt, is in 

hoeverre kun je de fundering zo veranderen dater hetzelfde resultaat mee is 

te behalen zonder dater aan de eisen die voor een fundering bestaan 

(sterkte) wordt getornd. Hier is onderzoek naar verricht en daaruit is 

voortgekomen dat je er ook een 1-profiel (zie de grijze cirkels) van kunt 

maken, gelijk als in de staalbouw. Waarom een 1-profiel er van maken, dit 

komt omdat je eigenlijk een aanlegbreedte nodig hebt aan de onderzijde, 

een bovenzijde waarop het opgaande werk komt en een lijf om hoogte aan de 

fundering te geven. 

De opbouw voor de fundering is nu als volgt: 

l . onderzijde, genaamd onderflens 

2 . het middelste gedeelte, genaamd het lijf 

3. bovenzijde, genaamd bovenflens 

Figuur 2: Doorsnede fundering 

Wat zijn nu de eisen die gesteld worden aan elke onderdeel van deze opbouw voor de fundering . In het kort: 

De onderflens: 

• Breedte afhankelijk van draagkracht onderliggende grondlaag (op staal of op palen gefundeerd) . Voor 

fundering op palen wordt eruit gegaan van een breedte van 400mm (inclusief heiafwijking van 50 mm naar 

weerszijden) . Er moet vanuit worden gegaan dater een paaldiameter van 290 kan worden aangehouden . 

Voor op staal funderen worden de volgende breedtes aangehouden 400-600-800mm; 

Het lijf: 

• De krachten uit bovengaande constructie over te brengen naar de draagkrachtige laag of paalkop onder de 

onderflens 

• In lengte richting wordt aan gedacht om een vakwerkconstructie I raatligger te maken (denk aan een W-, of 

X-model). Om mogelijke doorgangen te forceren om daardoor leidingen te voeren (installaties); 
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De bovenflens: 

• Ondersteuning spouwmuur (100-170-1 OOmm), bovenkont moet minimool 400mm breed (inclusief 30mm 

tolerontie voor stelruimte) zijn; 

• Oplegging voor het vloersysteem die wordt toegepost, minimole oplegging is 1 OOmm; 

• En eventuele kimconstructie ols extra mogelijkheid om een mootvoste en vlokke bovenzijde te verkrijgen. 

Er is onderzoek verricht noor troditionele funderingen en prefab funderingen. Hierbij wordt in eerste instontie 

uitgegoon voor een fundering op polen . In de volgende tobel zijn voor beide funderingen de punten op geschreven 

woorom er een nieuwe (ge·industrioliseerde) funderingswijze ontworpen kon worden . Troditionele fundering bestoot uit 

een groot oontol losse onderdelen, dus veel (gesjouw) werkzoomheden op de bouwploots. Prefab fundering, is al een 

hele verbetering i.v.m. een deel van het werk noor de fabriek te verplootsen, zie in tobel de grijze ospecten. In de 

volgende porogrofen worden de fundering op polen en fundering op stool behondeld. 

Traditionele tunderlng Prefab tunderingen 
Ontgroven bouwput met hydroulische Ontgraven bouwput met hydraulische 

kraan kraan 

Uitzetten heipiketten Uitzetten heipiketten 

Heien Heien 

Koppensnel I en Koppensnell en 

Egaliseren van de bouwput Egali seren van de bouwput .......... ~~~~~~~---~~~~~~~ 
W erkvl oer/fol i e 

Bekisting stellen 

Wapeni ng/vl echtwerk 

Sparingen I .b.v. doorvoeren plaatsen 

Schoonmaken kist en paalkoppen 

I nspedi e bouwtoezi chi/ opzi chi er 

Betonstorten 

Slopen bekisting, schoonmaken en 

afvoeren 

Bouwfouten kunnen er nog optreden 

Voor elke prefab balk is een andere 

mal in fabriek nodig 

Tobe! 1 :verschil tussen troditionele en prefab funderingen 

In het kort wordt eerst uitgelegd wot wordt verstoan onder de begrippen lndustriolisatie en prefabricoge. 

Onder industriolisotie wordt het volgende verstaon: 

• Componenten zijn in principe machinaol of outomotisch vervoardigd via een industriele 

productiemethode in een geconditioneerde omgeving en wel voor dot ze warden verkocht. 

Onder prefabricoge word! het volgende verstoon : 

• No opdrocht elders (bu iten de bouwplaats) componenten verwerken/ bewerken tot een gereed product, 

die noor de bouwploots worden vervoerd om door gemonteerd te worden, deze productie vindt ploots 

no oonkoop. 
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Prefabricoge en industriolisotie in de bouw hebben zich al bewezen door tot kostenreductie te leiden . Een nieuwe 

(ge"industrialiseerde) funderingswijze kan worden ontworpen om: 

• T otoaloplossing voor een (ge·industrialiseerde) funderingswijze te verkrijgen tot oon het peil, (totoolconcept); 

• Kwaliteitsniveou te woarborgen, om doormiddel van een eigen ontwerpbureou voor een economisch 

ontwerp te zorgen; 

• Fobrieksmotige productie voor deze funderingswijze maken . Om een hoogwoordige kwaliteit, in 

geconditioneerde ruimtes te krijgen; 

• Bekisting- en vlechtwerk, metselwerk niet meer op de bouwploots . Met ondere woorden, de 

arbeidsomstandigheden verbeteren door de werkzoomheden van de bouwploots noor de fabriek te brengen; 

• minder ofhonkelijk van externe invloeden, denk oon weersinvloeden; 

• Kortere bouwtijd te verkrijgen, dus lagere bouwplaatskosten en een snellere doorlooptijd; 

• Ge"integreerde functies in deze funderingswijze te verwerken, denk hierbij oon doorvoerleidingen, oplegging 

van de vloer, etc; 

• Niet meer ofhonkelijk te zijn van lengtes, gemakkelijk elke lengte funderingselement te maken, zonder dot er 

verschillende mollen worden gemaakt; 

• Bedrijf die deze ge"industrioliseerde fundering, vervoardigd, op zijn verontwoordelijkheden kunnen 

aonwijzen, tot dot deze wordt opgeleverd . Hierdoor heb je een snelle lijn onderling (een aonspreekpunt voor 

olle funderingsactiviteiten) met goed overleg. 

1.2.1 Totaalconcept van funderen 

Het totoolconcept van funderen is ontwikkeld om het funderingstroject le optimoliseren. Zodoende een kortere 

bouwtijd le verkrijgen, dus lagere bouwplootskosten en een snellere doorlooptijd le realiseren. Van het ontwerp, de 

productie, levering en instollatie van heipalen, vloerelementen en de ge"industrioliseerde funderingselementen tot en 

met de oplevering van de funderingswijze tot peil volt onder het totoolconcept funderen. 

Een orchitect/opdrochtgever komt met een Voorlopig Ontwerp. De eigen constructeur ondersteunt het voorontwerpen 

vonof ontwerpschetsen, van de hoofddroogconstructie tot en met Definitieve Ontwerpen. 

Het ge·industrialiseerde funderingsbedrijf heeft een eigen ontwerpbureou, hier worden de funderingselementen 

berekend en getekend, nodal van de constructeur de gewichtsberekening is gekregen. lo is het mogelijk om een 

kwolitatieve en economische fundering le moken. Er is slechts een bosisbestand op basis woorvon olle activiteiten 

worden oongestuurd. Oil bosisbestond bevat tekeningen voor de werkploots woor de funderingsonderdelen in elkaor 

worden gezet/geossembleerd tot complete funderingselementen, om ze daorno op een vrochtwagen le laden en te 

vervoeren noor de bouwploots. 

Een belongrijk aspect, van het totoolconcept van funderen is de maotvoering. De maatvoering wordt ook volledig 

door het bedrijf, doormiddel van een stelploeg uitgevoerd . De moatvoering voor grondwerk, heipiketten en stelpunten 
I 

voor de funderingselementen wordt op de bouwplaats uitgezet. Ook controle van de positie van de heipoal en de 

hoogte no het koppensnellen wordt uitgevoerd . Het bosisbestand bevat de benodigde informotie voor olle uit te zetten 

punten, die door de stelploeg op locotie worden uitgezet. De stelploeg bestoot uit twee personen, woorvon een op de 

minikroon de grondwerkzaomheden uitvoert. Denk bij grondwerkzoomheden, oon bouwrijp maken van de 

bouwplaots, uitgroven van funderingssleuven, het plootsen van de funderingselementen, het weer aonvullen van de 

sleuven . 
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De funderingselementen worden volgens volgorde die op de basistekening staan gelegd. Als de funderingselementen 

zijn geplaatst word het vloersysteem geplaatst. De fundering en het vloersysteem worden hierna in een keer gestort. 

Na het verharden wordt er nog een controle meting uitgevoerd waarna de fundering opgeleverd kan worden aan de 

aannemer. 

De voordelen van het totaalconcept van funderen zijn : 

• T otaaloplossing voor een (ge"industrialiseerde) funderingswijze tot aan het peil; 

• Kwaliteitsniveau te waarborgen, om doormiddel van een eigen ontwerpbureau voor een meest economisch 

ontwerp voor een fundering te zorgen; 

• Kortere bouwtijd te verkrijgen, dus lagere bouwplaatskosten en een snellere doorlooptijd; 

• Bedrijf die deze ge·industrialiseerde funderingswijze vervaardigd, op zijn verantwoordelijkheden kunnen 

aanwijzen, tot dot deze wordt opgeleverd . Een aanspreekpunt voor alle funderingsactiviteiten. 

Figuur 3 : T otaalconcept van funderen 

In figuur 3, is in het kort het totaalconcept van funderen beschreven, metals uitgangspunt een basistekening, waar 

vanuit alle activiteiten warden uitgevoerd . Voor het maken van funderingselementen, het maken van de 

wapeningskorf, het logistieke proces, het stellen en de maatvoering op de bouwplaats. Het totaalconcept van 

funderen wordt door een bedrijf, onderaannemer geheel uitgevoerd . Hierna wordt het overgedragen aan de 

hoofdaannemer, die het gebouw verder kan bouwen 
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2 Ontwikkelingsproces van de geindustrialiseerde fundering 

2.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, op welke wijze de uiteindelijke ge'industrialiseerde funderingswijze tot stand 

is gekomen . Voor de vorm en afmeting van de ge'industrialiseerde funderingswijze zijn vooral de onderstaande vier 

argumenten bepalend te weten : 

1 . Constructieve argumenten (opnemen van krachten naar de draagkrachtige grondlaag) 

2. Bouwfysische argumenten (koudebruggen) 

3. Argumenten m.b.t. de industriele productie (verschuiven van zoveel mogelijk werk van bouwplaats naar 

werkplaats) 

4. Uitvoeringsargumenten (stellen en aansluiten van de elementen, storten) 

Stapsgewijs worden hieronder, de volgende punten toegelicht: 

• Ontwerpcriteria 

• Fundering op palen 

• Fundering op staal 

• Maatvoering bouwput en bouwraam 

• Doorvoer van leidingen 

• Vloeren die geschikt zijn voor de ge'industrialiseerde fundering 

• Uitwerking verschillende funderingen 

2.2 Ontwerpcriteria 

NEN 6720 geeft voor detaillering van een betonbalk o.a. de volgende eisen; 

1. Balken minimale afmetingen: 

• De breedte b van in het werk gestorte balken moet over de gehele lengte en hoogte tenminste 1 OOmm 

bedragen; 

• Bij vooraf vervaardigde balken mag de minimale breedte warden verminderd tot 70 mm voor binnen 

toe te passen balken en 80mm voor buiten toe te passen balken; 

• Bij balken gestort tegen blijvende bekisting moet de minimale breedte warden vermeerderd met 5 mm 

per blijvende bekist oppervlak; 

• Bij toepassing van een dubbel wapeningsnet mag de balkbreedte b niet kleiner zijn dan 120 mm bi j in 

het werk gestorte balken en 100 mm bij vooraf vervaardigde balken; 

• Bij toepassing van vooraf vervaardigde gewapende betonnen schillen geldt als minimale breedte van 

de totale balk: 100 mm vermeerderd met de dikte van de vooraf vervaardigde schil aan weerskanten. 

• De balkbreedte moet tenminste gelijk zijn aan 2,5D (D=grootste korrelafmeting) 
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2. Voor de gewichtsberekening zijn de volgende uitgongspunten van toepossing: 

• NEN 6702-TGB 1990 Belostingen en vervormingen 

• NEN 6720-TGB 1990 Voorschriften Beton (VBC 1990) 

• NEN 6740-TGB 1990 Geotechniek 

• Berekeningsnorm NEN 67 43- Funderen op stool 

• Berekeningsnorm NEN 67 44- Funderen op polen 

• Veiligheidsklosse 3 

• Aongehouden belostingen : Dok, Verdiepingsvloeren, Begone grondvloeren 

Er zijn verschillende monieren om een fundering te maken. Voordot een keuze gemookt kon worden is de volgende 

informotie benodigd: 

• Wot is de gewichtsverdeling van het gebouw? 

• Op welke diepte zitten de geschikte grondlogen? 

• Wot is het droogvermogen van de voste grondloog (toelaotbaor oontol N/mm2)? 

We kunnen kiezen uit funderen op polen en funderen op stool. Funderen op stool is tot een diepte van ongeveer 1 

meter. T ussenvorm (fundering op putten, fundering op grondverbetering) van l tot 3 meter en de paolfundering 

wonneer de voste grond dieper zit don 3 meter. Dus de methode van funderen wordt hoofdzokelijk bepoold door de 

somenstelling van de ondergrond. In de volgende porogrofen wordt voor beide funderingen ingegoon wot dot voor 

consequenties heeft voor een ge·industrioliseerde funderingswijze. 

2.2. J Fundering op palen 

Bevindt de droogkrochtige grondloog zich op grote diepte onder het mooiveld, don is meestol een fundering op polen 

nodig . De polen overbruggen hierbij de ofstond tussen gebouw en 

droogkrochtige grondlaog. De polen worden door verticole krochten 

belost. De krochten kunnen uit de bovenliggende constructie komen, 

moor ook grond kon belosting op de pool uitoefenen. Als de polen in de 
fohc 

grond zijn geheid worden de boveneinden allemaol op de juiste hoogte 

ofgehokt (het koppensnellen). De wopening van de polen komt don bloot 

te liggen . Hierover wordt een balk (uiteindelijke ge'lndustrioliseerde 

funderingselement) gesteld. Zie figuur 4 voor een doorsnede van een 

fundering op polen . 

De eisen die gesteld worden oon bolken over polen zijn : Figuur 4: fundering op pal en 

• De breedte van de bolken wordt onder ondere bepoold door de ofmetingen van de poolschocht; indien er 

uitgegoon wordt van een moximole hei- ofwijking van 50 mm noor weerzijden, wordt de balkbreedte: Dpaal 

+ l 00 mm Dus bij pool van 290 x 290 moet de breedte van de balk minimool 390 mm zijn. 

• De hoogte van de bolken kon globool worden gesteld op circa 1/l0 van de gemiddelde paolafstand, 

uitgoande van een niet al te zwore belosting . Uiteroord moeten de velden wel met extreme belostingen en 

grotere oversponningen ofzonderlijk controleren op stijfheid en sterkte. Dit geldt voor een stondoard 

doorsnede. 

15 



Afstudeerproject: Ontwerp van een ge"lndustrialiseerde funderingswijze. Tu I e 

• Er geldt een eis ten aanzien van de maxima le slankheid van een prefab heipaal (L/D< 70) . Een paal met 

een schachtafmeting van 250x250mm2 mag dus niet longer zijn don 17,5 meter. De slankheidseis is zo 

gesteld om de kans op breuk tijdens het heien te verkleinen 

• De onderkant van de balken dienen tenminste 0,60 meter onder het maaiveld te liggen teneinde het 

opvriezen te voorkomen. 

Geprefabriceerde funderingsbalken. 

Bij fundering op palen voor woningbouw en utiliteitsbouw met serie-effecten, worden tegenwoordig ook wel prefab 

funderingsbalken toegepast, zie figuur 5. 

De voordelen hiervan zijn: 

• exacte maatvoering en constante kwaliteit 

• kortere bouwtijd, versnelling van het bouwproces 

• verbeteren arbeidsomstandigheden, minder inzet mensen 

op de bouwplaats 

• hoge betonkwaliteit 

• werkvloer niet nodig 

• bekisten, vlechten, storten en ontkisten niet meer nodig 

Nadelen echter voor prefab funderingen zijn: 

• Zware hijsvoorziening altijd nodig 

• Bij bouwfouten (communicatie fouten) is er een aanzienlijke 

vertraging 

• Doorvoervoorzieningen, leidingen van te voren regelen . 

• Geen repeterende constructie, elke funderingsbalk is anders 

(lengte) 

• Aansluitingen, knooppunten altijd ondersabelen 

• Exacte maatvoering, weinig tolerantie 

In het werk-gestorte-beton 

Figuur S:prefab funderingsbalk 

Voor de ge·lndustrialiseerde funderingswijze is ook gekeken naar in het werk-gestorte-beton. Dit heeft als voordeel : 

• Voor het bekistingsysteem kan een minikraan gebruikt worden . 

• Minder kans op bouwfouten, door ter plekke oplossingen te maken 

• Dot de fundering en vloer in een keer gestort kunnen worden. 

• Eventuele kimconstructie er in betrekken om maatvaste bovenzijde te verkrijgen 

• Goede aansluitingen voor knooppunten 

Na gekeken te hebben naar alle voor- en nadelen bij prefab beton en in het werk-gestorte-beton, is besloten om in 

het werk-gestorte-beton te gaan toepassen. In het werk-gestorte-beton wordt mee bedoeld, dot de funderingsbekisting 

geheel gevuld wordt met (traditioneel beton) betonmortel. Betonmortel is minimaal B35 (milieuklasse 2, 

consistentiegebied 3, plastisch, D= 16). De betonmortel kan rechtstreeks vanuit de betontruckmixer met een kubel of 

met een betonpomp worden gestort. Het beton wordt aangeleverd met plastificeerder zodat de betonmortel beter 

vloeibaar is . 
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Er is ook gekeken noar zelfverdichtende betonmortel. Deze betanmartel heeft ols voardeel dot er niet hoeft worden 

getrild. Het is zeer vlaeiboor en doordaar vu lt de bekisting zich helemool. Zelfverdichtend betan biedt dus grate 

voordelen tijdens de uitvaering. Nodeel is dot zelfverdichtend beton nag vrij duur is, moor dit kon over een poor joar 

gunstiger warden ten opzichte van gewoan troditianeel betan. Voor de ge'industrioliseerde funderingswijze wardt in l " 

instontie gewoon in het werk-gestarte-beton taegepost. Het is in een later stadium, oltijd geschikt om zelfverdichtend 

beton te goon gebruiken. 

Hoe kamt de ge'industrioliseerde funderingswijze er nu uiteindelijk uit te zien . In de oonleiding tot de antwikkeling is de 

funderingsdaarsnede vertoold noor een 1-profiel. De funderingsdaorsnede ziet er 

nu als volgt uit, zie figuur 6 . Hier is een doorsnede te zien voar een fundering op 

palen. De mootvaering is ols valgt bepoold: 

• De poolofmetingen die gebruikt warden voor de ge'industrioliseerde 

funderingswijze, zijn 220x220mm, 250x250mm, 290x290mm. De 

oonlegbreedte voor de fundering op polen is hierdoar 400mm 

geworden; 

• Voor het lijf, een in het werk gestorte betonbolk in een blijvende 

bekisting, zie porogroof 2.2 . ontwerpcriterio, is de lijfbreedte 150 mm 

gewarden; 

• De lijfhaagte is 400 mm geworden om er inkossingen in te kunnen 

maken t .b.v. leidingdoorvoer; 

• De Bovenzijde is 400 mm breed geworden, voar de ondersteuning van 

de spouwmuur (l 00-170-1 OOmm) inclusief 30mm tolerontie voor 

stelruimte en tevens voor oplegging van het vlaersysteem; 

• De complete hoogte van 665 mm is om vorstvrij te goon funderen. 

2.2.2 Fundering op staal 

400 

Figuur 6:doorsnede gei"ndustrialiseerde 

funderingswijze voor fundering op palen 

Fundering op stool is de Nederlandse benaming voor een ondiepe aangelegde fundering waarbij de krochten uit de 

bauwconstructie via plaat- of strookachtige elementen of via poeren in de bodem worden geleid, zie figuur7 . De 

doorbuiging zal onderin de strook, in de breedterichting, 

trekspanningen veroorzaken, zodat een hoofdwapening van 

korte dwarsstaven nodig is . Behalve deze hoofdwapening 

wordt er ook verdeelwapening loodrecht op de 

hoofdwapening aangebrocht. Deze verdeelwapening zorgt 

ervaor dot de plaatselijke minder droagkrochtige plekken in 

de grond worden overbrugd. Voor de fundering op stool, 

kan hetzelfde funderingsdoorsnede aangehouden worden 

als voor fundering op palen, alleen met het verschil dot aan 

de onderkant er rekening mee moet worden gehouden dot 

er een verbrede voet (aanlegbreedte) maet worden gebruikt 

om dwarskrocht over te brengen. De fundering op stool 

100 

llL...:;....ll 
K&.11'sMt4.t..Mn meCB«IW~tk 
Gia•<>1 JooloUe 
1*hl•~ 
su..tnm -m~t•t.e-Mt 

Figuur 7: strokenfundering 

c.,,,.,,, dokV!
G~&pmd 'b~ton ~~ 
IPB l .. IOUt 
n ro11. 

17 



Afstudeerproject : Ontwerp van een ge"industrioliseerde funderingswijze. Tu I e 

houdt in dot de gronddruk zo is opgebouwd dot er een funderingsbreedte kan worden aangehouden van 400, 600 

en 800 mm. Als er een nog bredere fundering nodig is, is het misschien redelijker om grondverbetering of een 

funderingsstrook met verstevigingsrib te goon toepassen. 

Aanbevelingen bij een fundering op stool zijn in het kort: 

• Aanlegniveau; Het niveau van de onderkant van het funderingselement ten opzichte van een 

referentieniveau . Vorstvrij aanleggen tenminste 800 mm beneden het maaiveld in verband met mogelijke 

opvriezen, een dieper aanlegniveau kan in gunstige zin de sterkte van de fundering be"invloeden. 

• Belendingen; denk aan zettingen. 

• Grondwaterstand; verlaging grondwaterspiegel verhoogt de korreldrukspanning, hierdoor kunnen er 

zettingen optreden. 

• Globaal ontwerpregel is dot de aanlegbreedte van een fundering is 2 a 2,5 x de dikte van de muur die er 

opkomt te staan. Ontwerpregel is bepaald door berekeningen . Uitgaande als voorbeeld van l 00/170/100 

spouwmuur krijg je een breedte tussen 600 en 800 mm. Het is zaak de aanlegbreedten zo te bepalen dot 

voor elke muur de werklijnen van de resultanten van de belastingen en aangenomen grondreacties 

samenvallen . Anders zullen de werkelijke optredende spanningen belangrijk kunnen afwijken van de 

veronderstelde. 

In figuur 8, is een doorsnede van een fundering op stool getekend voor de ge"industrialiseerde funderingswijze . De 

bovenzijde en lijf zijn net als de fundering op palen gelijk gebleven, alleen met het grote verschil dot de onderflens in 

de maten 400-600 en 800mm breed gemaakt kan worden. 

Figuur 8: doorsnede ge·industrioliseerde 

funderingswijze voor fundering op stool 
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2.2.3Maatvoering bouwput en bouwraam 

Als de uitgangsgegevens rooilijn en peil van de gemeente bekend zijn, kan de bouwput worden uitgezet. Het is ook 

mogelijk dot er geen bouwput wordt gegraven omdat het maaiveld te laag ligt. De graafwerkzaamheden warden 

uitgevoerd door een graafmachine als er grate hoeveelheden grand verplaatst moet warden en door een 

minigraafmachine bij geringe grand hoeveelheden. De graafmachine wordt oak gebruikt voor het bouwrijp maken 

van het bouwterrein, het plaatsen van de funderingselementen en het weer gedeeltelijk aanvullen van de bouwput. 

De diepte van de bouwput is afhankelijk van : 

• De hoogte van het peil; 

• De hoogte van het maaiveld; 

• De diepte van de fundering 

• De grondsoort, grondwaterstand en gronddruk 

toekoMstig gebouw 
I I 
I I 
I I 
I I 
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Figuur 9: Bouwput 
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vorst vri j nin. 800- n .v. 

In figuur 9, is een doorsnede te zien van een bouwput. Grondtermen die hier in staan: 

• Maaiveld = daar waar je maait, de bovenzijde van de grond; 

• Talud = de hoek waarander grand langdurig blijft staan meestal 2: 1, ligt aan de grandsoort; 

• Peil = meestal bovenkant van de afgewerkte betonvloer, de ligging van het peil wordt door de gemeenten 

opgegeven t.o .v. een vergelijkingsvlak, meestal de as van de weg. Voor woningen geldt doorgaans als 

peilmaat minimaal 150 mm boven de kruin van de weg 

• Aanlegdiepte = de aanlegdiepte van de fundering moet voor de muren van bouwwerken langs de 

perceelgrens, behoudens die tussen woningen of gebouwen onderling ten minste 0,80 meter zijn en anders 

ten minste 0,60 meter. De genoemde minimale aanlegdieptes houden verband met de indringing van de 

vorst in de grond en met mogelijke werkzaamheden aan kabels en leidingen . [*bran: NEN 6740] 

• Kruipruimte = de ruimte tussen bodemafsluitende laag en onderkant begone grandvloer, in het volgende 

hoofdstuk wordt nagegaan of deze ruimte nag wel nodig is voor de bestaande woningbouw. 

19 



Afstudeerproject: Ontwerp van een ge·1ndustrialiseerde funderingswijze. Tu /e 
In plaats van de gehele bouwput uit te graven is het ook mogelijk om alleen ter plaatse van waar de fundering komt 

te liggen er een funderingssleuf wordt uitgegraven . Nadat het funderingselement in de funderingsleuf is gesteld kan 

het in 2 lagen weer worden aangevuld, zie figuur 10. 

Figuur l O:Funderingssleuf in 2 lagen aanvullen 

Het stellen van het funderingselement gebeurt met behulp van een stelconstructie, dit wordt later behandelt in het 

hoofdstuk 4, de uitvoering van de ge·industrialiseerde fundering . Door het alleen uitgraven van de funderingssleuven 

ontstaat er geen kruipruimte meer. Dit wordt kruipruimteloos bouwen genoemd. Een kruipruimte is alleen nodig onder 

houten vloeren, om via ventilatie een droge vloer te houden om rotten en schimmels tegen te gaan. Voor een gezond 

binnenklimaat is het nodig dat geen vocht en schadelijke gassen zoals Radon (radioactieve chemische element, een 

edelgas dat gevormd wordt) uit de kruipruimte door de begone grondvloer komt. Daarom is het essentieel om de 

begone grondvloer luchtdicht en de kruipruimte goed geventileerd en droog te houden . 

Voor de begone grondvloer worden tegenwoordig alleen nog maar betonnen vloeren gebruikt, hier is eigenlijk geen 

kruipruimte meer voor nodig. Dit heeft als voordeel dater geen bouwput maar een funderingssleuf wordt uitgegraven, 

waardoor er minder grond afgevoerd hoeft te worden, minder kosten worden gemaakt en het voorkomen van natte 

kruipruimtes . De grond afvoeren van een bouwterrein kost veel geld ( o .a . schone grondverklaring), daarom wordt 

gestreefd om zoveel mogelijk grond weer te gebruiken bij het aanvullen van de funderingssleuven . Wei moet er 

rekening worden gehouden voor de aan leg van leidingen en dergelijke. T evens heeft het aanvullen van de 

funderingsleuf als voordeel dat het kan dienen als ondersteuning voor het vloersysteem in de uitvoeringsfase tot dat 

deze wordt gestort. Bouwen zonder kruipruimte heeft hierdoor bouwtechnische en bouwfysische voordelen. 

lndicatie aangeven van kosten grondafvoer. [*bron : www.livios .be, richtprijzen] 

• Graafwerkzaamheden = euro € 13,- /m3 

• Schone grondverklaring = euro €750,-

Voor een fundering op palen dient er wel rekening mee worden gehouden met het ontstaan van een luchtspouw ten 

gevolge van het inklinken van grond . Tevens kan er ook een negatief moment ontstaan doordat grond uitzet en de 

vloer opgetild wordt. 

2.2.4 Doorvoeren van leidingen 

In voorgaande paragraaf is al verteld, dat er in de funderingsbekisting ook doorvoeren voor leidingen zijn gemaakt, 

dit wordt in deze paragraaf verder uitgelegd . Ten behoeve van het doorvoeren van leidingen zijn in de langsrichting 

van het funderingselement inkassingen gemaakt in het lijf, deze zitten h.o.h. 300 mm uit elkaar. De leidingen die 

hiervoor, kunnen worden gebruikt zijn alle soorten nutsvoorzieningen : aanvoerleidingen naar de meterkast: elektra, 

water, gas, telecom, CAI (centrale antenne inrichting), riolering, eventuele inpandige h.w.a. en eventuele vloer 

ventilatiekokers voor kelders . Zie figuur 11 . De afmetingen van de inkassingen is zodanig gekozen, dat de riolering 

met 0125mm (de grootste leiding) door de inkassing geplaatst kan worden. 
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(;l(;lrlY()E)rlE)iclirlgE)l"l n<:J9r clE) 111E)fE)rrl)il11fE):, ................ .. .......................... , 

eleklriciteit 050 mm 
·- -··---·--·--···--·--···----·--·-····· 

water 050mm 

telecom 050 mm 
~·---·-----~·------www'=~~ nm~~-w= 

0\1 032 mm 

0125 mm 

eventuele inpandige hemelwateraiYoer 0110 mm 

figuur 11: label door le voeren leidingen 

De hoogte van de inkassing bedraagt 315 mm door dot het lijf 400mm hoog is. Hierdoor kan de afvoerleiding 

0 l 25mm op diverse dieptes worden doorgevoerd . Dit is noodzakel ijk omdat afvoerleidingen onder afschot gelegd 

word en daardoor op verschillende dieptes bij de fundering uitkomt. Als afschot kan voor de afvoerleiding tenminste 

l :200 en ten hoogste l :50 worden aangehouden. 

Als de funderingselementen worden gesteld kan de installateur tegelijkertijd de in te graven leidingen aanbrengen . 

Daarbij wordt rekening gehouden waar de leidingen uit de vloer komen voor in de meterkast en waar de leidingen 

door de inkassingen in het funderingselement komen . 

2.2.5 Vloeren die geschilct zijn voor de gei"ndustrialiseerde 

funderingswijze 

Een uitgangspunt ook voor deze ge·industrialiseerde funderingswijze is om gelijktijdig de vloer en fundering te kunnen 

storten. Dot houdt in dot er ook een begone grondvloer is in begrepen in deze funderingswijze . Er zi jn veel vloeren in 

de handel voor de begone grondvloer. Van elke vloertype zijn weer een aantal varianten . In Nederland zijn er drie 

typen systeemvloeren voor de begone grondvloer dit zijn : 

• Ge·isoleerde combinatievloer 

• Ge"isoleerde kanaalplaatvloer 

• Ribbencassetevloer 

De combinatievloer wordt in le instantie, als uitgangspunt genomen voor de ge"industrialiseerde funderingswijze. Hoe 

de aansluiting wordt tussen het betreffende vloersysteem en het funderingselement wordt later uitgelegd . De 

combinatievloer, zoals de naam al zegt is een combinatie van elementen . Een drager (omgekeerde T-balk) zorgt 

ervoor dot een vulling (broodje genoemd) met vaste vorm bli jft liggen. Op dit broodje komt de afwerklaag. De 

broodjes kunnen gemaakt worden van : 

• Beton 

• Polystyreenschuim (PS)-+ dit is het meest toegepast 

• Keramisch 
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De voordelen om een combinatievloer te gebruiken, ten opzichte van de andere systeemvloeren zijn in het kort: 

• De T-ligger en broodjes kunnen, evenals de funderingsonderdelen al worden gemaakt als het project nog 

niet bekend is. Geen van de andere vloertypen kan dit; 

• Flexibel, geen extra {zware) hijsapparaten nodig op de bouw, 

alles met een minikraan, zie figuur 12; 

• lnstallatieleidingen kunnen makkelijker door de vloer 

geplaatst worden; 

• Goede hechting tussen fundering en vloer; 

• Funderingsbekisting hoeft niet zwaarder belast worden; 

Nadelen van de combinatievloer zijn : 

• Het is arbeidsintensiever; 
Figuur 12 : Combinatievloer 

• Langere productietijd op de bouw; 

I Alle no.o.tvoerlng afge\elg ult S:tral'llenlljn I 

8 
"' 

+ 
Doorsn. A-A Doorsn. B-B 

Figuur 13: Vloeroplegging en vloer parallel aan de fundering 

In figuur 13, is een aansluiting van de combinatievloer parallel (doorsnede A-A) op het funderingselement gelegd en 

loodrecht (doorsnede B-B) op de fundering gelegd . De T-ligger heeft een oplegging van 1 OOmm op het 

funderingselement en de broodjes liggen tegen het funderingselement. 
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2.3 Verschillende funderingen uitgewerlct 

De funderingsdoorsnede maten zijn nu bekend. Door inkassingen in de langsrichting van de funderingsbalk te maken 

is de benodigde hoeveelheid beton lager. In onderstaande figuur, figuur 14, zijn de volgende drie typen onderzocht. 

Hier is uit deze drie typen uiteindelijk een definitieve fundering gekomen. Het definitieve funderingselement wordt later 

gebruikt voor een experimenteel uitvoeringstechnisch onderzoek. 

Figuur 14: Type A. Type B. Type C. 

Gekeken is naar de hoeveelheden : beton, wapening en bekistingmateriaal dat nodig is per onderdeel. Hier is een 

afweging voor gemoakt welke het gunstigste is. Aanname: beton uit de betoncentrale kost €69,- I m3, EPS komt op 

een € 70,- m3 [*bron: afstudeerverslag Martijn van den Bouwhuijsen]. In figuur 15 is te zien hoeveelheid beton per m1 

nodig is. Vervolgens is gekeken t.o .v. de volgende vier argumenten, welke funderingstype het gunstigste nu is: 

• Constructieve argumenten (afdragen van krachten naar de draagkrachtige grondlaag) 

• Bouwfysische argumenten (koudebruggen) 

• Productieproces (Is het maakbaar) 

• Uitvoeringsargumenten (stellen en aansluiten van de elementen en storten) 

Hoeveelheid beton 

llill1_1rri_3_·· ···· -~ 

Figuur l 5:Hoeveelheid beton per m 1 voor 3 typen funderingen 
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Type A. 

Bij Type A is getracht om zoveel mogelijk beton te besparen, door er een V-vormige ligger (vakwerkligger) van te 

maken. lo is er veel vrijheid voor het doorvoeren van leidingen. Hierdoor is een maximale besparing t.o.v. 

hoeveelheid beton verkregen. Moor door en tegen is het wel nodig om in de diagonalen gebruik te maken van 

wapening . Dit moet gebeuren, omdat het beton de trekkracht niet kan opnemen . Beide diagonalen worden standaard 

gewapend om te voorkomen dot er een diagonaal bezwijkt. Met het aansluiten van verschillende funderingselementen 

bij hoekaansluitingen moet er rekening worden gehouden dot deze met beton massief wordt gemaakt. 

Tijdens het betonstorten moet het beton ook verdicht worden. Met behulp van een trilnaald kan dit worden 

uitgevoerd, het probleem is dot het niet zeker is dot in de onderflens het beton goed wordt verdicht. Zelfverdichtend 

beton kan don een optie worden, moor prijstechnisch is dit nog niet haalbaar. 

Type B. 

Type B is ook een V-vormige ligger, alleen is er als uitgangspunt om de 300mm een verticale ondersteuning 

geplaatst. Hier kan dan als wapening een beugel in komen . De diagonalen hoeven don niet gewapend te worden en 

kunnen als drukstaven dienen. Het probleem dot je bij dit type tegen komt is dot voor aansluitingen van hoekpunten 

en verschillende elementen je ook geen goede aansluiting hebt. 

TypeC 

Type C, is een X-vormige ligger geworden waar nog steeds doorvoer mogelijkheden zijn voor leidingen. Voor type C 

is uiteindelijk gekozen in verband met het uitvoeringstechnische gedeelte. Het probleem bij type A en Type B is, hoe 

de verschillende elementen aan elkaar worden gekoppeld en hoe de hoekaansluitingen uiteindelijk wordt gemaakt. 

Bij type C is getracht om alle voordelen hierin te verwerken volgens de vier voorgaande argumenten . Hierbij is naar 

de krachtsafdracht gekeken. De krachtsafdracht gebeurt hier doormiddel van diagonalen en verticale staven . 

Type C is daarna verder ontwikkeld waarna, figuur 16 de uiteindelijke funderingsbalk is ontstaan. 

Figuur 16: Uiteindelqke ge·lndustrialiseerde funderingsbalk uit 

Type C, ontwikkeld 
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2.4 Bovenstuk/kimconstructie 

Bij de troditionele funderingsmethoden kan er een maatnauwkeurigheid komen voor het opgaande werk doormiddel 

van lagen metselwerk. Door de aanpassing van de dikte van de voeg, verschillende steen afmetingen kan er 

maatnauwkeurig naar het metselkoord worden gemetseld, totdat het peilhoogte wordt bereikt. Aon de bovenzijde van 

de bovenflens van de funderingsbalk moet nu een constructie komen, te weten een bovenstuk, waardoor het mogelijk 

is om aan dezelfde eisen te voldoen als voor de troditionele funderingsmethode . Hierbij wordt een kimconstructie 

ingevoegd waardoor, een maatnauwkeurigheid te verkrijgen is, ten behoeve van het opgaande binnenmetselwerk. 

Hierop kunnen don industriele vervaardigde componenten worden geplaatst, zoals kalkzandsteenblokken . 

Deze constructie, genaamd het bovenstuk (figuur 17), heeft de volgende punten in zich : 

• Het doet dienst als rondbekisting om de vloer en 

fundering in een keer te kunnen storten; 

• Ondersteuning voor een eventuele kimconstructie. Voor 

maatnauwkeurige aanzet van het opgaande metselwerk of 

kalkzandsteenblokken; 

• inkassingen om het beton te storten en te verdichten in de 

funderingselement; 

• Het heeft een lsolerende functie ten behoeve van 

koudebruggen . 

Type 1. Type 2. 

Figuur 18: drie typen voor bovenstuk 

Figuur l 7: bovenstuk 

Type 3. 

Voor de bovenconstructie op de funderingsbalk zijn drie typen bovenstukken gemaakt, elke type, is een verbeterde 

versie t.o.v. de voorgaande constructie. De verschillende types bovenstukken zijn te zien in figuur 18. Elk type wordt 

stop voor stop doorgenomen hierdoor komt antwoord op waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. 
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Type 1: 

Type 1 zie figuur 19, bestoat uit de volgende onderdelen: 

• Een stolen strip t.b.v. het bij elkoor klemmen van de zijkonten van de funderingsbekisting en het voorkomen 

van doorzakken van het bovenstuk. 

• EPS t-stuk wot tevens ols opgoonde isolotie dient, deze heeft al een breedte van l 40mm. Deze EPS t-stuk ligt 

op de stolen strip 

• Het is een EPS t-stuk geworden doordot de ligger van de combinotievloer hier tussen komt te liggen 

• Droadeind deze is t.b.v. op hoogte stellen van het gezette stolen U-profiel 

• Een driehoekige plaat, deze stoat tegen de rug van het EPS t-stuk in verbond met het tegenhouden van de 

betondruk 

• Kimconstructie : bestaat uit een gezette stolen U-profiel 

Nodeel van dit type is dot er veel verschillende moterialen bij elkaor komen om zo het bovenstuk te moken . Dit mookt 

dot dit type duurder wordt, veel werkzoomheden 

om de bovenstuk compleet te maken . Het exact, 

op hoogte drooien van het gezette stolen profiel, 

moet gebeuren nodot de fundering en vloer 

gestort word . Probleem is ook dot door 

betondruk wot van de vloer in de fundering komt 

er een opgoonde druk ontstaat woordoor het 

gehele bovenstuk omhoog gedrukt wil worden . 

Dit kon worden voorkomen ols oon het stolen 

profiel ter plaotse van de EPS-bekisting een 

inklemming komt. Het storten van de fundering Figuur 19: Type 1. 

gebeurt nu oon de buitenkont. Doorno ols de fundering gevuld is, moet de vloer gestort worden . Probleem is dot er 

don niet een directe verbinding tussen de combinatievloer en de funderingsbalk is . Hier zit van het EPS t-stuk nog een 

gedeelte EPS strook onder dit kon door het gewicht van het gebouw later nog ingedrukt worden woordoor er geen 

exocte maatvoering meer is. Als de fundering en vloer gestort zijn moet het gezette stolen U-profiel nog middels de 

stolen droodeind op hoogte gesteld worden, dit moet in de nog natte beton gebeuren . 

Type 2: 

Voor type 2 is geprobeerd om er meer een compleet bovenstuk van te moken, minder verschillende onderdelen . Type 

2, bestaat uit ongeveer dezelfde onderdelen, beholve dot 

de driehoekige plaot is vervongen door een stuk EPS. Bij 

deze type kon het in het werk-gestorte-beton gewoon 

tegelijkertijd voor de vloer en fundering gestort worden, oan 

de binnenkant. Hierdoor is er direct oplegging tussen de 

combinotievloer en de funderingsbalk No het verharden 

kon het stuk EPS met nummer 1, zie figuur 20 oon de 

buitenkont weggehaald worden om door het lotere 

buitenblod op te metselen . Het gezette U-profiel wordt 

veronkerd aan het opgoonde stuk EPS met nummer 2 . 
Figuur 20: Type 2. 
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Ook voor dit type oplossing is het met de stalenstrip en de draadeinden een dure oplossing die zo toe te passen. 

Uitgaande dot er om de h.o.h. 600mm een dergelijk stalenstrip met draadeind komt. 

Type 3: 

Met type 3 is getracht een bovenstuk te maken die geheel bestaat uit het materiaal EPS. Hierdoor is het mogelijk 

geworden om de stalenstrip en het draadeind weg te laten. Dit is gedaan omdat de ge·industrialiseerde 

funderingswijze, de funderingsbekisting ook geheel uit EPS is gefabriceerd en omdat een dee! als spouwisolatie goat 

fu nctioneren. 

Om een zelfde soort fabricage voor het bovenstuk te maken is het ontwerp van type 3 in het materiaal EPS 

uitgevoerd . Oit heeft als consequenties dot het bovenstuk uit zich zelf sterk genoeg moet zijn om niet tijdens het storten 

door te knikken en niet omhoog gedrukt of weggedrukt te worden als de fundering met beton gestort wordt. Om het 

omhoog en wegdrukken te voorkomen is er in dit type bovenstuk een verjonging gemaakt die daardoor gedeeltelijk 

geklemd wordt tussen de funderingsbekisting. Ter plaatse van de verjonging van het bovenstuk en de 

funderingsbekisting worden deze aan elkaar gelijmd. 

Er moet tevens iets komen waar het gezette stolen U -profiel komt te staan, te liggen. Oplossing hiervoor is om h.o.h. 

EPS blokken in het bovenstuk te integreren, ter plaatse vanwaar in voorgaande typen een stolen strip en draadeinde 

werden gebruikt. Deze EPS blokken dienen ervoor om hierop de kimconstructie (het gezette stolen profiel) te plaatsen 

en ervoor te zorgen dot tijdens het storten er een versteviging van EPS is gemaakt, zie hiervoor figuur 21. 

Bij type 3, is de stortwijze veranderd de fundering wordt aan de 

buitenkant gevuld en de vloer wordt hierna gestort. De reden om de 

fundering aan de buitenkant te storten, is omdat er aan de 

binnenkant weinig ruimte is om daar de trilnaald in te drukken (l 00 

mm, met daartussen de wapening en beugels) . Aon de buitenkant 

heb je 1 OOmm + nog 30 mm van de spouw. Gedacht werd om in 

de isolatie van l 40mm breed een sleuf te maken om de 300 mm, 

waar je don de trilnaald in kan doen. 

In het EPS waar de combinatievloer komt te liggen, worden sparingen 

gemaakt waar later een betonnen schijf (denk aan een betonnen 

afstandhouder) in gedaan worden, dit gebeurd om de 300 mm. 

Figuur 21 :Type 3. 

Deze betonnen schijf is om de krachtoverdracht van de vloer en de opgaande binnenwand op te vangen en over te 

brengen naar de fundering, zonder dot het onderliggende EPS in elkaar gedrukt wordt zoals bij type 2, al werd 

uitgelegd . Beton storten en aantrillen met een trilnaald (025 mm I 038 mm met 2 t/m5 meter slang) moet mogelijk 

blijven. 

Figuur 22: sparingen in bovenstuk 
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Uiteindelijke bovenstuk: 

Uit al deze drie voorgaande typen is uiteindelijk het volgende bovenstuk voortgekomen, hierin zitten zoveel mogelijk 

goede punten verwerkt tot een geheel genaamd het uiteindelijke bovenstuk. In het isolatiegedeelte zijn sparingen 

gemaakt 060 mm, waardoor er makkelijker een trilnaald door gedrukt kan worden om het beton in de 

funderingsbalk te verdichten. In het EPS waar de combinatievloer komt te liggen, worden net als bij type 3 ook 

sparingen gemaakt, 0 80mm. Dit gebeurt omdat de vloer en fundering tegelijkertijd worden gestort, het beton loopt, 

vanaf de combinatievloer in de sparingen. Hierdoor vult de fundering zich. In de sparingen 060 mm (voor het 

inbrengen van de trilnaald) is te zien hoever de fundering zich heeft gevuld . In figuur 23 is het uiteindelijke bovenstuk 

te zien . Doormiddel van het experimentele uitvoeringsonderzoek is te zien in hoeverre de fundering zich goat vullen 

door deze manier van storten. 

Figuur 23: uiteindelijke bovenstuk bovenstuk met opgaande metselwerk 
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3 Fabricage van de geindustrialiseerde fundering 

3.1 lnleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan hoe tot het uiteindelijke ontwerp van de geYndustrialiseerde 

funderingselementen wordt gekomen . Het is gebleken dot het kwaliteitsniveau in de woningbouw kan worden 

verhoogd door een fabrieksmatige productie van bouwelementen of bouwonderdelen. In dit hoofdstuk over fabricage 

van de ge·lndustrialiseerde fundering wordt er daarom op ingegaan hoe deze onderdelen op voorhand geproduceerd 

kunnen worden in de fabriek. Hier liggen de onderdelen van het funderingselement en de combinatievloer op 

voorraad en als er gebouwd goat worden, kunnen alle onderdelen worden samengevoegd tot een compleet 

funderingselement. In dit hoofdstuk wordt omschreven hoe de verschillende onderdelen worden vervaardigd . 

Direct na het verkrijgen van een opdracht kunnen de hoeveelheid onderdelen samengevoegd worden tot een 

funderingselement. De opdracht bestaat uit een basistekening waar de hoeveelheid funderingselementen van wordt 

afgelezen. Dit funderingselement bestaat uit funderingsbekisting, wapening en bovenstuk compleet. Het 

funderingselement kan don in de verschillende lengtes, naar de bouwplaats worden vervoerd . Op de bouwplaats kan 

don onmiddellijk met de plaatsing van het funderingselement worden begonnen. De basistekening wordt tijdens de 

uitvoeringsfases ook gebruikt. De verschillende onderdelen voor de funderingswijze zijn weergegeven in de volgende 

tekening. 

kimconstructie/b01enstuk 

Figuur 24 :Funderingsonderdelen 

De volgende onderdelen worden uit figuur 24, belicht in de volgende paragrafen : 

• Bekisting algemeen, 

o EPS- funderingsbekisting 

o Standaardwapening/ afstandhouders 

o Kimconstructie /bovenstuk 
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3.2 Bekisting algemeen: 

Een bekisting is o.o. een hulpconstructie in controvorm voor ondersteuning van de betonconstructie gedurende de 

verhordingstijd. Deze constructie bestoot globool uit drie onderdelen : 

• de contoctbekisting (stool, hout, EPS of een combinotie hiervon) 

• De steunconstructie {bij de fundering wordt hier grond gebruikt) 

• De hulp- en stelmiddelen 

Moteriool dot meestol gebruikt wordt voor funderingsbekistingen zijn: hout, stool en EPS. Hieronder licht ik deze even 

op en benoem de voor- en nodelen die elk bekistingmoteriool heeft. De geindustrioliseerde fundering wordt een 

verloren bekisting. Onder een verloren bekisting wordt verstoon een bekisting die niet meer wordt weggehoold no het 

verhorden van het beton . 

Hout, en don voorol nooldhout is gemokkelijk verwerkboor en heeft een loog gewicht. Het kon gemiddeld 3 o'5 

mool gebruikt worden. Een nodeel is dot hout kon krimpen en zwellen en eventueel kon kromtrekken . Het is vrij duur 

voor een verloren bekisting en wordt veel gebruikt voor troditionele funderingen 

Staal, meestol toegepost bij seriemotige productie, omdot ze nogol duur zijn . 

Nodeel is ook dot ze grote eigengewicht hebben, hierdoor is een kraon vereist. Wei zijn ze mootvost en duurzoom, 

mits ze goed worden gebruikt en schoongemookt worden . 

EPS (geexpandeerde polystyreenschuim) bekistingen, hierbij zijn olle vormen mogelijk, mits ze in een 

aluminium motrijsmal (extrusie) gemaakt kunnen worden, voordeel ze zijn maatvast. : Bij koud weer zal het beton wot 

beter verharden door de grote isolerende vermogen van het PS-schuim . Ontkisten van de fundering is niet nodig, 

omdat door zijn warmte-isolerende vermogen de koudebrug (bouwfysisch aspect) wordt voorkomen. Dit 

bekistingmateriaal wordt toegepast voor de ge·lndustrialiseerde funderingswijze. In Bijlage 1, is de dikte bepaald voor 

de bekisting. 

Eisen waaraan de ge·lndustrialiseerde funderingswijze moet voldoen zijn als volgt: 

• Aon bekistingen worden speciole eisen gesteld. Een bekisting moet maatvast zijn en blijven tijdens het 

vervoer, het stellen en het volstorten met beton. 

• Gekeken is, voor deze funderingswijze, om zo goedkoop mogelijk een bekisting samen te stellen . Het goat 

hier tevens om een verloren bekisting, dwz de bekisting blijft achter in de grond, het wordt niet weer opnieuw 

gebruikt. 

• lsolerende waarde moet het hebben (bouwfysisch); 

• Milieu; recyclebaar 

• Welke hulp- en stelcomponenten komen er allemaal bij le kijken 

• In de fobriek gemaakt kunnen worden (fndustrialisatie/ prefob) 
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3.2. 1 EPS funderingsbekisting 

Het EPS wordt gebruikt als bekistingmateriaal. Dit materiaal is gekozen doordat het handig in verschillende vormen te 

maken. EPS betekent, geexpandeerd polystyreenschuim . EPS bestaat voor 98 % uit lucht en voor de overige 2% uit de 

kunstof "polystyreen". Het is licht van gewicht en heeft een uitstekend isolerend vermogen . EPS is ongevoelig voor 

vocht en is tevens sterk, drukvast en heeft een hoog schokabsorberend vermogen . Grote series EPS 

funderingsbekisting worden met behulp van aluminium matrijzen vervaardigd zo worden maatvaste funderingen 

verkregen. Vanwege de aluminium matrijsmal zijn er later geen aanpassingen meer mogelijk. 

Figuur 25: Aluminium matrijsmal 

In bijlage, l is doormiddel van een gronddrukberekening de dikte bepaald van de funderingsbekisting. Deze is 40 

mm geworden. Onder druk worden EPS korrels, zie figuur 25, in de aluminiummatrijs gespoten waar ze door middel 

van stoomdruk uitzetten. Het matrijsmal vult zich dan en kan daarna gelost worden. Hoe meer korrels eronder druk in 

de matrijs worden gespoten hoe drukvaster het eindproduct wordt. De hoeveelheid korrels bepalen de sterkte van het 

materiaal 

Voor de EPS funderingsbekisting worden de volgende matrijsmallen gebruikt, zie figuur 26. 

Figuur 26: matrijsmal 

Hiernaast in figuur 27, is de mogelijkheid om met 

een aluminium matrijsmal de funderingsbreedte aan 

te passen aan 400-600-800mm beschreven . Dit is 

gedaan om zo weinig mogelijk verschillende 

matrijzen te hebben doordat deze duur zijn . De 

onderste blok van de aluminiummatrijs kan er af 

worden geschroefd met inbussleutels en daarna kan 

er een verbrede aluminiumblok weer op worden 

gezet met de inwendige moat van 400-600-800mm. 

Op deze manier is een mal nodig met hulpstukken 

om de aanlegbreedte aan te passen. Een matrijsmal 

' 
~!,____~.· 

deze kunnen rniddels imbussleutels erop worden gezet, om zo verschillende 
aanlegbreedtes te verkrijgen 

Figuur 27 : matrijsmal voor 400-600-BOOmm breed 

kan nu worden gebruikt voor een fundering op palen en ook voor fundering op staal. 
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De EPS funderingsbekisting wordt in standaard segmenten gemaakt. Door de grootte van de mal, heeft een segment 

een breedte van 1200mm gekregen, zie figuur 28. Om nu een groter funderingselement te verkrijgen, worden de 

segmenten in de fabriek direct in verband aan elkaar gelijmd tot de gewenste lengte die is opgegeven vanaf de 

basistekening. Daarbij overlappen de segmenten elkaar iedere keer 600mm om zo een stijf funderingselement te 

krijgen. De funderingselementen wordt dan op de goede lengte gemaakt worden. 

Figuur 28: Funderingssegment funderingselementen samengevoegd uit twee funderingsbekistingen 

3.2.2 Het bovenstuk 

Het bovenstuk wordt ook vervaardigd van EPS, hier geld hetzelfde als voor de funderingsbekisting. Deze is ook in een 

aluminiummatrijs te maken, zie figuur 30. De eis voor een aluminiummatrijs 

is dat het uiteindelijk te vervaardigen eindproduct te lossen is uit de 

aluminium matrijsmal. De twee matrijsmallen drukken in elkaar, rondom zijn 

ze dan geheel afgesloten . Hier wordt onder druk de EPS korrels in de mal 

gespoten waarna door toevoeging van stoom de EPS korrels uitzetten tot de 

gehele mal gevuld is . Hierna kan het matrijsmal gelost worden. Hieruit komt 

een complete EPS bovenstuk. Voor het bovenstuk ziet het eindproduct van het 

bovenstuk er als volgt uit, zie figuur 29. 

Figuur 30 : Matrijsmal voor het vervaardigen van het bovenstuk 

Figuur 29:Bovenstuk 
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3.2.3 Bovenstuk voor woningscheidende wanden 

Het probleem bij woningscheidende wanden is dat het EPS bovenstuk, moet worden aangepast. Je krijgt hier aan 

twee kanten een oplegging van het vloersysteem . Om een maatnauwkeurigheid te verkrijgen worden hier aan twee 

kanten een kimconstructie gesteld. De EPS funderingsbekisting hoeft hiervoor, niet worden aangepast, alleen het 

bovenstuk moet nu aan twee kanten sparingen krijgen ter plaatse waar de combinatievloer komt te liggen, zodat er 

verbinding is tussen de vloer en funderingsbalk. Hierbij wordt de matrijsmal zo aangepast dater aan beide kanten 

sparingen in komen. Bij woningscheidende wand krijg je de volgende doorsnede, zie uiteindelijke ontwerp, zie figuur 

31. 

Figuur 31: bovenstuk voor een woningscheidende wand 

Er moet voor een woningscheidende wand rekening mee worden gehouden, dat er een ander bovenstuk wordt 

toegepast. Dit moet via de basistekeningen duidelijk worden gemaakt, zodat dit goed in het legplan wordt uitgevoerd. 

3.3 Standaard wapeningskorf 

Standaard wapeningskorf wordt gebruikt, om de trekkrachten die te groot zijn voor het beton, uit bovengaande 

constructie (de dragende muren, binnen spouwblad en vloeren en buiten spouwblad) over te brengen naar een 

draagkrachtigere grondlaag of paalkop. Met standaard wapeningskorf wordt bedoeld dater altijd standaard beugels 

en wapeningstaven worden gebruikt, zie figuur 32. Die tot een geheel worden gemaakt. In de bijlagen is voor een 

experimenteel onderzoek van de funderingsbalk de wapening berekend die nodig is voor een overspanning van 

4200mm 

Figuur 32: wapeningskorf 

33 



Afstudeeq;iroject: Ontwerp van een geYndustrialiseerde funderingswijze. Tu I e 

De standaard wapeningskorf en eventuele bijlegwapening wordt prefab gemaakt tot complete wapeningskorven welke 

exact op lengte worden gemaakt voor elke funderingselement. Dot wil zeggen de lengte van het funderingselement 

met daarbij overlapping (overstek) voor het volgende funderingselement bij aansluitingen, denk hierbij aan hoeken. 

Zie hiervoor figuur 33. 

figuur 33: wapeningskorf met overlapping voor hoekaansluiting 

De beugels zitten h.o.h . 600 mm standaard, hierdoor is het mogelijk om h.o.h. 300 mm tussen 2 beugels een 

opening I sparing te forceren zodoende dot er een installatieleiding door de inkassing gevoerd kan worden. Bij 

fundering op palen is het soms noodzakelijk om de beugelafstand te verkleinen ter plaatse van een heipaal, waar een 

grotere afschuiving noodzakelijk is, oplossing hiervoor is om in de overlapping tussen twee elementen ook extra 

beugels toe te voegen of geen sparingen te plaatse van de heipaal ma ken zodat dit geheel met beton wordt gevuld. 

Om voldoende dekking tussen funderingsbekisting en wapeningskorf te 

krijgen worden afstandhouders gebruikt, figuur 34. Afstandhouders die 

gebruikt worden hebben een straal van 35 mm, dit is omdat het een 

balk betreft in een verloren bekisting = 30 + 5 mm extra dekking. De 

afstandhouders zorgen ervoor dot tussen de EPS bekistingmateriaal en 

de wapening een bepaalde dekking wordt verkregen (om wapening te 

beschermen tegen buiteninvloeden, wapeningscorrosie genoemd), het 

materiaal die hiervoor kan worden gebruikt zijn kunstof of beton . Er 

moet rekening mee worden gehouden dot het mogelijk is dot de 

afstandhouders in het EPS worden gedrukt. Er kan zo een te kleine 

dekking wordt verkregen, daarom moeten afstandhouders een bepaald 

oppervlak hebben zodat deze niet in het EPS wordt gedrukt. Gekozen is 

hiervoor een ringafstandhouder, zie figuur 35. Een prettige 

bijkomstigheid is dot de buitenste tanden van de ringafstandhouder in Figuur 34:wapeningskorf met 

het EPS drukt om zo overal een goede dekking geeft. De afstandhouders afstandhouders 

zorgen er tevens voor dot de wapeningkorf exact in de EPS bekisting stuk komt te liggen en als dit don kompleet wordt 

gemaakt een bepaalde sterkte geeft aan het ge·industrialiseerde funderingselement, zodoende dot deze goed is te 

vervoeren en op te hijsen met bijvoorbeeld een minikraan . 
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figuur 35: Standaard ringafstandhouder en betonnen afstandhouder 

Aon de onderzijde van het funderingselement zorgt een strook folie ervoor dot in het werk gestorte beton niet in 

contact komt met de ongeroerde grond . Eerder werd er een werkvloer gemaakt moor dit past niet in het straatje van 

ge"industrialiseerde funderingswijze, met de bedoeling werk van bouwplaats naar de fabriek te brengen. 

De folie die gebruikt wordt, is een bouwfolie van l meter breed PE polyetheenfolie, dikte 0,2 mm en is verkrijgbaar 

op rollen van 50 meter. Deze wordt onder de ge"industrialiseerde fundering door gelegd en omhoog gevouwen en 

door aan vast gelijmd . 
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3.4 Hoekstukken/aansluitingen 

Zoals in voorgaande paragrafen al is aangekaart moeten de funderingselementen ook aan elkaar gekoppeld worden. 

Dit kunnen de volgende aansluitingen zijn: 

• Hoekaansluiting 

• Haakse aansluiting op het funderingselement 

• Kruising van funderingselementen 

Doormiddel van de volgende figuur 36, wil ik dit duidelijk maken 

Figuur 36:Verschillende lunderingselementen aansluitingen 

Alie soorten aansluitingen moeten gemaakt worden voor de ge'lndustrialiseerde funderingselementen om zo een 

vormgevingsvrijheid voor de fundering le behouden. Er dient daarom een gesloten bekistingsysteem te komen, opdat 

het in het werk-gestorte-beton niet in contact komt met de omringende grond . Hiervoor zijn bekistingschotten 

ontwikkeld . Voor de bekistingschotten wordt ook het materiaal EPS gebruikt. Deze wordt op dezelfde manier 

geproduceerd als de funderingsbekisting. De reden om EPS voor de bekistingschotten te gebruiken is om 

koudebruggen le voorkomen (bouwfysisch) . Geprobeerd word! om een zo simpel mogelijk bekistingschot le 

ontwikkelen, i.v.m . het maken van de matrijsmal (vrij dure matrijsmal) die don voo r elke aansluiting gebruikt kon 

wordt. De vorm van het EPS bekistingschot sluit aan bij de vorm van het ge'industrialiseerde funderingselement, 

Daaruit is gekomen dot voor alle aansluitingen voor inwendige of uitwendige hoek een rechte plaat gebruikt kan 

worden . In deze plaat is bij de aansluiting van het funderingselement een verjonging aangebracht. Dit is gedaan om 

aan de bovenzijde een oplegging te verkrijgen voor het bovenstuk, anders moet het bovenstuk breder worden 

gemaakt. In figuur 37, is te zien hoe dit is opgelost. De funderingselementen zijn globaal met een tolerantie van +\-

50mm in de lengte richting gesteld. De aansluiting tussen de funderingselementen is opgelost, met behulp van deze 

bekistingschotten . Deze worden op de bouwplaats exact op lengte gezaagd . Waarna ze tegen het funderingselement 

worden geplaatst. De bekistingschot wordt op zijn plek gehouden door bijvoorbeeld kikkertjes (klemmetjes) aan de 

bovenkant, waarnaar het door middel van grond ertegen goed op zijn plaats wordt gehouden. Zo is er een gesloten 

bekistingsysteem tot stand gekomen. 

Figuur 37 : aansluiting met behulp van EPS bekistingschot 
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3.5 Funderingselement compleet 

Hiermee wordt bedoeld, hoe de ge·industrialiseerde fundering in de fabriek geassembleerd wordt uit verschillende 

onderdelen tot dot deze naar de bouwplaats gebracht kan worden . Hier kan don met behulp van de basistekening, 

het legplan de fundering gesteld worden. 

Figuur 38:Funderingselement uit alle onderdelen compleel samengesteld 

Het complete funderingselement, zie figuur 38, bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Funderingsbekisting 

• Wopeningskorf 

• Bovenstuk 

• Folie, onder de fundering door 

Het bovenstuk loopt niet tot het eind van het funderingselement door, dit is in verbond met het oplossen van de 

koppeling tussen de verschillende elementen en hoeken. Noodzakelijk vanwege de +/- 50 mm 

maotonnauwkeurigheid in de lengterichting. Hier worden losse bovenstukken voor meegenomen dieter plaatse op de 

bouwploats onder verstek en op lengte worden gezaagd, om door later op gelijmd te worden. Om zo een gesloten 

funderingssysteem te verkrijgen . 

Figuur 39: Fundering compleet 
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4 Uitvoering van de geindustrialiseerde fundering 

4.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de ge"lndustrialiseerde fundering wordt uitgevoerd op de bouwplaats. 

Dit begint met de voorbereiding op de bouwplaats, het uitzetten van stelpunten, graafwerkzaamheden, het stellen en 

tot slot, het storten van de fundering en vloer in een stortgang . Daarom wordt op de volgende punten eerst ingegaan: 

• Proces van maatbeheersing 

• Maatvoeringsmethode voor de fundering 

• Het stellen van de fundering 

• Grondwerkzaamheden 

• kimconstructie 

• Het storten 

Als laatst wordt er stapsgewijs uitgelegd hoe doormiddel van een experimenteel onderzoek de werkwijze voor een 

ge·lndustrialiseerde funderingswijze tot en met het peil wordt gemaakt, gesteld en daarna gestort. In de bijlagen is 

hiervan een fotoverslag gemaakt. 

4.2 Proces van maatbeheersing 

Een goede maatvoering is een economisch belong voor alle betrokkenen . Het is daarbij noodzakelijk dot in de 

voorbereidende fase van het bouwproject de eisen voor maatkwaliteit worden vastgesteld en opgenomen in de 

bouwovereenkomst en het bestek. Hiermede wordt bereikt dot de maatonnauwkeurigheden tijdens de bouwuitvoering 

worden beheerst door de juiste meettechnieken en controles . Dit proces van maatbeheersing begint al bij het 

schetsontwerp op de tekentafel van de architect en eindigt met controlemetingen, doormiddel van de basistekeningen 

bij de tot stand gekomen funderingsdelen 

4.2.1 vaststellen van de maatlcwaliteit 

Maatafwijkingen in de uitvoering zijn niet te voorkomen, anders gesteld, een bouwwerk opleveren volgens de teken

of streefmaten en daarbij exact vlak is niet haalbaar. Gebrek aan uitvoeringskwaliteit wordt vaak toegeschreven aan 

de aannemer en zijn personeel. Kleine afwijkingen in het maatvoeren plaatsen en stellen, moor ook in het 

vervaardigen van de uiteindelijke funderingselementen in de fabriek zijn niet te voorkomen . De volgende afwijkingen 

worden toegelicht. 

Systematische afwijkingen: 

Systematische afwijkingen heten systematisch omdat ze steeds op dezelfde wijze optreden. Wanneer je bijvoorbeeld 

met een meetband werkt, die als gevolg van doorknikken op l meter 5 mm te kort geworden is, don zet je telkens als 

je een afstand van l meter uit moeten zetten, 5 mm te weinig uit. Ze kunnen worden voorkomen door goed 

functionerende en geijkt gereedschap. Systematische afwijkingen ontstaan door: 

• ontregeld waterpastoestel, theodoliet, laser 

• temperatuursinvloed op meetband 

• aanslag met afwijking 
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Toevallige afwijklngen: 

Toevallige afwijkingen zijn door hun toevallige karakter van de systematische afwijking te onderscheiden. Stel je moet 

afstrepen op een ruw betonoppervlak. Dan wordt dot dus geen rechte lijn . Ze kunnen voor een deel worden 

voorkomen door zorgvuldig te werken en de juiste mensen op de juiste plaats te hebben . T oevallige afwijkingen 

ontstaan door: 

• kleine en wisselende aflees- en afstreeponnauwkeurigheden 

• afwijkingen bij aanhouden van duimstok, meetband of waterpas 

• links/ rechts van de draad meten of aftekenen 

• weersinvloeden: regen, wind 

Grove fouten of te wel bokken: 

Grove fouten ontstaan door vergissingen. le kunnen worden tegen gegaan door onafhankelijke controles toe te 

passen . Grove fouten zijn : 

• foute optelling van maten uit de tekening 

• maten verkeerd uitgezet 

• vanuit een verkeerd punt gaan werken 

Maatafwijkingen bij het bouwproces: 

Maatbeheersing tijdens het bouwproces vindt bij drie deelprocessen plaats, namelijk bij het: 

• Maatvoeringproces op het bouwwerk: Dit zijn alle afwijkingen d ie tijdens de maatvoering ontstaan . De 

afwijkingen ontstaan zowel bij de hoofdmaatvoering als bij de uitzetactiviteiten voor stelwerk van 

bekistingen, uitzetten van piketten, paalafwijkingen, enzovoort. 

• Fabricageproces van funderingsonderdelen: Dit zijn afwijkingen van aangeleverde funderingsonderdelen 

• Montageproces van funderingselement: Deze afwijkingen treden op bij het assembleren van de 

funderingsonderdelen tot een compleet funderingselement. 

Bij de voorgaande drie processen zullen steeds maatafwijkingen ontstaan, afhankelijk van de uitvoering en de plaats 

waar de diverse processen zich afspelen . Wanneer maatafwijkingen zich tijdens bovengenoemde uitvoeringsprocessen 

goon opstapelen en cumuleren worden bepaalde normen overschreden . Dan ontstaan passingsproblemen, 

afwijkingen in aansluitingen, enz. Men kan hieraan tegemoet komen door: 

• nauwkeurige bouwuitvoering en controles 

• andere toleranties vast le stellen 

• het opstellen van een maatvoeringsdraaiboek 

• het stellen van eisen doormiddel van maattoleranties 

• regelmatig verrichten van controlemetingen 

Maattoleranties voor bouwwerken 

Onder toleranties verstaan we het toegestane maatverschil in afmetingen van de funderingsonderdelen, 

aansluitingen van funderingselementen enz. Om meningsverschillen te voorkomen of juridische consequenties te 

vermijden is het noodzakelijk dat van elk bouwwerk in het bestek of bouwopdracht de procedure rond 

maatafwijkingen worden vastgesteld . 
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4.2.2 Controleplan 

Door controlemetingen aan de gereedgekomen fundering krijgen we een indruk van de gerealiseerde 

maatnauwkeurigheid. Deze controlemetingen leveren een indirecte bijdrage tot de nauwkeurigheid . Aon de hand van 

meetresultaten kan men zien of de maattoleranties overschreden zijn; op grond hiervan zal men moeten beslissen of 

de werkmethoden moeten worden aangepast om een nauwkeuriger resultaat te bereiken. Een dergelijk aanpassing 

van de werkmethode kan bijvoorbeeld bestaan uit: 

• meer zorg voor de maatvoering of het stellen van de funderingselementen 

• de invoering van extra controles tijdens de uitvoering 

4.3 Maatvoeringsmethode voor de funderingswijze 

Het bouwraam: 

Ten behoeve van het plaats bepalen van de (hei)palen en de funderingselementen wordt nog veel gebruik gemaakt 

van het bouwraam . 

De voordelen van het bouwraam zijn: 

• het dient ter ondersteuning bij het meten met de meetband 

• het dient gelijktijdig voor de hoogte 

• de stramienen kunnen erop worden afgetekend en zichtbaar worden gemaakt d .m.v. een draad . 

Naast voordelen heeft het bouwraam ook nadelen als: 

• grote kans op foutieve maatvoering bij beschadiging door groot materieel 

• het vormt vaak een belemmering bij boor- en heiwerkzaamheden 

• het is arbeidsintensief en het wordt alleen gebruikt voor de onderbouw. 

Door de ontwikkeling van instrumenten als theodoliet, total station en roterende lasers is het mogelijk geworden om 

vanaf de eerste meetactiviteiten zonder bouwraam sneller en nauwkeuriger te werken. Dit geldt zowel voor de 

horizontale als verticale maatvoering. 

Maatvoering zonder bouwraam: 

Het maatvoeren zonder bouwraam kan volgens verschillende systemen plaatsvinden, te weten: 

• De loodlijnenmethode : Dit is een systeem met onderlinge loodrechte meetlijnen 

• De voerstraalmethode: Dit is een systeem met onderling niet-loodrechte meetlijnen, waarbij het uitzetten van 

vaste punten of lijnen plaats vindt met behulp van de zogenaamde voerstraalmethode 
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De loodlijnenmethode: 

Bij de loodlijnenmethode worden alle benodigde punten uitgezet vonuit twee hoofd referentielijnen die loodrecht op 

elkoor stoon, de zogenoomde x- en y-os. Zie figuur 40. 

Hierbij wordt uitgegoon van een rechte lijn tussen twee bekende punten, bijvoorbeeld twee punten van een 

hoofdreferentielijn die onderling zichtboor zijn. Longs de hoofdreferentielijn wordt de voorof berekende ofstond 

uitgezet van 1 van de punten in deze lijn tot het voetpunt van de loodlijn die vonuit het gevroogde hoekpunt op de lijn 

wordt neergeloten . Vonuit dit hoekpunt wordt de richting van de loodlijn oongegeven met behulp van een prismo. 

Vervolgens wordt de ofstond noor het 

hoekpunt uitgezet en wordt de ploots van 

het hoekpunt verzekerd. lndien bij het 

uitzetten een grotere nouwkeurigheid 

wordt gevroogd, moet in ploots van een 

prismo een theodoliet warden gebruikt 

en moet ter controle, vonuit beide 

eindpunten van de rechte lijn de ofstond 

noor het nulpunt (de oorsprong) worden 

gemeten Figuur 40 :loodlijnenmethode 

Met behulp van de loodlijnmethode kunnen de volgende maatvoeringsactiviteiten warden verricht: 

• maatvoering van het grondwerk 

• mootvoering van de boor-, heipolen 

• maotvoering van de fundering 

• mootvoering van de bouwmuren, wonden en kolommen 

De voerstroo/methode 

Een snellere methode don de loodlijnmethode is de voerstroolmethode. Zie figuur 41 . Bij deze methode warden olle 

stelpunten vonuit een punt uitgezet. Ook bij de voerstroolmethode goat men uit van twee hoofd referentielijnen, de x

en de y-os. De oorsprong van dit ossenstelsel is tevens het opstelpunt A. van de theodoliet en het richtpunt B ligt op 

een bepoolde ofstond . Ten behoeve van het uit te zetten punt moeten ofstond vonof het nulpunt en de hoek ten 

opzichte van de y-os berekend warden . 

Door de ontwikkeling van elektronisch 

meetopporotuur als theodoliet en 

ofstondsmeters is er in de bouwwereld steeds 

meer belongstelling voor de 

voerstroo,methode. Ook het gebruik van het 

terreingeheugen en de P.C. is uitstekend te 

combineren met genoemde opporotuur. 

Figuur 41 :Voerstraalmethode 
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4.4 Het stellen van de fundering 

Met het stellen van de fundering wordt bedoeld, om de funderingselementen exact te positioneren t.o.v. de 

stramienlijnen, uitzetlijnen in de funderingssleuf, zodat deze exact op de goede plaats en hoogte komt te staan. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van meetapparatuur. De volgende vier meetinstrumenten kunnen voor het stellen van 

de fundering gebruikt worden: 

• Roterende laser (om hoogtes uit te meten) 

• 

De roterende laser is de laser met grootste toepassingsmogelijkheden . 

De laser produceert een continue lichtbundel. Hierbij heb je dan een 

laserdetector die de lichtbundel opvangt deze is nodig om de hoogte 

te meten. Zie figuur 42. 

Digitale waterpastoestel (om hoogtes uit te meten) 

Een geheel nieuwe meettechniek heeft zich aangediend in de vorm van 

Figuur 42 :roterende loser 

het digitale waterpasinstrument. Het instrument leest zelf de baak af, toont deze aflezing digitaal en slaat de 

informatie op. Wordt ook gebruikt om hoogtes uit te meten 

• Elektronische digitale theodoliet (hoeken te meten) 

De elektronische digitale theodoliet is een modern hoekmeetinstrument. De hoekverdraaiing wordt hierbij 

elektronisch afgelezen en digitaal in een afleesvenster weergegeven. Het is een instrument om hoeken te 

meten of uit te zetten . In de bouw wordt het gebruikt voor uitzetten van rechte lijnen, de 

bouwput, uitzetten heipiketten, het te lood stellen van funderingselement. 

• Total station (3D te meten) 

De volgende stop in de ontwikkeling van de landmeetkundige apparatuur was de introductie 

van het total station . Zie figuur 43 Op de basistekening staan alle uit te zetten punten, die 

naar de Total Stations worden overgeheveld . De stelploegen zetten deze punten op locatie 

uit. Voordeel van deze integrale benadering is, dat het de kans op fouten sterk reduceert. In 

ieder geval zijn de afmetingen van de prefab funderingselementen en de paalposities volledig 

op elkaor afgestemd. Deze apparatuur is nog te duur voor de bouw. 

Figuur 43: total station 

De eis aan het stellen van de funderingselementen is om deze in de sleuf in drie richtingen te stellen m.b .v. de 

meetapparatuur. Dit gebeurt dan in de volgende 3 richtingen, zie figuur 44 : 

• x- richting = in de lengte richting van het funderingselement 

• y- richting = in de hoogte stellen 

• z- richting = in de breedte richting het funderingselement stellen 

Figuur 44: Orie stelrichtingen 
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Omdat het moeilijk is om de drie richtingen in een keer te stellen, is besloten om het funderingselement in de x

richting globaal te stellen, hier wordt een maattolerantie voor aangehouden van +/- 50mm. Dit wordt in de volgende 

paragraaf verder uitgelegd. Door gebruik te maken van bekistingschotten, bij de hoekstukken en aansluitingen tussen 

de funderingselementen wordt een gesloten funderingssysteem verkregen . Het stellen van de fundering kan op twee 

manieren gebeuren, dit zijn : 

• Het funderingselement op de bodem van de funderingsleuf stellen en door vanuit de fundering exact in de y

en z- richting te stellen ( in de breedte en op hoogte stellen); 

• Funderingselement van bovenaf stellen door deze aan een stelconstructie op te hangen en door vanuit de 

fundering exact in de y- en z- richting te stellen ( in de breedte en op hoogte stellen); 

Deze twee manieren worden in de volgende paragraven uitgelegd. Voor het stellen van het funderingselement wordt 

uiteindelijk voor de 2• manier gekozen. 

4.4.1 Het funderingselement op de bodem stellen 

Het funderingselement op de bodem van de funderingsleuf stellen en door vanuit de fundering exacte in de y- en z

richting te stellen, is de 1 • manier van stellen . Het heeft als voordeel dot het funderingselement van grof naar fijn 

gesteld wordt. Het funderingselement wordt ondersteund aan de onderkant door een lat waardoor deze niet zakt. 

Nadeel bij deze manier van stellen is dot er iedere keer in de funderingssleuf moet worden gemeten. Op bepaalde 

plekken op de bouwplaats moet de meetapparatuur worde n verplaatst om zo nog exact op de bodem te kunnen 

meten . Hierdoor kunnen er maatafwijkingen ontstaan. Bij deze manier va n stellen wordt er op de bodem, in de sleuf 

in de modder omhoog gewerkt . Om bouwfouten te verkleinen is het handiger om van bovenaf te stellen, doordat er 

uiteindelijk aan de bovenzijde een maatnauwkeurigheid vereist is . Het belangrijkste is dot het bovenstuk op de goede 

plaats komt. Uitvoeringstechnisch bekeken ben je duurder uit doordat er materiaal (latten en piketten) in de 

funderingsleuf blijft. In figuur 45 is een overzicht gegeven van alle werkzaamheden die bij het stellen vanaf de bodem 

komen kijken . Om het funderingselement exact op hoogte en in de breedte te stellen wordt er drie maal de 

maatvoering gecontroleerd nagemeten . 

f1Jl1<!~.r.i11 g S.!1!11'1!11t op ~! b.e>~ell'I st!l!.eD .... 
.. 1 e .. ~i lg!.(]YE!r1....rl:~ ~~l)le,_v_cirir11~rii~r9ciri .!~ ~~-Qi:rir11 .. ?iE!fl 
2e Een __ lat op ?E!bodem om de 2-3 rr:l.~~ I E!ggen 

.. ~~ . 
1 ................... : . .o:xcc.:.: ... aan de binnenkanl uitzetten om verschuiven le voorkomen 

?.~ .. Pl~ci!.~~n f.i:i.ri~en.ri9s~~-E!r1' ....... ····- ········ ···--· .. __ 
6_e geslolen bek1st1ngsysteem maken m.b.v. bek1st1ngschot 

}~ Leidingen leggen en bevestigen door instalateur 

?~ . . grond. 1n 3 lagen aanvullen en oonlnllen 

·~·~······ · r11et E!r1Y~ 2e~~ ()pde .. ~~P.l)r1'El0E!r1 (l(lr1~yit ir19 E!r1 
JQ~ . CC)rl1~inal i~I~ l ~gE!0 
1.1 e - ~irll~()r1st rl) <:f i E! ()p ho()glE! st~I El0 QE! ~E!~ r11~en) 
12e storten van de fundering doarna de vloer 

Figuur 45: Het funderingselement op de bodem stellen 
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4.4.2 Funderingselement ophangen in de sleuf 

Doordat er uiteindelijk aan de bovenzijde een exacte maatvoering vereist wordt, is er ook gekeken naar een manier 

van stellen, direct aan de bovenzijde van het funderingselement. Dit is gedaan omdat de bovenzijde het belangrijkste 

is voor een exacte maatvoering. Er is gekeken om het funderingselement in de sleuf op te hangen met behulp van een 

stelconstructie. Deze stelconstructie (hangconstructie) dient ervoor om het funderingselement op hoogte te brengen 

waarna er doormiddel van het funderingselement te fixeren en de sleuf in 2 lagen aan te vullen het funderingselement 

niet meer verzakt en verschuift. De stelconstructie kan aan de volgende drie onderdelen van het funderingselement 

worden opgehangen: 

• Aon het EPS van het funderingselement 

• Aon de wapeningskorf 

• Gebruik maken van de inkassingen voor de doorvoer van leidingen 

Als er gebruik wordt gemaakt van de inkassingen voor de doorvoer van leidingen heb je het voordeel dot je een groot 

draagoppervlak krijgt, die om de h.o.h. 300m kan worden toegepast. Er hoeven geen extra voorzieningen gebruikt te 

worden, zoals voor de andere twee ophang mogelijkheden . De stelconstructie (zie figuur 46) bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

Stelconslrudie 

1 e ligger 

2e .. 9-uis.i?l .6(), 1.99 r:Tlr:Tl .~~ee,<J .. . 
3e ?t~es.t9_ri_9~_ -- .. 
4e 2 liqgerondersleuners 

Figuur 46: Stelconstructie om funderingselement exact le stellen, bestaande uit een ligger, 2 topstangen, 2 liggerondersteuners en 

een buis060mm. 

Als eerste wordt het funderingselement in de sleuf in de x -richting (lengte richting) globaal geplaatst waarnaar er twee 

buizen 060 mm, die net zo breed zijn als de fundering (400mm) door de inkassing geschoven. Over het 

funderingselement wordt een ligger gelegd. Aon deze ligger komen twee topstangen te hangen, die warden bevestigd 

aan de buizen 060 mm. De topstangen dienen ervoor om het funderingselement exact op hoogte te draaien. Om te 

zorgen dot de stelconstructie niet verzakt, wordt deze m.b.v. twee liggerondersteuners op hoogte gehouden, dit 

kunnen piketten zijn . Het funderingselement is nu exact op hoogte gesteld maar hoeft alleen nag in de z- richting 

gesteld te warden. Dit gebeurt door het gehele funderingselement over de buis te verschuiven tot deze exact op zijn 

plaats stoat. Het funderingselement wordt don gefixeerd. Er kan don grand tegenaan warden gegraven in 2 lagen . Dit 

gebeurt in 2 lagen om zo 2 maal de fundering te kunnen controleren . Het funderingselement stoat don op zijn plaats 
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De stelconstructie is ervoor om het complete funderingselement in de y- richting op hoogte te stellen en daarna door 

middel van het verschuiven en fixeren van het element met grond in de z- richting (breedte richting) te stellen. 

Om een funderingselement te stellen heb je elke keer 2 stelconstructies nodig. Na het aanvullen van het 

funderingselement kan de stelconstructie weg worden gehaald. Hierna kan het volgende funderingselementen 

geplaatst worden met dezelfde stelconstructie, dit gebeurd volgens het legplan dot op de basistekening stoat. 

4.5 Graafmachine mogelijkheden 

Yoor de ge"industrialiseerde funderingswijze wordt de graafmachine niet alleen voor het grondwerk ingezet. Ook voor 

de volgende werkzaamheden : 

• Ylak maken van het maaiveld (bouwrijp); 

• Uitgraven van de funderingssleuf tolerantie +\- l 5mm; 

• T ransporteren positioneren van het funderingselement; 

• De heipalen, de koppen te snellen; 

• Puin op te ruimen; 

• Aanvullen van de funderingssleuf; 

• Yloerdelen te plaatsen; 

• Grond rondom vlak te maken. 
Figuur 47:Roterende laser 

Uitgraven van de funderingssleuf m.b.v. Minikraan (figuur 48) gebeurt tot 830 mm beneden maaiveld, + \- 15 mm 

speling is er altijd, dit is de range die de kraan met behulp van een roterende laser kan uitgraven . 

Een machine ontvanger, zie figuur 49, is een hulpmiddel om exacter de 

funderingssleuf uit te graven . Door de toepassing van een roterende laser, 

in combinatie met een machineontvanger wordt de 

Figuur 48:minigraafmachine 

productiviteit van veel grondverzetmachines sterk 

verhoogd. De roterende laser zorgt tijdens het werk 

voor een continu referentievlak, dot duidelijk wordt 

weergegeven door de machineontvanger op de 

minikraan. De machinist ziet daarmee tijdens het 

werken voortdurend het verschil tussen het gewenste 

afwerkniveau en het actuele niveau . Daarmee is het don ook niet longer nodig om steeds buiten 

de cabine hoogtemetingen te doen . Bovendien is het resultaat veelal beter door een constante 

hoogte nauwkeurigheid. Dit apparaat kan eenvoudig op iedere grondverzetmachine worden 

aangebracht door de mogelijkheid van een klem- of magneet bevestiging . 

Gegevens over de machineontvanger voor een minikraan, met gebruik van een roterende 

laser 
Figuur 49:Machineontvanger 

• Ontvangstbereik (verticaal) 200mm 

• Ontvangstbereik (horizontaal) 200 graden 

• Nauwkeurigheid +/- 1 Omm, in de graafstand +/- l 5mm 

• Bevestiging, snel klemsluiting of magneet bevestiging 
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4.6 Kimconstructie 

Vanuit de stramienlijnen wordt de funderingssleuf uitgegraven. De breedte van de funderingssleuf is 600mm voor een 

fundering op palen om zo minimaal mogelijk grond te verplaatsen. De funderingsbreedte is 480mm voor een 

fundering op palen. De funderingsdiepte moet minimaal 800mm bedragen . Met de machineontvanger op de 

minikraan kan er tot+/- l 5mm nauwkeurigheid worden uitgegraven. Daarom wordt er altijd een diepte van 830mm 

voor de sleuf aangehouden . Het funderingselement wordt in de funderingssleuf geplaatst. M.b.v. de stelconstructie 

wordt deze exact in breedte en hoogte geplaatst. Daarna wordt de grond in de sleuf aangevuld in twee stappen om 

de fundering op zijn plaats te houden. Tijdens het aanvullen kunnen er nog controle metingen worden uitgevoerd. 

Dan kan de combinatievloer gelegd worden. 

Voordat er gestort wordt, wordt er een kimconstructie op het bovenstuk 

aangebracht om zo een maatnauwkeurigheid te verkrijgen voor het opgaande 

werk. lie figuur 50. Door het aanvullen van de sleuf met grond kan er een 

maatafwijking aan het bovenstuk van het funderingselement voorkomen, 

doordat deze verzakt is. De kimconstructie kan don nog op hoogte gesteld 

worden m.b.v. stelblokjes van l mm, 3mm, 5mm en l 0 mm . lo dot de 

bovenzijde van de kimconstructie uiteindelijk weer gelijk aan bovenkant peil is . 

Dit op hoogte stellen is mogelijk doordat er een stelruimte is van 30mm 

Deze kimconstructie is erom het binnenblad exact op de goede plaats en hoogte 

Figuur 50:Funderingselement met 

kimconstructie 

te krijgen . De kimconstructie bestaat uit een gezette stolen U-profiel. Het gezette stolen U-profiel is tijdens de 

voorbereiding op lengte en onder verstek gezaagd m.b.v. CAD-CAM om ·een hoge maatnauwkeurigheid te 

verkrijgen . Deze komt over alle funderingselementen te liggen. 

Figuur 51 : kimconstructie bestaande uit gezette stolen U-profiel. 

Met behulp van een stolen plaat in het gezette stolen U-profiel, zie figuur 51, wordt deze aan elkaar genageld m.b.v. 

popnagels. lo wordt de gehele kimconstructie tot een stevige constructie aan elkaar bevestigd . Met behulp van een 

roterende laser kan deze don nog gecontroleerd worden voordat er gestort wordt. Om tijdens het storten het 

opdrijven van de gezette stolen U-profiel te voorkomen wordt deze met behulp van een haarspeld op zijn plaats 

gehouden. Deze haarspelden worden in van te voren gemaakte gaten in het gezette stolen U-profiel, in het bovenstuk 

gedrukt. 
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4.7 Storten 

Als de kimconstructie exact op de goede plaats en hoogte is gesteld kan er gestort worden. In het werk-gestorte-beton 

wot wordt gebruikt is minimaal B35 (milieuklasse 2, consistentiegebied 3, plastisch, D= 16). De betonmortel kan 

rechtstreeks uit de betontruckmixer met een kubel of met een betonpomp worden gestort. Er wordt op de 

combinatievloer gestort en m.b.v. schep en trilnaald vloeit het beton in de geYndustrialiseerde funderingsbalk . Het 

beton wordt tijdens het storten goed aangetrild om een goede verdichting te verkrijgen. 

Mechanisch verdichten wordt het meest toegepast met behulp van trilnaalden. De naald moet men niet te long op 

dezelfde plaats houden om ontmenging van de betonmortel te voorkomen. De verdichtingcirkels moeten elkaar 

overlappen. Contact met de wapening en bekisting moet men zoveel mogelijk vermijden 

Als de vloer tot onderkant stolen U-profiel is gestort, is de peilhoogte bereikt. Met behulp van een troffel wordt het 

gezette staalprofiel nog gevuld omdat bovenkant maatvaste begin is voor het opgaande werk. 

Op het laatst worden er nog 3 proefkubussen gemaakt om het beton druksterkte te bepalen. 
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4.8 Stapsgewijs de funderingswijze omschreven 

De werkwijze van de ge'industrialiseerde funderingswijze is in de vorm van een stappenplan omschreven voor een 

fundering op palen, zoals het is gegoan voor het experimentele onderzoek: 

1 Doormiddel van basistekeningen worden de hoeveelheden funderingsonderdelen bepaald die nodig zijn 

voor het gebouw. Deze worden in werkplaats van het funderingsbedrijf in een industrieelproces geproduceerd. Dit 

zijn: 

• EPS funderingsbekisting 

• Bovenstuk 

• Wapeningskorf 

• Extra haorspelden, bijlegwapening 

• Bekistingschotten 

• Gezette stolen U-profiel 

• Extra folie 

In het funderingsbedrijf worden van de basistekening ook direct het uitzetplan en leg plan, waar de uitzetpunten 

moeten komen op de bouwkavel 

2 Pas nadat alle tekeningen definitief zijn wordt de benodigde ge'industrialiseerde funderingselementen 

gemaakt volgens de basistekeningen . Ze warden genummerd met behulp van een code op de ge'industrialiseerde 

funderingselementen, volgens het leg plan. Er worden nog extra bovenstukken en bekistingschotten gemaakt. De 

kimconstructie en combinatievloer worden daarna exact op lengte gemaakt. Al deze onderdelen warden in een 

container geplaatst, vast gemaakt en op een vrachtwagen gezet. 

De vrachtwagen transporteert deze container naar de bouwplaats. Op de bouwplaats zijn don alleen nog moor de 

hoekpunten van het perceel met piketten aangegeven. Er zijn nog geen voorzieningen zoals bouwkeet, hekken, water 

en elektra. 

T evens wordt exact op lengte de vloer en kimconstructie gebracht 

3 Als de fundering /stelploeg op de bouwploats orriveert (een machinist met minigraafmachine en een 

werknemer) wordt eerst het terrein bouwrijp gemaakt. Gelijktijdig wordt met behulp van meetinstrumenten, zie 

voorgaande paragraaf, de hoekpunten voor de uit te graven 

funderingssleuf uitgezet. Er wordt hieruit gegaan van een stramienlijn, 

dit is het midden van het funderingselement en van het opgaande 

werk. Als alle hoekpunten zijn uitgezet doormiddel van piketten, wordt 

er een metselkoord opgehangen tussen deze piketten. Vanuit deze 

piketten wordt 3 meter naar buiten gemeten door worden opnieuw 

piketten met een rood geverfde kop (duidelijk aangeven van vaste 

piketten doormiddel van verf) ingeslagen, omdat tijdens het uitgraven 

de hoekpiketten verdwijnen, om toch de maatvoering te behouden. 

Vanaf deze stramienlijn wordt er 300mm uitgezet parallel aan de Figuur 52:ontgraven tot 830mm beneden peil 
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stramienlijn i.v.m. graafbak van 600mm om aan te houden . Met de graafmachine en een roterende laser wordt de 

funderingsleuf uitgegraven. Na het ontgraven kan het funderingselement worden opgehangen aan een stelconstructie. 

Als de grondwaterstand hoog is, wordt om de ontgraving een bemaling geplaatst, hier moet don een apart 

dieselaggregaat voorkomen omdat er nog geen bouwkast is aangesloten. 

Een gedeelte van de uitgegraven grond wordt op het bouwterrein opgeslagen, om later weer te worden gebruikt bij 

het aanvullen van de fundering . 

4 Door het ge'industrialiseerde funderingselement worden 2 buizen, in de inkassing geplaatst waarna 

De graafmachine het funderingselement uit de container haalt. Deze 

hijst hem met behulp van een hijsband op. De code op het 

funderingselement geeft de plaats in de funderingsleuf aan. De 

graafmachine transporteert het funderingselement naar deze positie. 

Het funderingselementen wordt in de sleuf op de grond geplaatst 

inde x -richting globaal met een maatnauwkeurigheid van + \. 

SOmm, de hijsband wordt los gemaakt. De graafmachine kan nu op 

dezelfde manier het volgende funderingselement ophalen . De 

werknemer plaatst de 2 stelconstructie voor dit funderingselement. 

Die bestaat uit een ligger, 2 topstangen en een liggerondersteuner. Deze Figuur 54: funderingselement in de sleuf plootsen 

topstangen worden aan de ligger gekoppeld . De ligger welke over het 

funderingselement heen ligt wordt aan beide kanten ondersteund, 

waardoor deze niet meer kan verzakken in de ondergrond. Door de 

topstang op te draaien wordt dit doormiddel van de roterende laser, exact 

op hoogte gesteld. Als dit is gedaan wordt het element in de z -richting 

verschoven over de buis, zodat deze goed ligt ten opzichte van het 

stramien van het funderingselement door het metselkoord weer strak te 

spannen. Het funderingselement wordt gefixeerd waarna er met behulp 

van grond in de sleuf te gooien en aan te stampen, het element helemaal 

geforceerd wordt. 

5 De graafmachine heeft ondertussen het volgende 

funderingselement geplaatst. Nu kan hij met zijn graafbak de fundering 

die net gesteld is in twee stappen vullen tot onderkant bovenflens van de 

fundering. De grond moet tijdens deze twee stappen iedere keer 

aangestampt worden, om de grond goed te verdichten, zodat het 

element niet meer kan verschuiven. De werknemer kan nu het volgend 

geplaatste funderingselement op zijn plaats zetten. Waarna hetzelfde 

proces weer volgt. Het verschil met de voorgaande is dot nu ook direct 

de aansluitingen tussen de funderingselementen met bekistingschotten 

dicht wordt gemaakt. Bij hoekaansluitingen wordt extra folie gelegd op 

Figuur 53: stelconstructie 

Figuur 55: grond in drie logen oonvullen 
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de grond van de sleuf om geen hechting te krijgen tussen beton en ongeroerde grond. lo worden alle 

funderingselementen volgens het legplan op de bouwplaats gelegd . 

6 Leidingen (riolering, hemelwaterafvoer of toevoer naar de meterruimte) worden ter plaatse van de 

inkassingen door de funderingselementen gevoerd. Nadat dit is gebeurd, 

kan de installateur de in te graven leidingen aanbrengen . Daarbij wordt 

rekening gehouden waar de leidingen uit de vloer komen voor in de 

meterkast en het riool. De werknemers kunnen nu ter plaatse van 

aansluitingen tussen de verschillende funderingselementen het extra 

meegenomen bovenstuk op lengte en onder verstek maken, zodat een 

gesloten funderingsysteem wordt verkregen. Deze wordt don aan de 

bekistingschotten vastgelijmd, dit gebeurt met behulp van een kitspuit met 

daarin constructielijm wot binnen 5 minuten droogt. 

Figuur 56: Bovenstuk aanvullen tot een gesloten 

systeem 

7 Het funderingsgedeelte is nu klaar en er kan worden gestart met de begone grondvloer. Voor de begone 

grondvloer wordt er een combinatievloer toegepast. In de basistekening is het legplan van deze vloer omschreven. De 

werknemers beginnen eerst met het leggen van een broodje . De broodjes komen tussen de funderingselementen in te 

liggen. Doarna wordt de T-ligger gelegd die zweeft boven het 

funderingselement. De mini male oplegging van de T-ligger is 1 OOmm. Voor 

het leggen van de T-ligger wordt de minikraan gebruikt i.v.m. het 

eigengewicht. Eerst wordt een broodje gelegd daarna een T-ligger, dit 

repeteert zich. Als laatste wordt er een passtuk gebruikt om de vloer dicht te 

maken . Er wordt een krimpnet over gelegd, te weten krimpwapening. Zo is de 

fundering en vloer klaar. 

Figuur 57: Combinatievloer leggen 
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8 Voor dot de fundering en vloer gestort worden, komt er eerst nog een kimconstructie op het bovenstuk te 

liggen . De kimconstructie bestoot uit een gezette stolen U-profiel en is 

om een mootnouwkeurigheid te krijgen oon de bovenkont voor het 

opgaande werk. Het gezette stolen U-profiel is tijdens de voorbereiding 

op lengte en onder verstek gezaagd m.b.v. CAD-CAM om een hoge 

maatnouwkeurigheid te verkrijgen. Deze komt over alle 

funderingselementen te liggen. Met behulp van een stolen plaat in het 

gezette U-profiel ter plaatse van hoekoansluitingen wordt deze aon 

elkaar genogeld met behulp van popnogels. Zo krijg je rondom een 

stevige constructie . De bovenkont van het gezette U-profiel moet exact 

op hoogte gesteld worden. Dit kon doordot het U-profiel h.o.h. 

300mm op EPS blokjes ligt welke ge'lntegreerd 

is in het bovenstuk. Door met behulp van 

Figuur 58 :Plaatsen kimconstruclie 

meetopparotuur kon deze exact op hoogte gesteld worden zodot de onderkont van het 

gezette stolen U-profiel gelijke hoogte heeft ols bovenkont peil. Het exact op hoogte 

stellen kon doordot je een stelruimte hebt van 30mm, dit kon don worden opgevuld 

met behulp van 1 mm, 3mm, 5mm en 10 mm stelplootjes . Om tijdens het storten te 

voorkomen dot het U-profiel verplootst of omhoog komt is deze veronkerd met hoorspelden die door de bodem van 

het gezette U-profiel in de EPS blokje wordt gedrukt. 

9 Betonmortel kon nu voor de fundering en begone grondvloer in een stortgong worden oongebrocht. In het 

werk-gestorte-beton kon rechtstreeks van de truckmixer, met een betonpomp op de vloer worden aongebrocht. Met 

behulp van een trilnoold wordt het beton verdicht. Een medewerker 

is nodig met een trilnoald om het beton oon te trillen en er is een 

nodig om met behulp van een schep het beton uit te vlakken. Er 

moet zorgvuldig worden verdicht totdot ook de fundering helemool 

is gevuld met betonmortel. In het bovenstuk zitten tevens goten 

welke dienst doen om door de trilnoold in te drukken en hierin is te 

zien in hoeverre de funderingsbalk wordt gevuld. Er wordt net 

zolong beton gestort totdot er tot oon de onderkont van het gezette 

stolen U-profiel beton ligt. Als loatste wordt met behulp van een 

troffel het gezette stolen U-profiel gevuld met beton en oon de 

bovenkont vlok gemookt zodot de kimconstructie mootnouwkeurig 

is voor het opgoonde werk. 

Figuur 59: Storten betonmortel 

10 No het storten van de gehele fundering en vloer wordt er plastic over getrokken zodot het beton 

niet te snel uitdroogt. Als het betonmortel verhord is, is de gehele fundering kloor. De ge'lndustrioliseerde 

funderingswijze is nu geheel vervoardigd, woorno de oonnemer het werk overneemt om verder te goon met de 

bovenbouw. Bij gebruik van kolkzondsteenelementen is het mogelijk om snel op een gangbare verdiepingshoogte uit 

te komen . 
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In voorgaande is een instructie gegeven voor de opbouw van de funderingswijze. In de bijlage is doormiddel van een 

fotoreportage een uitvoeringsproef gemaakt vanaf het maken, het stellen tot en met het storten van de 

funderingselement. 

5 Resultaten van de uitvoeringsproef 

Voor een experimentele uitvoeringsproef is er een funderingselement gemaakt met een lengte van 4200mm. lie 

figuur 60. Het ontwerp van het funderingselement is getoetst of het maakbaar is. Op het TU/e terrein bij de koepel is 

dit funderingselement, zoals in voorgaand hoofdstuk is omschreven exact in de funderingssleuf gesteld en aangevuld 

met grond . 

Figuur 60: Experimentele funderingselement 

Daarbij is ook een funderingselement met een lengte van 1800mm gemaakt (zie figuur 61, stramien 1) om te zien of 

deze no het storten geheel met beton is gevuld . Hierop is een combinatievloer gelegd tussen deze twee 

funderingselementen. Waarna de kimconstructie gesteld kan worden . Met behulp van een waterpastoestel zijn er 

iedere keer metingen verricht ten opzichte van een vaste punt aan de koepel. Daarna is het beton op de vloer en in 

het funderingselement gestort . 

<m "" • •• 

-sh.amien 1- . - -
A. B c D 

vloer 

l 2 3 4 5 6 7 8 
slramien 2 

_.,. _ ,....__ .. _-ilia- -< ,___ - - ~ I- -
,___ 

·~ ·~ tnl M ,.. , .. UYl 

Figuur 61: Bovenaanzicht uitvaeringsproef 
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A B c D 2 3 4 5 6 7 8 

Dehoo e 59mm 56mm 49mm 47mm 40mm 42mm 45mm 50mm 50mm 49mm 52mm 50mm 
afstand t.o.v. stramien l 06 mm.A. l 02 mm .A. l 03 mm .A. 99 mm.A. 60 mm T 60 mm T 60 mm T 69 mm T 70 mm T 66 mm T 65 mm T 62 mm T 

tot buitenkant spolllV 

A B c D 2 3 4 5 6 7 8 

Dehoo e 59mm 56mm 50mm 49mm 40mm 42mm 46mm 50mm 49mm 51 mm 54mm 51 mm 

afstandt.o.v. stramien 106 mm.A. 102 mm.A. 103 mm.A. 99 mm.A. 60mmT 60mmT 60mmT 69mmT 70mmT 66 mmT 65mmT 62 mmT 
tot buitenkant s OlllV 

Figuur 62:metingen t .o.v. een vast punt, uitgevoerd tijdens het aanvullen en storten van de funderingsproef 

Het resultaat van de uitvoeringsproef is hierbij in twee stappen verdeeld te weten : 

o Meetcontroles na aanvullen met grond en na het verharden van het beton; 

o Controle, na het ontmantelen. 

Uit de meetcontroles van het aanvullen van het funderingselement en na het verharden van het beton is gebleken zie 

figuur 62 van de verschillende meetpunten t .o.v. een vast punt het funderingselement niet is verzakt en verschoven . 

De kimconstructie daar en tegen is tijdens het aantrillen van het beton gaan drijven . Na het verharden van het beton 

is het gezette stalen profiel in totaal l Omm gestegen maar niet verschoven. 

De tweede stap van het resultaat van de uitvoeringsproef is de controle na het ontmantelen, zie figuur 63 . Dit is 

gedaan om te zien hoe de funderingselementen met beton gevuld zijn . Nadat ze uit de grond gehaald werden, zijn ze 

ontdaan van het EPS . Uit deze controle na het ontmantelen, is gebleken dat beide elementen geheel met beton 

gevuld waren . Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat de uitvoeringsproef geslaagd is . 

Figuur 63 : Controle no het ontmantelen van de funderingselementen 
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6 Conclusie/aanbevelingen 

Uit de uitvoeringsproef is gebleken dot het funderingselement goed maakbaar en uitvoerbaar is 

De volgende conclusies zijn hier beschreven: 

• Het ge·industrialiseerde funderingselement voldoet aan de sterkte- en stijfheideisen; 

• Het funderingselement is no het aanvullen met grond en het storten met beton niet verschoven of verzakt. 

Daaruit kan geconcludeerd worden dot deze manier van funderen een zekere maatnauwkeurigheid heeft; 

• De uitvoeringsproef geeft een goede indicatie voor verdere ontwikkelingen aan de ge·industrialiseerde 

funderingswijze 

• De funderingswijze voldoet voor een fundering op palen; 

• De kimconstructie, bleek na het verdichten met de trilnaald los te komen en is gaan drijven. Hier moet een 

nieuwe manier van bevestigen van het gezette stolen U-profiel komen; . 

Als aanbeveling zijn de volgende punten beschreven: 

• Het funderingselement met een lengte van 4200mm, nog gaan testen op sterkte; 

• De stelconstructie verder ontwikkelen, waardoor er een snellere manier van stellen wordt verkregen; 

• Een ge·industrialiseerde funderingswijze voor een fundering op stool maken en nog verder ontwikkelen; 

• Een aansluiting tussen twee elementen op school maken en deze gaan testen; 

• Uiteindelijk beton toepassen met een hoger consistentiegebied zodat de funderingselement sneller volloopt 

of overgaan naar zelfverdichtend beton als dit goedkoper wordt. 
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Biilagen 
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I. Berekening gronddruk op de funderingsbekisting 

Bij het ontgraven van de funderingssleuven en deze, no het plaatsen van de funderingselementen weer aan te vullen, 

komt er gronddruk op de funderingsbekisting te 

staan. Deze funderingsbekisting moet de gronddruk 

kunnen weerstaan. Als er wordt uitgegaan dot 

geexpandeerd polystyreen (EPS) als 

bekistingmateriaal wordt gebruikt kan de dikte van 

het bekistingmateriaal worden bepaald. Wanneer 

grond wordt afgegraven, blijft het talud onder een 

bepaalde helling staan. De hellingshoek van het 

talud noemt men cp . De natuurlijke hellingshoek cp is 

voor iedere grondsoort verschillend . De grootte van 

de natuurlijke hellingshoek hangt of van: 

• Grondsoort 

• Het porienvolume van de grond (de hoek cp 

GllONI>Oll\JJ( 

Gqcvcns poodsoorten 

grondJoort volumicke 
mun 

aardc drooa 1400 
aarde vochtia 1600 . 
aarde nat 1800 
zand droog 1S8S .. . 16SO 
zand vochtig 1800 
Zand nat 2000 
klei droog 1600 
klei nat 2000 
lecm droog ISOO 
lecm nat 1900 
grind droog 1800 ... ISSO 
grind nat 1860 

Figuur 64 : label gronddruk 

' A.. . ::;(,,:+if) tan2 (45 . - t.> 
3s• ... 40• 0,271. .. 0,217 3,69 ... 4,6 
4s• 0,172 5,83 
27° 0,376 2,66 
30• ... 3s• 0,333 ... 0,271 3,00 ... 3,69 
40• 0,217 4,6 
25° 0,406 2.46 
40• ... so• 0,217 ... 0,132 4,60 ... 7,SS 
20· ... 25• 0,490~ .. 0,406 2,04 ... 2,46 
40• , .. 45• 0,217 ... (),172 4,60 ... S,83 
20• ... 2s• 0,490 ... 0,406 2,04 ... 2,46 
35° ... 40° 0,271...0,217 3,69 ... 4,6 
25• 0,406 2,46 

wordt groter naarmate de dichtheid van grond toeneemt) 

• De in de grond optredende spanningen 

• Het vochtgehalte van de grond 

• De wrijving van de gronddeeltjes onderling 

Aanname: 

Er komt grond met een volumieke massa, zie figuur 64, van (aarde vochtig) l 600kg/ m3 tegen de funderingsbekisting 

met een hoogte van 685mm . ct>= 40 graden A
0
= 0,217, EPS 35, dit is vervangen door de nieuwe druksterkte 

benaming = > EPS 250 = 250kpa, zie figuur 65. 

Werd tot op heden bij de aanduiding van typen (EPS) 

gerefereerd aan de volumieke massa ( densiteit) 

uitgedrukt in kg/ m3, thans is die aanduiding geheel 

gerelateerd aan de druksterkte in combinatie met de 

buigsterkte. [* bron Stybenex] 

Figuur 66: scheme uitgoonde von een 1-proliel 

Materiaal eigenschappen 

~P?:Type Druksterkte Was Type EP? Elasticiteits modulus 

EPS 60 60 15 4000 
.....•••... ... .. ........ .. ... ,. 

EPS l 00 100 20 6000 
1-------1--··--·---·- . -····-·- --- . 

EPS 150 150 25 8000 
EPS 200 
EPS 250 

200 30 10000 ................................................. _ ..... 
250 
kpa 

35 

kg/m3 

Figuur 65: Materiaal eigenschappen EPS [*bron Stybenex] 

12000 
kpa 
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Zie bovengaande tekening, figuur 66. De gronddruk komt op de bekisting met de vorm van een 1-profiel. Er komt 

grond met een volumieke massa van (aarde vochtig) 1600kg/m3 tegen de funderingsbekisting met een hoogte van 

685mm. ct> = 40 graden >.
0
=0,217 

Voor de berekening wordt de onderflens bekeken omdat hier op de grootste krachten komen te staan . 

De onderflens is als volgt geschematiseerd : 

Fl grond,a ' 

150 
F2 rood o l l 02 

125 

Figuur 6 7 :schema onderflens 

onderflens (schuine zijde) : 

Zie figuur 67, afstand tussen A en B 

De lengte A -B = (h/sina) = 146 mm; a = + \-20 graden 

qgrond;a,hor = Pgrand X 9 X h X Ao 

= 1600 x l 0 x 0,583 x 0,217 = 2024 N/ m2 

De resultante van de horizontaal werkende gronddruk bedraagt nu per m 1: 

Fl grand;a,har = 2024 x l m= 2024 N/ m 

onderflens {rechte zijde) met een hoogte van l 02mm: 

qgrond;a = Pgrond X 9 X h X A0 

= 1600 x l 0 x 0,685 x 0,217 = 2378 N/m2 

De resultante van de horizontaal werkende gronddruk bedraagt nu perm 1: 

F2grand;a = 2378 X lm= 815 N 

Het moment in A zie figuur 67, wordt dan: 

M = Flgrand;a;loodr X hi + F2grond;a X h2= 

=2024x0,146 x 1/2x 0,146 + 0, 102 x 2378x 0, 101 = 46 Nm 

.ab= M I W EPS 35 (vervangen door)=> EPS 250 = 250kpa 

W = 46.103 I 0,25= 184.103mm3 

w = 1/ 6 x bx h2 Het funderingselement wordt per strekkende meter berekend, b = l meter en h = dikte 

van het EPS materiaal 

~((184000 x 6)/ l 000) =33mm 

58 



Afstudeerproject: Ontwerp van een ge'industrialiseerde funderingswijze. Tu I e 

Voor de dikte van de funderingsbekisting komt de volgende mootvoering, zie figuur 68 eruit te zien . Uitgoonde dot 

de wopeningskorf met ofstondhouders en de inkossingen met het bovenstuk ook de funderingsbekisting steunen wordt 

er gemiddeld een dikte van 40 mm toegepost. 

Bekisting wordt gesteund 
door: 
1. het bc..-enstuk 
2. wopening 
3. de inkossingen 

400 

Figuur 68 : Uiteindelijke bekistingdikte 40 mm 

Dikle EPS = 
.40mm 
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II. Experimentele uitvoeringsproef 

Er is ook een experimentele uitvoeringsproef gemaakt achter bij de koepel, op het TUE terrein. Voor deze proef is een 

geindustrialiseerd funderingselement gemaakt met een overspanning van 4200 mm. Voor de complete 

wapeningsberekening van de fundering, wordt verwezen naar het verslag constructief ontwerp van de 

ge'industrialiseerde fundering van Martijn van den Bouwhuijsen 

i. Wapeningsberekening proefstuk 

Met deze berekening wordt globaal, de wapening voor het funderingselement van de experimentele uitvoeringsproef, 

met een overspanning van 4200 mm bepaald. 

Uitgangspunten materiaal : 

Staal: 

Beton: 

• Wapeningsstaal FeB 500 

• Rekenwaarde treksterkte fs = 435 N/mm2 

• B35; milieuklasse 2 

Rekenwaarde voor betondruksterkte f 'b = 21 N/mm2 

• Rekenwaarde voor betontreksterkte f b = 1,4 N/mm2 

Elasticiteitsmodulus, E' b = 31000 N/ mm2 

• Minimale betondekking 35 mm 

• Hoogte = 650 mm 

Sterkteberekening: buigend moment. 

In dwarsdoorsnede heeft de vakwerkligger een I - vorm. De volgende aannames zijn gemaakt in de berekening : 

Voor de lengte richting van de funderingsbalk geldt het volgende: Het buigende moment wordt opgenomen door de 

flenzen van de I - ligger. De dwarskracht wordt opgenomen door het lijf van de funderingsbalk. 

De wapening wordt bepaald met de globale methode: 

d = h - c - 0bgl - 1h 0hw = > 650 - 35 - 8 - 8 = 599mm 

Mu = l 94,4kNm (bepaald uit dwarskrachtlijn zie figuur72.) 

As=Mu/(fs .0,9.d) = 194,4.106
/ 435 x 0,9 x 599 = 828 mm2 

Voor de hoeveelheid wapening wordt gekozen 208 + 4016 (905 mm2
) 

Controle scheurwijdte 

as = (A, ,benodigi A s.aanwezig) x (q,.p I qd) x f, = (828/ 905) x (l 00 I 120) x 435 = 332 N/ mm2 

l • De maximaal toelaatbare staafdiameter bij een staalspanning Os =332 bedraogt volgens figuur 69, 12,2 

(ge'interpoleerd) Deze voldoet net niet. 
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Figuur 69 : Maximaal toelaatbare gemiddelde staafdiameter 

Figuur 70: Maximaal toelaatbare staafafstand s in mm 

2• De maximaal toelaatba re staafafstand bedraagt volgens figuur 70; l OOmm (ge'interpoleerd) 

s= (b - 2c - 20bgl - 2 x1/2 0hw) I n 

s= (400 - 2x35 - 2 x 8 - 16) I 5 = 59,6 mm (< l 00) De funderingsbalk voldoet. 

Sterkteberekening: Dwarskracht 

Het ge'industrialiseerde funderingselement wordt beschouwd als een vakwerkligger. De druk - en trekkrachten worden 

opgenomen door vakwerkspanten (diagonalen en verticalen) . De optredende krachten worden uit een 

liggerberekening op 2 steunpunten gemaakt. Er is hierbi j gebrui k gemaakt van het programme Matrix Frame. 

In het verslag constructief ontwerp van de ge'industrialiseerde fundering van Martijn van den Bouwhuijsen is bepaald 

dot er een gelijkmatig verdeelde belasting van q-last van l 20kN/ m 1 op het funderingselement komt, zie figuur 71 . 
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72kN 72kN 72kN 72kN 72kN 

216kN i 
216 

180.--------4 
1 oe.----___ __,I 

36 I ____r 
.----,---~ 

I 
I 36 

108 

216 180 

Figuur 71 :vakwerkligger met dwarskrachtenlijn 

De verschillende staven zijn randstaven (bovenrand en onderrand) en wandstaven (diagonalen en verticalen) . 

Bij de staafkrachten is trek met + aangegeven en druk met - aangegeven. De drukkracht in de diagonalen wordt 

opgenomen door het beton . Het beton in de diagonalen dot op trek wordt belast wordt als een nulstaaf beschouwd. 

In de diagonaal is de grootste staafkracht (s2l ,s22) = - l 50kN. 

De diagonaal, s2 l ,s22 staaf heeft een betonoppervlak van 70 x l 50mm. 

ob= FI A = 150000/(70 x 150) = 14,24 N/ mm2 

Bij 835 = betondruksterkte f 'b= 21 N/mm2 

In de verticaal is de grootste staafkracht (s7) = + l 09kN 

Deze wordt gewapend met een standaard beugel: 

N, = f, *A, = > A = N, If, = 109000 I 435 = 250 mm2
' ; 

keuze beugel 2012 + 208 (327mm2
) 

De wapeningskorf die gebruikt wordt voor het experimentele onderzoek bestaat uit de volgende staven: 

• Langswapening: 

o In de bovenflens wordt er 208 toegepast; 

o In de Onderflens wordt er 208 + 4016 toegepast; 

• Beuge/s 

• In de verticalen om de 600mm wordt er 208+2012 toegepast; 

In beide diagonalen is er een staaf 06 mee gestort om tijdens het eruit halen van het funderingselement niks te 

beschadigen. 
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ii. Fotoverslag van de uitvoeringsproef 

Dit fotoverslag is in vier gedeeltes opgebouwd te weten : 

• Het maken van de funderingsbekisting 

• De uitvoering de ge·industrialiseerde funderingswijze 

• Het storten van de ge·industrialiseerde funderingswijze 

• Het slopen van de vloer en het onderzoeken van de ge·industrialiseerde funderingswijze 

63 



Afstudeerproject: Ontwerp van een ge"lnduslrialiseerde funderingswijze. Tu /e 

Het maken van de funderingsbekisting 

Ge'industrialiseerde fundering om te zien, dat dit geheel wordt gevuld met beton, element heeft een lengte van 

1800mm. 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een ge"industrioliseerde funderingswijze . Tu /e 
Ge"industrioliseerde fundering met een lengte van 4200 mm, deze wordt no het verhorden getest in een volgend 

project. Ten eerste wordt gekeken hoe het gemookt, gesteld en vol gestort wordt. 
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Afstudeeq;>roject: Ontwerp van een geTndustrialiseerde funderingswijze. Tu I e 

Bovenstuk: wordt gebruikt als l • om te dienen als bekisting voor de vloer, ten 2" oplegging voor de vloer, ten 3" om 

een maatvastheid aan de bovenkant te maken voor het binnenwerk en als laatste gedeeltelijk als spouwisolatie voor 

het opgaande werk. 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een ge·industrialiseerde funderingswijze. Tu I e 

In onderstaande foto's is aangegeven alles van het maken tot de wapening, het lessen van de wapeningkorf tot aan 

het in elkaar zetten van de complete funderingsbekisting. 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een geTndustrialiseerde funderingswijze. Tu I e 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een ge'lndustrialiseerde funderingswijze . Tu I e 

De uitvoering 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een ge"industrioliseerde lunderingswijze. Tu I e 
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Afstudeerproject: Ontwerp van een geTndustrioliseerde funderingswijze. Tu I e 

Aanbrengen van de kimconstructie 

Het aanbrengen van de stolen U-profiel ten behoeve van maatnauwkeurigheid voor het binnenmuur. 
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Afstudeeroroject: Ontwerp van een ge"industrioliseerde funderingswijze . Tu I e 

Het storten van de fundering 

Het storten van de fundering en vloer in 1 stortgang. T evens is te zien hoe er verdicht wordt middels een trilnaald. 
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Alstudeerproject : Ontwerp van een ge"industrialiseerde lunderingswijze. Tu I e 

Het slopen van de fundering 

De volgende foto's zijn van het slopen van de vloer, en het verwijderen van het EPS in de werkplaats, om te zien hoe 

de balk eruit komt. 

73 


