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MasterEase hulpstoffen
voor beton en mortel 
De hulpstoffenlijn voor betonspecie 
Master Builders Solutions levert u technische expertise gecombineerd 
met de juiste producten zoals MasterEase. Met de MasterEase hulpstoffen 
kunt u nog beter uw uitdagingen realiseren. 
Ga voor meer informatie naar master-builders-solutions.nl.
of bel +31 (0)162 476 660.

Drukpaal.nl
Eckertstraat 46
8263 CB Kampen

tel. 088 - 087 0700 
info@drukpaal.nl
www.drukpaal.nl

Eindelijk. 
Prefab funderingspalen aanbrengen 
zonder trillingen en overlast!

Speciaal voor bouwprojecten waar heien geen optie is, introduceren wij 

een bestaande, beproefde en in Nederland uitgebreid geteste methode om 

hoog waardige prefab funderings palen met een hydraulisch aangedreven 

machine de grond in te drukken. Trillingsvrij, geluidsarm en zonder dat er 

(vervuilde) grond omhoog komt. De betrouwbaarste funderingspaal van 

Nederland heet Drukpaal.nl. Aangenaam kennis te maken! 100%

elektrisch

Geen trillingen Werkt volledig 
elektrisch

Gegarandeerde 
kwaliteit

Geen 
vrijkomende 
(vervuilde) 
grond, rest beton, 
of spoelwater

AfvalvrijGeen geluids-
overlast

Beproefd én 
betrouwbaar

De voordelen van Drukpaal.nl

Wij zijn gespecialiseerd in funderingswerken. 

Denk daarbij aan prefab heien, schroefinjec-

tiepalen, het voorboren voor allerlei soorten 

funderingspalen en ankersystemen en het 

crushen van palen. Maar ook voor het verwij-

deren van funderingspalen en het injecteren 

van de ontstane holle ruimtes belt u Van 

Schie. Daarnaast is het hoogfrequent en so-

nisch trillen en het drukken van damwanden 

en buisprofielen onze kracht.

De juiste basis
is het halve werk

HET BESTE
FUNDAMENT

BEGINT BIJ
VAN SCHIE

I N F R AW E R K E N   •   F U N D E R I N G S T E C H N I E K   •   G R O N D  &  M I L I E U   •   G E L U I D S S C H E R M E N   •   L E I D I N G S Y S T E M E N

•   T R A N S P O RT   •   K R A A N V E R H U U R   •   G W W - V E R H U U R

Bekijk al onze inspirerende
projecten op

vanschie.com/projecten
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kampen vierhonderd palen in de bodem 
aangebracht, die dienen als fundering voor 
de inlaat die de afvoer van hoogwater op 
de iJssel via het Reevediep mogelijk maakt. 
De inlaat heeft de vorm van een brug van 
ongeveer driehonderd meter. Een mooie 
oplossing, te meer omdat het gehele 
Reevediep ongeveer eens per vijf jaar blank 
komt te staan.”

Aantrekkelijke sector
in feite staat de funderingssector letterlijk 
aan de basis van veilig en droog wonen. 
Estié: “Maar als wij van de overheid 
verlangen dat er opdrachten komen, dan 
moeten wij zorgen dat we ervoor klaar zijn. 
Daarvoor zijn voldoende én goed opgeleide 
mensen nodig. we proberen natuurlijk 
zoveel mogelijk instroom te stimuleren. 
tweedekansers vormen een welkome doel-
groep. Zoals uit de agrarische sector en uit 
de horeca. De bouw in het algemeen en 
de funderingssector in het bijzonder biedt 

heel leuk en veelzijdig werk. Je komt overal. 
En er zijn heel grote machines waarmee je 
palen van veertig, vijftig meter aanbrengt. 
En kleine machines waarmee je zo een 
huis inwandelt voor het versterken van een 
ondergrondse fundering. ook de werkom-
standigheden zijn onvergelijkbaar veel beter 
dan in het verleden. Er valt echter ook nog 
veel te winnen. we moeten ons bewust zijn 
dat we ook aantrekkelijk moeten zijn voor 
jongeren en vrouwen. ook vanuit de immi-
gratie kun je zeer vakbekwame mensen 
werven. we hebben in nederland zoveel 
onbenut arbeidspotentieel. Laten we daar 
bewuster van zijn, in onze communicatie 
en met de arbeidsvoorwaarden die we 
bieden.”

Volle kracht
De mensen in de buitenberoepen 
beschikken vaak over veel vakkennis en 
kunde. Vaak zonder dat ze ooit nog een 
papiertje hebben behaald nadat ze van 

school zijn gekomen. terwijl de waarde-
ring van alle ervaring niet alleen bijdraagt 
aan de beroepstrots, maar ook zorgt voor 
doorstroming van functies naar boven en 
in de breedte. “Voor mensen die al verder 
in hun carrière zijn is EVC is een schit-
terend instrument, waarvan helaas nog te 
weinig gebruik wordt gemaakt. Daarmee 
zouden veel funderingsbedrijven zichzelf 
nog kunnen versterken.” ook de aanwas  
aan de basis is de nVaF niet vergeten. “wij 
hebben met de campagne ‘FF stampen, 
lekker verdienen’ zelf een mbo-2-opleiding 
Vakman Fundering in de steigers gezet. in 
september start de eerste lichting leer-
lingen”, bevestigt Estié. “al diverse leden 
hebben zich aangemeld als erkend leer-
bedrijf en leermeester(s) aangesteld. Maar 
ik zie graag nog meer bedrijven komen en 
zich doorontwikkelen. Zodat we als totale 
sector op volle kracht aan de slag kunnen 
gaan met alle gemeentelijke, provinciale of 
landelijke funderingsopdrachten.”

Nederlandse Vereniging Aannemers 
Funderingswerken
Ceintuurbaan 2

3847 LG HARDERWIJK (GEBOUW 70)

T. 0341 - 45 61 91

E. secretariaat@nvaf.nl

I. www.nvaf.nl

Versnelde 
certificering

“De bouw komt vele handen tekort. 
En moet steeds aan nieuwe eisen 
voldoen. Met een EVC-traject kunnen 
professionals met ervaring zónder 
schoollessen en zónder examen 
snel een officiële kwalificatie halen. 
Bijvoorbeeld mbo-2 Betontimmerman,  
mbo-3 Betonboorder of mbo-4 
uitvoerder gespecialiseerde aanne-
merij. Zo hebben we al diverse leden 
van de nVaF en andere bouwbedrijven 
toekomstbestendiger helpen maken. 
Meer weten over zo’n versnelde certifi-
cering? kijk op volandis.nl > kijk vooruit 
> EVC bouw & infra.”
Claudia Klarenbeek, EVC-adviseur 

Volandis EVC Bouw & Infra

“Een goede infrastructuur is een belang-
rijke randvoorwaarde voor het goed 
functioneren van de economie. Het enige 
dat ik vanaf mijn plek kan doen is de poli-
tiek oproepen om dat ook voor ogen te 
houden”, is het vurige pleidooi van Jaap 
Estié, directeur van brancheorganisatie 
van funderingsbedrijven nVaF. “ik hoop 
van harte dat ook een komend kabinet 
hier voldoende mee zal doen. ik geloof 
niet dat de mobiliteit na CoViD-19 heel 
erg zal afnemen. natuurlijk,  er zullen 
wel dingen structureel veranderen, maar 

aan de andere kant blijft de behoefte om 
elkaar zakelijk en privé fysiek te ontmoeten. 
Daarnaast hebben we hebben ook nog 
steeds te maken met een groeiende 
bevolking. Die moet ergens wonen, 
wellicht verder van het werk. Dat betekent 
uiteindelijk meer vervoersbewegingen. of 
dat nu is met oV of auto’s. wil je die groei 
op een duurzame manier inpassen in het 
landschap en maatschappij, dan moet je 
meer ondergronds gaan brengen. Daar ligt 
de taak van de overheid om te investeren 
in infrastructurele kunstwerken.”

Urgente uitdagingen
nederland kampt met nog meer behoorlijk 
urgente uitdagingen, zo stelt Estié vast. 
woningfunderingen, oude havenkades, 
de amsterdamse grachten. En de werken 
beperken zich zeker niet tot de Randstad. 
Hij noemt de veel gelijkvloerse spoorkrui-
singen in het hele land, en in de noordelijke 
provincies de verkeersknooppunten op het 
water voor de beroeps- en pleziervaart die 
met aquaducten moeten worden opgelost. 
over water gesproken: “in het verleden 
zagen we als grote uitdaging om regen- en 

rivierwater zo snel mogelijk het land uit, 
naar de noordzee te brengen. Door allerlei 
oorzaken hebben we ook te maken met 
grotere periodes van droogte. Daarmee 
ontstaat de opgave om waterberging te 
creëren. Met projecten als  ‘Ruimte voor 
de rivieren’ om rivierwater vast te houden 
hangt heel veel funderingswerk samen. Zo 
is een stalen damwand een mooi product 
om relatief eenvoudig een kering aan te 
brengen. En als gebieden regelmatig te 
nat worden, kunnen wegen op palen 
worden gebouwd. Zo zijn bijvoorbeeld bij 

Branche werkt hard aan voldoende gekwalificeerde professionals

NVAF staat klaar voor 
overheidsopdrachten

Als het aan NVAF-directeur Jaap Estié ligt, heeft Nederland weer snel een nieuw 
kabinet. Want voor de continuïteit van het bedrijfsleven is een continue stroom aan 
overheidsopdrachten cruciaal. Diverse projecten wachten echter nog op een politieke 
beslissing. De funderingssector ontwikkelt zichzelf, onder meer met opleidingen, in elk 
geval door.
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Voor specialistisch werk zijn speci-
alisten nodig. Daarom is BaM infra 
Funderingstechnieken betrokken bij veel 
van de grote infrastructurele projecten. 
als onderdeel van BaM infra nederland, 
en als zelfstandige onderneming ook in 
opdracht van externe bouwconsortia 
en vastgoedpartijen. “wij zijn sterk in de 
wat zwaardere funderingstechnieken”, 
bevestigt Jan kardux, manager BaM infra 
Funderingstechnieken. Hij noemt vierkant 
45 betonpalen met een lengte van 30 
meter of meer, vibropalen of schroefpalen 
van veertig meter lang, combiwanden en 
diepwanden, cement-bentonietwanden, 
ankers en jetgrouten. “we beschikken over 
alle equipment daarvoor.”

Tolerantie aangescherpt
“Zo werd onze grotere machine woltman 
160DR vanaf een ponton ingezet voor het 
project iJpleinveer. Hier maken we een 
nieuwe, dubbele aanlandingsplaats voor 
deze veerpont, in een kortere route voor 
fietsers en voetgangers, recht tegenover 
amsterdam CS”, vervolgt hij. Dankzij de 
tijdwinst in vaartijd, kan de pont vanaf 2022 
vaker heen en weer varen, en zo meer 
fietsers en voetgangers overzetten. Hard 
nodig, want het huidige aantal gebruikers 
van circa 67.000 per dag groeit door naar 
zo’n 80.000 tot 110.000 reizigers per dag 
in 2030. De fundering is inmiddels geheid. 
kardux: “Dit is een bouwteamopgave van 
BaM infra nederland geweest samen met 
gemeente amsterdam. Vanaf een ponton 
heeft onze kraan grote betonpalen in de 
grond gebracht. Het speciale heiblok was 

voorzien van een geluidsmantel om zoveel 
mogelijk geluidsreductie te realiseren.” De 
tolerantie van de paalpositie, waarmee 
het team van BaM in het ontwerp had 
gerekend, bleek door de nauwkeurigheid 
van het werk in uitvoering aanzienlijk te 
kunnen worden aangescherpt. “uiteindelijk 
hebben we de palen ver binnen de eisen 
kunnen plaatsen, waardoor aanpassingen 
aan de bovenbouw niet nodig zijn.” Dat 
bewees opnieuw de vakkundigheid van 
het funderingsbedrijf, waarbij de precisie 
kwaliteitsverlies voorkomt en herbereke-
ningen aan de bovenliggende fundering 
overbodig maakt.

Meer dan duizend palen
op hetzelfde project zette BaM infra 
Funderingstechnieken voor het eerst 
een drone in voor de inspectie van de 
volledig operationele kraan. “onze jonge, 
toekomstgerichte collega’s zijn nu in deze 
pilot aan het kijken of deze manier van 
schouwen noodzakelijk onderhoud eerder 
kan signaleren. Veiliger en zonder stilstand, 
dat is waar het ons vooral om gaat. want 
op de traditionele manier moeten we óf 
met een liftbak naar boven, óf moeten 
we de makelaar strijken. uiteindelijk is de 
doelstelling voorspelbaarder en betrouw-
baarder te worden door het uitsluiten van 
onverwachte reparaties die verstoringen in 
de planning opleveren.” 

Een ander recent voorbeeld van een inte-
ressante innovatie is de de-piling van oude, 
in de grond gevormde palen. Zo is op de 
Luchthaven Schiphol een bestaande stalen 

garage afgebroken, om ruimte te maken 
voor een nieuwe ondergrondse kelder. 
“Daarbij stonden uiteraard de oude palen 
in de weg, die we overigens zelf enige 
decennia geleden hebben aangebracht. 
Deze in de grond gevormde palen kun je 
niet zomaar uit de grond trekken. onze 
oplossing: om de betonpaal heen een 
stalen buis de grond intrillen en vervol-
gens een systeem dat de kleppen aan 
de onderzijde bediende zodat de paal 
gefixeerd werd en uit de grond getrokken 
kon worden. op die manier hebben we 
meer dan duizend palen verwijderd.”

Duurzaamheid
koninklijke BaM Groep heeft recent 
een ambitieuze duurzaamheidsstrategie 
geïntroduceerd. “Daar willen wij met onze 

activiteiten aan bijdragen. Daarom verduur-
zamen wij ons materieel waar dat kan. Van 
emissiearm naar emissieloos. Zo zorgen 
we voor een positieve impact.”

BAM Infra Funderingstechnieken
Postbus 63

2800 AB GOUDA

Nederland

T. 0182 - 59 06 00

E. calculatie.baminfraft@bam.com

I. www.baminfra.nl

BAM Infra Funderingstechnieken

Alles in huis voor de 
zwaarste funderingswerken

Of het nu gaat om nieuwe sluizen bij IJmuiden of Terneuzen, verzwaring van de Afsluitdijk, 
of de plaatsing van hoogspanningsmasten: BAM Infra Funderingstechnieken heeft de 
mensen en het materieel om de klus te klaren. Bovendien zet BAM fors in op innovatie. 
Zoals drone-inspecties, de-piling en verduurzaming van het materieelpark om schoner 
te bouwen.

BAM Infra bouwt voor de 
toekomst. We zoeken 
voortdurend naar een 
nieuwere, slimmere aanpak 
om vraagstukken op te lossen 
en zo een belangrijke bijdrage 
te leveren aan de verbetering 
en de verduurzaming van de 
samenleving. Wij zijn specialist in 
fundering technische oplossingen, 
hier ligt ook het hart van onze 
medewerkers. Wij geven advies, maken 
een passend ontwerp en nemen 
verantwoordelijkheid in het zorgvuldig 
uitvoeren van de verschillende 
uitvoeringstechnieken.

BAM Infra Funderingstechnieken 
H.J. Nederhorststraat 1, 2801 SC  Gouda 
Postbus 63, 2800 AB  Gouda 
calculatie.baminfraft@bam.com 

+31 182 59 60 00 
www.baminfra.nl

Volg ons op social media

Kerende wanden 

  Cement-bentonietwanden
  Combiwanden
  Diepwanden
  Schroefpalenwanden
  Damwanden 

Verankeringselementen

  Traditionele / zelfborende  
  groutankers
		Schroefinjectieankers
  MV-palen 

Funderingspalen

  BAM Combischroefpalen
  BAM (Dubbel) Verdringende  
  schroefpalen
  Gewipalen
		Schroefpalen

8 B o u w a k t u a  -  J u n i  2 0 2 1 B o u w a k t u a  -  J u n i  2 0 2 1  9



BauER Spezialtiefbau is een van de toon-
aangevende bedrijven wereldwijd op het 
gebied van speciale funderingstechnieken. 
De nederlandse vestiging profiteert van 
alle kennis en technologie die binnen de 
groep aanwezig is. Zo bezit BauER een 
eigen gerenommeerde machinedivisie en 
kan daardoor putten uit een breed scala 
van de allermodernste, specialistische 
funderingsmachines. “onze kernactiviteit 
in nederland is het aanbrengen van Gewi-
palen, bestaande uit een massief stalen 

Gewi-staaf met daaromheen een kolom 
van grout. Met dit geboorde funderingsele-
ment is het mogelijk om op economische 
wijze zonder omgevingshinder veel trek-
draagvermogen, maar ook druk-draag-
vermogen te ontwikkelen”, aldus directeur 
Eelco van der Velde. 

Grond als bouwstof
De zogeheten Mixed-in-Place-techniek is 
per definitie duurzaam. Er wordt geboord 
met drie doorgaande avegaren naast 

elkaar die grond opwerken tot robuuste 
verticaal kerende wanden. Daardoor is het 
niet langer nodig om permanente stalen 
damwanden in de grond aan te brengen. 
“we zetten op deze manier grond om in 
een bouwstof. Met bovendien een lange 
levensduur van honderd jaar”, licht Van 
der Velde toe. En de toepassingen zijn 
legio, zo blijkt uit de diverse voorbeelden 
die hij geeft. in het Groningse Bedum 
bijvoorbeeld, waar de autoweg het spoor 
kruist. “Met onze MiP-wanden polderen we 
die ongelijkvloerse kruising als het ware in, 
waarbij de potklei op twintig meter diepte 
de waterkerende onderafdichting vormt.” 
Daarnaast wordt Mixed-in-Place ook 
toegepast bij dijkversterking, waarbij een 
ondoorlatende wand onder de dijk piping 
voorkomt; dat is het doorsijpelen van water 
door waterdrukverschillen tussen water-
zijde en landzijde. MiP is echter ook zeer 
geschikt voor tijdelijke toepassingen. Denk 
aan binnenstedelijke bouwkuipen voor het 
bouwen van parkeergarages of onder-
grondse verdiepingen. Deze gepatenteerde 
en daardoor exclusief door BauER uit te 
voeren soilmixmethode is niet alleen een 
technisch hoogstandje, het is bovendien 
duurzaam. En sluit daarmee uitstekend 
aan op het huidige internationale corporate 
beleid, dat vol inzet op duurzaamheid en 
digitalisering.

State-of-the-art digitalisering
Deze exclusieve funderingtechniek 
combineert BauER steeds verregaander 
met state-of-the-art digitalisering. Van 
der Velde: “Door inclinometers in de 
avegaren toe te pasen in combinatie met 
een GPS-opstelling kunnen we precies de 
hoekhelling bepalen en zien of de wand 
perfect aansluit. Vervolgens kunnen in 
de wand ook nog sensoren aangebracht 
worden, waarmee je de vervormingen van 
de wand digitaal kunt monitoren en via 
een 3D-BiM-model kunt vaststellen of er 
inderdaad sprake is van een doorgaande 
wand die niet lekt.” Een andere applicatie 
waar Van der Velde best trots op is, is het 
BauER digitale constructiedagboek. “Dit 
vervangt papieren werkprotocollen, teke-
ningen en andere as-built documenten 

die we nu als pdf beschikbaar maken. Dat 
is veel duurzamer en bovendien: ook al 
zit je niet op de bouwplaats, je hebt wel 
toegang tot alle documentatie die op de 
bouwplaats wordt samengesteld.” Het is 
een mooi voorbeeld van hoe BauER door 
middel van digitalisering actief werkt aan 
het verlagen van de Co2-voetafdruk. onder 
meer door het ontwikkelen van funderings-
machines die voldoen aan de strengste 
normen: Stage 4 en 5, en inmiddels ook 
helemaal elektrisch aangedreven. “Dat is 
niet alleen een technische uitdaging”, weet 
Van der Velde. “De bouwindustrie moet 
ook echt uit de voeten kunnen met deze 
machines. want een machine die elektrisch 
werkt, heeft een kabel. we denken dus 
ook goed na over onder meer de hand-
ling van stroomkabels op de bouwplaats.” 
Sectorbreed levert het bedrijf eveneens 
een bijdrage, als deelnemer in nationale 
en Europese werkgroepen over verbe-
teringen van duurzame funderingsoplos-
singen. kortom, zo besluit Van der Velde: 
“Binnen BauER Funderingstechniek leeft 
een heel hoog kwaliteitsbesef, een sterk 
kostenbewustzijn, en een sterke drive voor 
verduurzaming.”

BAUER Funderingstechniek bv
Rendementsweg 29

3641 SK MIJDRECHT

T. 0297 - 23 11 50

E. info@bauernl.nl

I. www.bauernl.nl

BAUER Funderingstechniek zet in op duurzaamheid en digitalisering

‘Mixed-in-Place’-techniek 
met drie avegaren

Met al vijftien jaar de enige aanbieder van de Mixed-in-Place-techniek, is BAUER 
Fun derings techniek bv koploper in deze vorm van duurzame grondverbetering. Het 
bedrijf uit Mijdrecht combineert dat bovendien met state-of-the art digitale technieken. 
Die extreme nauwkeurigheid garandeert minimale faalkosten, en draagt daarmee extra 
bij aan de duurzaamheid van het funderingsproces.

De vooruitgang ervaren.

  Hoge beschikbaarheid en lange levensduur door robuuste machine techniek.
  Lage emissies en hoge doeltreffendheid door intelligent aandrijfsysteem.
  Hoog bedieningscomfort door innovatieve besturingstechniek. 
  Passende uitrustingsstukken garanderen hoge productiviteit.
  Geoptimaliseerde bouwprocessen door passend advies.

Funderingsmachines van Liebherr.

Liebherr Maritime Benelux B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Netherlands
Phone: +31 334500 888
E-mail: Kees.VanDuin@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com 
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DE BESTE MACHINE VOOR ELKE SPECIFIEKE 
KLUS
 
Naast de verkoop van nieuw materieel zijn 
wij specialist op het gebied van maatwerk. 
Wij beschikken over een eigen ontwerp-, 
teken- en engineeringsafdeling, die ervoor 
zorgt dat we de best passende machine 
voor u kunnen ontwikkelen. 
 
Zo ontwikkelden we de VDH-MP60 die de 
basis vormt voor de complete MultiPurpose-
serie. Een modulair opgebouwde machine 
die veelzijdig inzetbaar is voor diverse 
werkzaamheden. Deze machine kan zowel 
verdringend boren, damwand drukken, 
mortel schroefpalen boren en eveneens 
mini-vibropalen trillen. 

Funderingsmachines -  Hijskranen - Machine (ver)bouw - Service & revisie

Infrastructuur woningbouw utiliteitsbouw en innovaties

BOUWAKTUA

Breng uw bedrijf 
doelgericht onder 
de aandacht van 
architecten, bouwbedrijven 
en woningbouwcorporatie’s 
in print en digitaal.

informatie Bouwaktua
023 - 785 40 24 / 06 - 30 06 17 91

GEOTECHNIEK

www.geosonda.nl

Sonderingen
Boringen
Bomdetectie
Injectie
Geomonitoring
L
Paalcontrole

andmeten

Geosonda B.V.
Curieweg 19
2408 BZ Alphen aan den Rijn
T. +31 (0)172 44 98 22
info@geosonda.nl

Member of ABO-Group
13997

Naamloos-1   1 14-08-20   09:55
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graven en de benodigde ruimte te creëren 
voor de onderste funderingsvloer.

24 isolatoren als basis
op de onderste funderingsvloer zijn 24 
betonnen poeren gestort, waarop aard-
bevingsisolatoren zijn geplaatst met een 
penverbinding. in de bovenste construc-
tieve vloer waren voldoende sparingen 
aangebracht om deze bovenste plaat bij 
het afvijzelen van het voor- en achterhuis 
op de aardbevingsisolatoren aan te sluiten. 

Besser: “in de eindsituatie is zo een 
kruipruimte van 80 cm ontstaan tussen de 
onderste en bovenste constructieve vloer. 
Via deze ruimte kunnen de aardbevingsiso-
latoren worden geïnspecteerd en eventueel 
vervangen. Bovendien is de stahoogte 
van de bestaande kelder in het voorhuis, 
dankzij de verdiepte kelderbak, vergroot 
van 180 cm naar 200 cm.” wanneer 
bij een pand  geen risico bestaat voor 
zettingen door onder meer aardbevingen, 
kan de funderingsplaat vanzelfsprekend 
enkelvoudig worden uitgevoerd, zonder 
base-isolation. wat Bresser betreft zou 
deze werkwijze de standaard moeten 
worden in de monumentenrestauratie. “Dat 
is er immers op gericht om de historische 
waarden te bewaren voor de toekomst, en 
die zitten voor een deel onder de grond. 
alle reden dus om ook die mee te nemen 
in het restauratieplan.”

Bresser Bouw bv
Postbus 5231

3295 ZJ ’s-GRAVENDEEL

T. 078 - 673 78 58

E. t.bresser@bresser.nu

I. www.bresser.nu

Eigenlijk is het voor Bresser Bouw de 
gewoonste zaak om te herfunderen 
door letterlijk het bouwwerk op te tillen. 
“Daardoor kan veel meer dan verwacht 
en bedacht van de benedenmaaiveldse 
waarde worden behouden”, aldus taco 
Bresser, directeur van deze specialist met 
meer dan veertig jaar ervaring in het (her)
funderen, aardbevingsbestendig maken, 
vijzelen en verplaatsen van (monumentale) 
objecten. op deze manier is zojuist de 

Rijksmonumentale dwarshuisboerderij 
‘wester Enzelens’ van 475 m2 in Groningen 
versterkt met 70 stalen buispalen en 24 
aardbevingsisolatoren. 

Nieuwe fundering op kleef
De boerderij was origineel op staal gefun-
deerd, vertelt Bresser. “we hebben de 
bestaande vloer in de kelder en het achter-
huis verwijderd.in de wanden zijn sparingen 
geboord en stalen balken ingelijmd om 

samen met wapening de constructieve 
vloer te integreren met de bovenbouw. 
Vervolgens zijn twee constructieve vloeren 
in het voor- en achterhuis van 400 mm dik 
gevlochten, gestort en via een betonnen 
balk aan elkaar gekoppeld. Deze construc-
tievloeren zijn  voorzien van sparingen 
voor de nieuwe funderingspalen. Door de 
sparingen zijn de zeventig palen met een 
diameter van 219 mm trillingloos naar een 
diepte van 24 meter gedrukt.” Bresser 

koos voor deze optie omdat ter plekke de 
zandlagen zich (te) diep onder de potklei 
bevinden. De potklei in combinatie met de 
lengte van de palen geeft dusdanige posi-
tieve kleef  dat voldoende draagvermogen 
voor de nieuwe fundering ontstaat. Dat 
draagvermogen bleek voldoende omdat op 
diezelfde palen, via hydraulische vijzelcon-
structies, het voor- en achterhuis ander-
halve meter zijn opgetild. Daardoor was het 
mogelijk om onder de woning grond af te 

Facts en figures
Grondverzet: 1.100 m3

Palen gedrukt: 1.550 m1

wapening verbruikt: 70.000 kg
Beton: 400 m3

aardbevingsisolatoren: 24 stuks

Monumentaal erfgoed ook onder maaiveld behouden

Bresser lift 
volledige constructie
Herfundering leidt maar al te vaak tot het slopen van de kelder en originele fundering. 
Terwijl ook die tot de historische waarden behoren. Bresser Bouw realiseert oplossingen 
onderdoor, waarbij een betonplaat onder de oude fundering wordt aangebracht. 
Desgewenst ook aardbevingsbestendig: dan met een tweede betonplaat en 
aardbevingsisolatoren in de tussenlaag.
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“Reken maar uit wat het betekent als je 
elke paal twee meter korter kunt maken, 
bij een project waarbij duizenden palen 
de grond in gaan”, zegt Gilliam de nijs, 
algemeen directeur bij BMnED. Hij kan 
het weten, want het internationaal opere-
rend ingenieursbureau dat actief is op 
het gebied van geotechnische en civiele 
constructies, is onder meer gespecialiseerd 
in het beproeven van funderingspalen. Zij 
zien dan ook niet zelden dat een funde-
ringspaal aanzienlijk minder lang en/of dik 
had mogen dan wel kunnen zijn zonder 
dat dit ten koste gaat van het vereiste 
veiligheidsniveau.

Onderschatte voordelen
De nederlandse civil engineer in spe 
wordt in zijn of haar opleiding geleerd om 
funderingen te ontwerpen op basis van 
sondeerdata en heeft daarin ook een rots-
vast vertrouwen, weet De nijs: “Daardoor 
is in de funderingsbranche een testcultuur 
nooit tot bloei gekomen.” terwijl in bijna 
geen enkel land in Europa een paal in de 
grond wordt gestopt zonder getest te zijn. 
Dat levert behalve zekerheid namelijk ook 
vaak financiële voordelen op: een kleinere 
machine, minder brandstof en lagere 
transportkosten. De voordelen werken 

door tot diep in de bedrijfsvoering en dat 
wordt echt onderschat. tegelijk verkleinen 
funderingsbedrijven op deze manier hun 
Co2-voetafdruk. En niet alleen van zichzelf 
overigens: de funderingsbranche vormt 
een cruciale schakel in het beperken van 
de Co2-uitstoot van de gehele beton 
producerende en -verwerkende keten. 
uiteindelijk helemaal vanaf het begin, de 
zandwinning op zee of een cementgroeve 
in azië.

Drie palen boren
Bij het beproeven van de druk- en trek-
draagvermogen worden de desbetreffende 
proefpalen onderworpen aan een belasting 
die significant hoger is dan waarmee de 
palen later, in de definitieve constructie, 
worden belast. De nijs: “Zo bepalen we 
op basis van de testresultaten wat de 
werkelijke minimale lengte van de paal 
mag zijn om de last op een veilige manier 
over te kunnen dragen aan de ondergrond. 
Deze aanpak is uiteraard vele malen 
nauwkeuriger dan uitgaan van bijvoor-
beeld historische data, die waarschijnlijk 
al overgedimensioneerd is.” De metingen 
vinden plaats op de feitelijke locatie, zodat 
de analyses ook specifiek en exclusief 
voor dat betreffende werk zijn. “als de 

vergunning rond is wil een aannemer in 
principe niets liever dan zo snel mogelijk 
aan het werk gaan. wij adviseren vaak om 
een extra periode van drie tot vier weken 
aan het begin op te nemen, waarin ten 
minste drie palen worden geboord. nadat 
wij deze hebben beproefd kunnen ook de 
overige palen geplaatst worden, met de 
juiste lengte en dikte.” 

Klinkende munt
ook al staan nederlandse funderingsbe-
drijven pas aan het relatieve begin met het 
testen van funderingspalen, BMnED heeft 
daarmee al jarenlange ervaring. in het 

begin met name vaak buiten nederland of 
in nederland voor buitenlandse opdracht-
gevers, maar de laatste jaren ook in kleine 
stapjes in ons eigen land voor nederlandse 
aannemers. “we moeten af van het idee 
dat je alleen gaat beproeven bij problemen. 
Het is een werkwijze die bij uitstek preven-
tief grote waarde bewijst, op het gebied 
van veiligheid door harde berekeningen 
en wat betreft Co2-besparing door lagere 
betonvolumes. in beide gevallen levert het 
winst in klinkende munt op. Hierdoor gaan 
de baten dus letterlijk uit voor de kosten.”

BMNED
Rooseveltlaan 8

4536 GZ TERNEUZEN 

T. 0115 - 62 09 27 

E. info@bmned.com

I. www.bmned.com

BMNED en 
duurzaamheid
De directie van BMnED/GSnED heeft 
zich ten doel gesteld om haar energie-
verbruik en Co2-uitstoot te reduceren. 
De reductie van de Co2-uitstoot van 
BMnED/GSnED moet leiden tot tien 
procent in 2022 ten opzichte van 2014. 
De maatregelen voor energiereductie 
richten zich voornamelijk op het 
machine- en wagenpark, maar ook op 
huisvesting en kantoorpapier.

Ingenieursbureau BMNED: 

“De baten gaan uit voor de kosten”
Testbelastingen funderingspalen: een hogere veiligheidsbeleving in combinatie 
met besparen in betonverbruik en significante vermindering van de milieudruk.

Het doen van onderzoek naar het veiligheidsniveau van funderingspalen. Dat was de 
bedoeling van de overheid toen zij in 2017 de paalklassefactor voor het berekenen 
van het draagvermogen van de paalpunt van alle funderingspalen met 30 procent 
deed reduceren. Niet zelden is het gevolg dat daardoor onnodig, veel langere en/of 
dikkere palen worden aangebracht. Met het beproeven van funderingspalen kan de 
opgelegde reductie echter worden teruggedraaid of verminderd. Beproeven van palen 
bespaart reduceert het betonverbruik daardoor enorm en daarmee behoorlijk aan geld 
en belasting van het milieu. 

FES

Ballast Nedam Foundation & 
Excavation Solutions is de specialist 
op het gebied van complexe 
bouwkuipen, kademuren en 
complexe funderingsvraagstukken. 

De combinatie van 
Funderingstechnieken, Specialistisch 
Grondverzet en Van Leeuwen 
Verankerings- en funderingssystemen 
maakt het mogelijk unieke integrale 
totaaloplossingen te bieden voor uw 
vraagstuk.

Ballast Nedam
www.ballast-nedam.nl

Challenge to Improve

DE COMPLEXE 
BINNENSTEDELIJKE 
ONDERGROND
De ondergrond in ons stedelijk gebied is druk. 
Bouwen in deze omgeving vraagt om samenwerken 
zonder belemmeringen. Denken en doen in 
oplossingen. Van fundering tot begane grondvloer.

Heijmans - Graafsebaan 67 - 5248 JT Rosmalen - www.heijmans.nl

Adv. Heijmans 260x190mm.indd   2 25-10-19   08:47
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De productlijn bestaat uit een compacte 
grout meng- en pompunit type iGP en een 
serie hydraulische funderingsmachines 
met een oplopend maximum boorkoppel. 
Deze machines zijn minder milieubelas-
tend dankzij gebruik van elektromotoren, 
de Stage-V motoren en de moderne 
elektrisch-hydraulisch besturing. 

Funderingsmachine 
IFD-2.5: Geheel afgestemd 
op wensen van Brefu 
Funderingstechnieken BV
Er zijn diverse nieuwe machines die 
speciaal ontwikkeld zijn voor Brefu 
Funderingstechnieken BV uit Breda, dat 
voor funderingsherstelwerkzaamheden 
op zoek was naar een compacte en flexi-
bele boorstelling, grout unit en elektrisch 
aggregaat. 
“De machines van inPiEQ zijn helemaal 
afgestemd op onze wensen en hierdoor 
perfect voor funderingswerkzaamheden 
in kleine ruimtes”, stelt Raymond Roks, 
directeur van Brefu. “inPiEQ is een fijne 
partner met echt verstand van zaken. 
Het persoonlijke contact met Frank van 

Deursen van inPiEQ heeft ervoor gezorgd 
dat we een prachtig stukje maatwerk 
gekregen hebben dat perfect aansluit op 
onze wensen.”

Pompunit IGP: Compacte 
volautomatische grout 
meng- en pompunit
De grout meng- en pompunit type 
iGP wordt elektrisch aangedreven. Ze 
is voorzien van een mengunit die het 
mengsel automatisch mengt en vervol-
gens verplaatst naar het reservoir totdat 
het verpompt kan worden naar de 
boorstelling. De machine is voorzien van 
druk- en flowregelaars. Hierdoor wordt 
de verpompte druk nooit hoger dan de 
vooraf ingestelde waarde en beschikt 
de machine over de maximale flow- en 
pompsnelheid. Gedurende dit proces 
worden gegevens zoals het verbruik van 
cement en water, pomp flow, werkdruk en 
verpompt volume met hoge nauwkeurig-
heid gemeten, duidelijk weergegeven op 
het display en opgeslagen in het inPiEQ 
Registratie Systeem waarbij deze data via 
uSB of draadloos wordt verzonden. De 

unit is via het duidelijke bedieningspaneel 
te bedienen en via een afstandsbediening 
aan te sturen. 
inPiEQ-directeur Frank van Deursen: 
“wij zagen verbeterpunten bij bestaande 
soortgelijke machines en mogelijkheden 
in combinatie met ons unieke inPiEQ 
Registratie Systeem, dus we zijn zelf aan 
de slag gegaan met construeren. Hieruit 
is deze compacte machine voortgekomen 
die met een constante flow zonder pieken 
het hoogst haalbare resultaat geeft en 
direct alle gegevens registreert.” 

Funderingsmachine IFD-20: 
Een krachtige, flexibele 
funderingsmachine voor 
Funderingstechniek Noord BV
En onlangs werd de iFD-20 - een krach-
tige, flexibele funderingsmachine met een 
maximum boorkoppel van 200 knm over 
de gehele makelaar - opgeleverd aan 
Funderingstechniek noord BV.
Een machine ontwikkeld voor het vervaar-
digen van vol verdringende schroefinjectie 
palen op plaatsen waar ruimte en hoogte 
beperkt zijn. De deelbare makelaar maakt 

de machine ook zeer geschikt voor 
inpandig werk. Met de Stage-V motor 
en de moderne elektrisch-hydraulische 
besturing is deze machine klaar voor de 
toekomst.
 
inPiEQ-directeur Frank van Deursen: “De 
iFD-20 volgt de eerder gemaakte iFD2.5 
op. De volgende in lijn is de iFD-45 met 
een maximum boorkoppel van 450 knm 
over de gehele makelaar. Het mooie aan 
al deze machines is dat ze compleet op 
maat gemaakt worden voor de opdracht-
gever en hierdoor perfect aansluiten op hun 
wensen en behoeften. Zo heeft de iFD-20 
een demontabele ballast, stempelpoten 
en boorkast om het transportgewicht 
naar beneden te brengen. Dit zorgt ervoor 
dat klant de machine zonder ontheffing 
gemakkelijk naar  en door Duitsland kan 
transporteren”.

De machine is op maat gemaakt voor 
Funderingstechniek noord BV uit Marum, 
dat voor funderingswerkzaamheden in 
Duitsland op zoek was naar een compacte 
flexibele boorstelling. “De iFD-20 van 
inPiEQ is helemaal afgestemd op onze 
wensen. Frank beschikt over de juiste 
kennis en heeft dit perfect vertaald in 
deze krachtige machine. we kunnen hem 
nu zelf vervoeren naar Duitsland zonder 
daarvoor eerst 12 weken te moeten 
wachten op de juiste ontheffingen”, vertelt 
Berthus Hijmersma, mede-eigenaar van 
Funderingstechniek noord BV.

DLS Registratie Systeem: 
Digitale kalender boekje
“Het luisteren naar de wensen van de klant 
zorgt ervoor dat ons systeem ook tijdens 
het handmatige kalendering gebruikt kan 
worden”.  Frank van Deursen licht verder 
toe: “Binnenkort  kan de gebruiker met 
de inpieq DLS web-app aan de slag met 
handmatige kalenderen. Een web-app die 
speciaal is ontwikkeld voor bedrijven die 
met een kalender boekje aan het werk 
zijn. De inpieq DLS web-app is makkelijk 
te instaleren op een mobieltoestel. alle 
ingevulde gegevens kan de gebruiker via 
de iDS (inpieq dataverwerking programma) 
bekijken en eenvoudig omzetten naar een 
representatieve rapportage”. n

Persbericht:

INPIEQ ontwikkelde nieuwe 
innovatieve productlijn van compacte 
hydraulische funderingsmachines

STEENBERGEN – INPIEQ, specialist in funderingsmachines en bijbehorend materiaal, 
ontwikkelde een nieuwe productlijn van innovatieve compacte funderingsmachines. 
Deze machines zijn speciaal ontwikkeld met oog voor mens en milieu, duurzaam en 
gebruiksvriendelijk.
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