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1 SAMENVATTING

Circa 400 panden in de wijk Kralingse Veer, gelegen in de deelgemeente Prins Alexander in het
oosten van de gemeente Rotterdam, kampen met funderingsproblematiek. Panden die in het
verleden op staal zijn gefundeerd zijn naar aanleiding van te weinig draagkracht van de veen- en
kleihoudende bodem en naburige bouwactiviteiten in de loop van de laatste decennia gaan
verzakken. De Belangenvereniging Kralingse Veer is opgestaan om oplossingen te inventariseren voor
de huidige problematiek m.b.t. de verzakking van de woningen. UniPartners Delft is ingeschakeld om
deze inventarisatie te maken en de beste oplossingen voor de situatie in Kralingse Veer aan te reiken.
Na het definiëren van de onderzoeksvraag en het afbakenen van het onderzoeksgebied, zijn in
hoofdstuk 5 aannames gemaakt en de relevante randvoorwaarden bepaald die dit rapport
afbakenen. De relevante randvoorwaarden voor dit rapport zijn de grondgesteldheid, de
grondwaterstand en de zakkingswaarden.
In hoofdstuk 6 wordt funderingsherstel van funderingen op staal zo breed mogelijk besproken. Een
belangrijk algemeen punt is het verschil tussen integraal en partieel funderingsherstel in een
bouwkundige eenheid. Partieel funderingsherstel kan financieel aantrekkelijker zijn maar integraal
funderingsherstel is over het algemeen de technisch meest wenselijke oplossing. In de brede
inventarisatie naar hersteltechnieken kan grofweg een onderscheid gemaakt worden in
injectietechnieken waarbij de (constructieve) grondeigenschappen verbeterd worden en technieken
waarbij een nieuwe paalfundering wordt geïnstalleerd onder de bestaande fundering.
In hoofdstuk 7 worden de hersteltechnieken uit hoofdstuk 6 geprojecteerd op de situatie in Kralingse
Veer en gescreend op technische haalbaarheid. Een bepalende factor blijkt, niet geheel onverwacht,
de grondgesteldheid te zijn. Doordat de draagkrachtige bodemlaag op circa 20 meter diepte ligt met
daarboven een klei- en veenlaag, vallen alle injectietechnieken, ook de meest innovatieve, af. De
enige goede oplossing in Kralingse Veer is installatie van een nieuwe paalfundering. De drie
technieken die hiervoor gegeven worden zijn de tafelmethode, het wegdrukken van palen vanuit of
vanonder de bouwmuren en randbalken/voorgespannen balken met daaronder palen. Het grote
voordeel van de methode met de voorgespannen balken is dat er veelal via buiten gewerkt kan
worden en de tafelmethode kent een efficiënte toepassing in een bouwkundige eenheid. De
uitvoeringskosten alleen liggen zo gemiddeld rond de 50.000,- à 60.000,- euro per pand/eigenaar.
De Multi Criteria Analyse (MCA) in hoofdstuk 7 kent een score toe aan al deze drie technieken,
gebaseerd op de voorkeuren vanuit de Belangenvereniging Kralingse Veer, beschikbare informatie
over de technieken, algemene aannames en veronderstellingen. Geadviseerd wordt, onafhankelijk
van de eindscores die de MCA geeft, om voor ieder van de drie technieken een aparte offerte op te
vragen bij drie verschillende aannemers die ieder in een dergelijke techniek gespecialiseerd zijn. Zo
kan onder andere een betere en specifiekere indicatie verkregen worden van de totale kosten van
het funderingsherstel. Vanuit een technisch oogpunt wordt geadviseerd om te focussen op integraal
funderingsherstel.
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2 INLEIDING

Kralingse Veer is een wijk in de deelgemeente Prins Alexander in het oosten van de gemeente
Rotterdam. De wijk bestaat uit ongeveer 700 tot 750 particuliere woningen. Door de jaren heen zijn
er problemen met wateroverlast ontstaan. Eveneens is geconcludeerd dat er bij een groot deel van
de panden verzakking heeft plaatsgevonden. Deze problemen heersen bij ongeveer 400 woningen in
de wijk. De verzakkingen zijn waarschijnlijk voornamelijk ontstaan bij de woningen die in de jaren
‘20-‘30 zijn gebouwd en bovenop een weinig draagkrachtige veenlaag ‘op staal’ zijn gefundeerd.
Door ophogingen van de grond vanwege bouwactiviteiten gedurende de vorige eeuw is de
klei/veenlaag steeds verder gaan consolideren. Door de verzakkingen stijgt de grondwaterstand ten
opzichte van het maaiveld. Dit in combinatie met een verouderd rioleringssysteem zorgt voor
wateroverlast. Het is mogelijk dat over 10 tot 20 jaar een groot deel van de huizen onbewoonbaar
moet worden verklaard. Echter, de bewoners willen graag in deze wijk blijven wonen.
De problematiek wordt nog verder bemoeilijkt door de verschillende funderingen die de huizen in de
wijk hebben. Naast de huizen die op staal zijn gefundeerd zijn er bijvoorbeeld ook huizen op houten
palen of op houten palen met betonnen koppen (betonoplangers) gefundeerd. Vanwege de huizen
op houten palen is verlaging van de grondwaterstand geen acceptabele oplossing voor het
wateroverlastprobleem.
De Belangenvereniging Kralingse Veer (BVKV) is opgestaan om oplossingen te inventariseren voor de
huidige problematiek m.b.t. de verzakking van de woningen. Zij hebben het doel om
toekomstplannen te maken voor het behoud van de woningen in deze wijk. De gemeente heeft
maatregelen voor de korte termijn aangedragen, maar een fundamentele aanpak voor de lange
termijn ontbreekt nog.
Een belangrijke kanttekening is dat de oplossing waarschijnlijk (gedeeltelijk) uit eigen zak moet
worden betaald door de bewoners. Het kostenplaatje is daarom een belangrijk gegeven in de
zoektocht naar een oplossing. De gemeente heeft aangegeven dat voor een goed plan wellicht geld
vrijgemaakt kan worden.

UniPartners Delft

4

3 PROJECTOMSCHRIJVING

Dit adviesrapport zal zich richten op structurele oplossingen op de lange termijn voor de
verzakkingproblematiek in Kralingse Veer. Om tot een goed antwoord te komen is het belangrijk dat
er verschillende oplossingsrichtingen worden geïnventariseerd. Om de haalbaarheid van deze
oplossingen te onderzoeken is het essentieel om de daarbij behorende kosten in kaart te brengen.
Hieruit volgt de algemene onderzoeksvraag:

Wat zijn de meest haalbare (kostenbeperkende) en structurele oplossingen op de lange termijn voor
de verzakkingsproblematiek in Kralingse Veer?

Om de onderzoeksvraag naar behoren te kunnen beantwoorden zal na een brede, algemene
inventarisatie van technische oplossingen met bijbehorend kostenplaatje geconvergeerd worden
naar een beperkt aantal relevante technieken om de verzakking van de panden tegen te gaan.
Naar verwachting zal de geschikte oplossingsrichting voor diverse panden verschillen doordat ze een
ander soort fundering hebben. Om deze reden zal een aantal aannames gedefinieerd worden wat
betreft de funderingen. Het onderzoek zal afgebakend worden tot huizen op staal, huizen op houten
palen en huizen op houten palen met betonoplangers.
Dit adviesrapport zal dus de volgende onderdelen bevatten:
 Een brede, algemene inventarisatie van (innovatieve) technieken (zowel grondverbetering als
direct funderingsherstel) om verzakking tegen te gaan bij de panden in Kralingse Veer. Deze
stap is bedoeld om te divergeren.
 In kaart brengen van het kostenplaatje bij de geïnventariseerde technieken.
 Screening van technieken om de meest belovende oplossingsrichting(en) te definiëren voor
de funderingsproblematiek. Deze stap is bedoeld om te convergeren.
Uiteindelijk kan in kaart gebracht worden welke soort oplossing bij welk soort pand in Kralingse Veer
past. Dit valt echter buiten de scope van dit adviesrapport.
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4 ONDERZOEKSGEBIED

Het onderzoeksgebied dat beschouwd wordt in dit rapport is de Rotterdamse wijk Kralingse Veer.
Meer specifiek betreft het de woningen in Kralingse Veer die aan verzakkingen onderhevig zijn. In het
gemeenterapport ‘Kralingse Veer – Zettingen, grondwater en regenwater’ van de Gemeente
Rotterdam uit augustus 2010 worden woningen gegeven die aan verzakkingen groter dan 15 mm/m
onderhevig zijn (zie tabel 5.2). De waarden in de tabel zijn bepaald bij lintvoegmetingen in 2006.
Verder geeft het rapport een aantal gemeten zettingen die per woonblokdeel variëren tussen de 2
mm/j en 5 a 7 mm/j. De probleemgebieden binnen de Kralingse Veer, zoals gesteld door de
gemeente Rotterdam, zijn in figuur 4.1 (donker gemarkeerd) weergegeven. [1]

Figuur 4.1: Onderzoeksgebied Kralingse Veer [1]

Zoals in de projectomschrijving aangegeven is, zal dit adviesrapport niet ingaan op woningspecifieke
oplossingen. De waarden uit tabel 5.2 zullen daarom enkel gebruikt worden als leidraad voor de
algemene oplossingen. Dit wordt verder uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Aannames en
randvoorwaarden’.
UniPartners Delft
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5 AANNAMES EN RANDVOORWAARDEN

5.1 AANNAMES
Om het onderzoek naar de funderingsproblematiek in Kralingse Veer af te bakenen zullen een aantal
aannames worden gedaan. Uit deze aannames worden samen met de beschikbare gegevens de
relevante randvoorwaarden opgesteld.
5.1.1 FUNDERINGEN
Zoals in de projectomschrijving is gesteld, zal het onderzoek worden afgebakend tot panden op staal,
panden op houten palen en panden op houten palen met betonoplangers. De afbakening volgt uit de
eerdere gesprekken met BVKV. Welk type fundering ieder pand in figuur 4.1 / 5.1 heeft, is onbekend.
5.1.2 GRONDWATERSTAND
Een aanname is dat de grondwaterstand in Kralingse Veer de komende jaren niet significant zal
veranderen. Deze aanname wordt ondersteund door het gemeenterapport ‘Kralingse Veer –
Zettingen, grondwater en regenwater’, in ieder geval voor de komende 20 jaar. Wat er daarna met
de grondwaterstand gebeurt, is moeilijk te zeggen. In dit adviesrapport wordt voor de
oplossingsrichtingen aangenomen dat de grondwaterstand niet significant zal veranderen. [1]

5.2 RANDVOORWAARDEN
De randvoorwaarden die essentieel zijn voor dit rapport zijn de grondopbouw, de grondwaterstand
en de zakkingsnelheden van de verschillende huizen in Kralingse Veer.
5.2.1 GRONDOPBOUW
In Bijlage A zijn de beschikbare boringen en sonderingen* in Kralingse Veer weergegeven en
geletterd/genummerd. Deze boringen (A t/m F) en sonderingen (1 t/m 4) zijn in figuur 5.1
weergegeven. Het is praktisch en voor dit moment voldoende om vanuit de boor- en
sondeergegevens een globale, eenduidige bodemopbouw voor Kralingse Veer af te leiden. Deze zal
vervolgens gebruikt worden in dit rapport. Een manier om tot de eenduidige bodemopbouw voor de
Kralingse Veer te komen is door de boor- en sondeergegevens (loodrecht) te projecteren op een
enkele maatgevende dwarsdoorsnede (zie de gestippelde lijn in figuur 5.1). Het resultaat hiervan is
weergegeven in figuur 5.2. Uit deze figuur blijkt dat globaal gesteld kan worden dat tot een diepte
van 14 meter zich (niet draagkrachtige) klei en veenlagen bevinden. Vanaf een diepte van 14 tot circa
20 meter onder maaiveld bestaat de grond voornamelijk uit kleiig zand. Vanaf een diepte van 20
meter onder maaiveld bestaat de grond uit draagkrachtig zand. Dit is een gebruikelijk beeld voor de
grondopbouw in dit deel van Nederland. [2], [3], [4]
*Sonderen is een techniek waarbij een buisvormig element de grond in wordt gedrukt. Hierbij wordt over de gehele afstand die de buis
aflegt de weerstand die de buis ondervindt gemeten. De verkregen weerstandswaarden geven specifieke informatie over de grondopbouw.
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Figuur 5.1: Boringen en sonderingen in Kralingse Veer
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Figuur 5.2: Globale grondopbouw Kralingse Veer

5.2.2 GRONDWATERSTANDEN
In tabel 5.1 zijn de beschikbare peilbuisgegevens in Kralingse Veer weergegeven in combinatie met
de maaiveldhoogtes ter hoogte van de peilbuizen. De grondwaterstanden in de tabel zijn
respectievelijk de hoogste en laagste waarden ooit gemeten (binnen de beschikbare meetperiode).
De gegevens suggereren dat een groot deel van Kralingse Veer een grondwaterstand kent van circa
maximaal 0,80 meter onder maaiveld. Er zijn echter delen waar de grondwaterstand significant hoger
uitvalt. [5]
Locatie
(periode metingen)
IJsselmondselaan
(2000 – heden)
Neushoorstraat
(2000 – heden)
IJsselmondselaan
(2000 – heden)
Zebrastraat
(1982 – heden)
Zebrastraat
(2000 – heden)
Elandstraat
(1982 – heden)
Luipaardstraat
(1982 – heden)

Maaiveldhoogte
[m + NAP]
-1,67

Grondwaterstand
[m + NAP]
-2,54 tot -3,01

Grondwaterstand
onder maaiveld [m]
-0,87 tot -1,34

-1,77

-2,58 tot -2,89

-0,81 tot -1,12

-1,32

-2,18 tot -2,61

-0,86 tot -1,29

-1,07

-1,89 tot -2,44

-0,82 tot -1,37

-1,43

-1,78 tot -2,47

-0,35 tot -1,04

-0,73

-1,30 tot -1,94

-0,57 tot -1,21

-0,36

-1,04 tot -1,72

-0,68 tot -1,36

Tabel 5.1: Grondwaterstanden Kralingse Veer
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5.2.3 ZAKKINGSWAARDEN
In het gemeenterapport ‘Kralingse Veer – Zettingen, grondwater en regenwater’ van de Gemeente
Rotterdam uit augustus 2010 worden woningen gegeven die aan verzakkingen groter dan 15 mm/m
onderhevig zijn (zie tabel 5.2). De waarden in de tabel zijn bepaald bij lintvoegmetingen in 2006.
Verder geeft het rapport een aantal gemeten zakkingssnelheden die per woonblokdeel variëren
tussen de 2 mm/j en 5 a 7 mm/j. Volgens de richtlijn voor ‘onderzoek en beoordeling van
funderingen op staal (ondiepe funderingen)’ van F3O (januari 2012) kunnen deze zakkingssnelheden
beoordeeld worden als matig (2-3 mm/j), groot (3-4 mm/j) en zelfs zeer groot (> 4 mm/j). [1], [6]
Straat
IJsselmondselaan 164-170
IJsselmondselaan 170
Buffelstraat 87-95
Buffelstraat
Zebrastraat 35
Lamastraat 15-19
Ottergracht
Ottergracht 14-22
Ottergracht 3-5

Scheefstand mm/m1
23
15
34
17
20
14
14
17
14

IGWR richtlijn beoordeling
Slecht
Matig
Slecht
Matig/slecht
Slecht
Matig
Matig
Matig/slecht
Matig

Tabel 5.2: Zakkingswaarden

Als leidraad worden de minimale en maximale zakkingsnelheid gesteld op 2 en 7 mm/jaar
respectievelijk. De maximaal gemeten scheefstand wordt gesteld op 34 mm/m.

UniPartners Delft
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6 INVENTARISATIE FUNDERINGSHERSTEL

6.1 INLEIDING
Het ‘Handboek funderingsherstel – op palen en op staal’ (februari 2012) van het CBR/SUR definieert
voor de verschillende type funderingen die in dit adviesrapport behandeld worden de meest
voorkomende problematiek in Nederland. Voor funderingen op staal betreft dit het ongelijkmatig
zakken van de ondergrond of (mits aanwezig) aantasting van het houten roosterwerk onder de
fundering. Voor funderingen op houten palen gaat het voornamelijk om aantasting van het hout en
onvoldoende draagkracht. Meer specifieke informatie is samengevoegd in tabel 6.1 (afkomstig uit
het handboek van het CBR/SUR). [7]
Funderingstype
Kenmerken

Paalfundering e.d.
Scheefstand
Klemmende deuren en ramen
Scheuren in gevel en binnenmuren

Oorzaak

Aantasting van de houten paal kop,
langs- en/of kesphout:
- Schimmelaantasting (paalrot) door een
te lage grondwaterstand door o.a.
lekker, drainerende riolen, te laag
afgestelde drainages, verlaging
oppervlaktewater, bemaling van
bouwputten
- Bacteriële aantasting (palenpest), die
ook onder de grondwaterspiegel tot aan
de punt van de paal kan optreden
Zakkende palen door:
- Negatieve kleef (grond is aan de paal
gaan hangen). Tot plusminus 1965 is
hiermee in de constructieberekeningen
geen rekening gehouden. Wordt
versterkt door ophogingen,
grondwaterstanddaling en bodemdaling.
- Overbelasting door onjuiste
verbouwingen.

Fundering op staal
Scheefstand
Klemmende deuren en ramen
Scheuren in gevel en binnenmuren
Optrekkend vocht
- Onvoldoende draagkrachtige bodemlagen.
- Inklinking van bodemlagen (veen/klei) door
grondwateronttrekking.
- Uitspoeling en lekkage.
- Verlaging grondwaterstand door bemaling.
- Grondontspanning (afgraving/ophogen).
- Overbelasting door (onjuiste) aanpassing
draagconstructie.
- Aantasting roosterhout onder de fundering
op staal.

Tabel 6.1: Funderingsproblematiek [7]

Funderingen op palen met betonoplangers of op betonpalen kennen volgens handboek van het
CBR/SUR weinig problematiek. Vanwege deze veronderstelling en het feit dat de problematiek in
Kralingse Veer vooral van toepassing is op funderingen op staal zal in dit hoofdstuk alleen nog breed
gekeken worden naar de herstelmogelijkheden voor funderingen op staal en de mogelijkheden
rondom paalfunderingen, met de focus op het plaatsen van nieuwe funderingspalen. Ook zal, waar
mogelijk, aandacht worden besteed aan innovatieve hersteltechnieken.
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6.2 FUNDERINGSHERSTEL ALGEMEEN
Alvorens in te gaan op funderingspecifieke herstelmethoden is het goed voor het algehele begrip om
eerst funderingsherstel in het algemeen te bespreken. Uit het handboek van het CUR/SBR is duidelijk
op te maken dat het proces omtrent het herstel van een fundering geen eenvoudig proces is dat veel
verschillende aspecten omvat. Het handboek geeft een stappenplan (zie bijlage B) dat gebruikt kan
worden in het proces en welke daarbij een goed beeld geeft van de vele onderdelen van het
herstelproces. Een aantal aspecten die interessant zijn voor dit rapport zullen in het volgende kort
besproken worden.
6.2.1 DEFINITIE HERSTEL
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het herstel van de fundering zelf funderingsherstel - en herstel van gevolgschade van de funderingsproblematiek – cascoherstel.
Gevolgschade omvat scheurvorming in metsel- en voegwerk, aansluitingen tussen muren, kozijnen,
klemmende deuren, etc. Dit geeft extra kosten bovenop de kosten van het funderingsherstel.
Cascoherstel kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe fundering zetting heeft ondergaan als gevolg van
de eigenbelasting en de bovenbelasting van het huis. In dit rapport wordt ingezoomd op
funderingsherstel. [7]
6.2.2 RISICOBEHEERSING
Werkzaamheden die uitgevoerd worden ten behoeve van funderingsherstel (graafwerk, heiwerk, hak
en breekwerk, grondwaterstandverlaging, etc.) kunnen mogelijk leiden tot een bepaalde vorm van
schade. Het is daarom belangrijk om de risico’s op schade te inventariseren alvorens aan herstel te
beginnen en deze risico’s tijdens het herstel ook te monitoren door middel van metingen
(trillingsmeting, hoogte- en deformatiemeting, scheurwijdte meting, peilbuismeting). [7]
De inventarisatie van risico’s wordt gedaan door middel van een risicoanalyse met als startpunt het
ontwerp van de nieuwe fundering, de uitvoeringsmethode, de grondgesteldheid (in detail) en de
bouwkundige staat van omliggende panden en overige infrastructuur. Dit betekent dat er op
voorhand voldoende informatie beschikbaar moet zijn. In de risicoanalyse moet bepaald worden
welke schade mogelijk kan optreden voor het pand zelf, omliggende panden en de infrastructuur
(kabels, leidingen, etc.) als gevolg van de herstelwerkzaamheden. De uitgebreidheid van de
risicoanalyse kan variëren en hangt bijvoorbeeld af van de situering van een pand. Zo zal de risicoinventarisatie van een vrijstaand pand minder omvangrijk zijn dan die van een pand dat onderdeel is
van een bouwkundige eenheid. Funderingsproblematiek binnen bouwkundige eenheden is
kenmerkend voor de situatie in Kralingse Veer en hierop zal verder worden ingegaan in sectie 6.2.3.
[7]
6.2.3 FUNDERINGSHERSTEL BOUWKUNDIGE EENHEID
Bij funderingsherstel in een bouwkundige eenheid kan een keuze gemaakt worden tussen integraal
funderingsherstel en partieel funderingsherstel. Integraal funderingsherstel houdt in dat over de
gehele bouwkundige eenheid funderingsherstel plaatsvindt. Bij partieel funderingsherstel vindt
alleen funderingsherstel plaats aan één of enkele panden binnen de bouwkundige eenheid. Dat
partieel funderingsherstel complicaties kan geven, wordt in het volgende uitgelegd.
UniPartners Delft
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Problematisch binnen een bouwkundige eenheid met funderingsproblematiek is dat een belendend
pand hinder mag gaan ondervinden nadat funderingsherstel aan het naastgelegen probleempand
gepleegd is. Het kan echter dat het belendende pand, waarbij geen funderingsherstel is uitgevoerd
maar waarbij nog wel zakking kan optreden, de rol aanneemt van een zogenaamd ‘scharnierpand’.
Dit principe is weergegeven in figuur 6.1. [7], [8]

In de bovenste situatie in figuur 6.1
is pand C gaan fungeren als een
scharnierpand doordat de panden
A en B sneller zakken dan de
panden D en E.
In de middelste situatie is
(partieel)
funderingsherstel
uitgevoerd onder de bouwmuur
tussen de panden B en C.
In de onderste situatie is pand B
gaan fungeren als scharnierpand
doordat de bouwmuur tussen
pand B en pand C niet verder
verzakt en de bouwmuur tussen
pand A en B wel.

Figuur 6.1: Scharnierpanden [8]

In de situatie zoals weergegeven in figuur 6.1 zou het dus de beste oplossing zijn om
funderingsherstel uit te voeren onder de panden A, B en C (en eigenlijk ook onder de panden D en E)
– integraal funderingsherstel. Dit betekent echter wel dat alle eigenaren, dus ook de eigenaren die
(nog) geen funderingsproblematiek ondervinden, akkoord moeten gaan met volledig
funderingsherstel voor de gehele bouweenheid en daarbij bereid moeten zijn de investering, die
daarvoor nodig is, te maken. [8]
Het handboek van het CUR/SBR geeft een aantal oplossingen voor partieel funderingsherstel ten
aanzien van het scharnierpand:
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a. De gemeenschappelijke bouwmuur tussen het verzakkende pand en het pand zonder
problematiek voorzien van een aparte, gefundeerde bouwmuur zodat de panden
constructief onafhankelijk van elkaar zijn.
b. Lokaal funderingsherstel indien aangetoond kan worden dat er slechts sprake is van een
plaatselijk probleem onder een pand (gebroken onderdeel van de fundering, plaatselijke
overbelasting, etc.).
c. Periodiek onderhoud aan een scharnierpand laten uitvoeren in de vorm van een (meerjarig)
onderhoudsplan.
d. Aantoonbaar maken dat het scharnierpand geen schade zal oplopen als gevolg van
funderingsherstel van een of meer belendende panden.
e. Het probleempand slopen (en eventueel een nieuw pand bouwen) zodat er geen
scharnierpand ontstaat.
Optie e zal voor de situatie in Kralingse Veer geen wenselijke oplossing zijn. Optie a, b, c en d lijken
wel interessant. Specifiekere informatie over deze opties is te vinden in het handboek van het
CUR/SBR. Afsluitend hieronder een aantal opmerkingen wat betreft partieel funderingsherstel [7],
[8]:
 Integraal funderingsherstel is technisch gezien absoluut de beste oplossing; hierna zal de
hele bouweenheid niet meer verzakken en worden er dus ook geen verdere problemen in de
toekomst verwacht. Wel is integraal funderingsherstel financieel minder aantrekkelijk dan
partieel funderingsherstel
 Partieel funderingsherstel binnen een bouweenheid zorgt voor een risico op schade aan
naastgelegen panden binnen de eenheid.
 Voorwaarden voor partieel funderingsherstel zijn ([7]):
- De oorzaak van de funderingsproblematiek is grondig geanalyseerd
- Bij de start van de werkzaamheden zijn ter plaatse van de belendingen geen
hoekverdraaiingen groter dan 1:75 opgetreden
- Verschil in zakkingsnelheden zijn klein (≤ 1 mm/jaar)
- De panden in kwestie zijn geen (beoogde) gemeentelijke- of rijksmonumenten
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6.3 HERSTEL FUNDERINGEN OP STAAL
In het bovenstaande zijn een aantal algemene punten over funderingsherstel besproken die relevant
worden geacht voor dit rapport. In deze paragraaf 6.3 worden hersteltechnieken voor funderingen
op staal besproken. In paragraaf 6.4 zullen de mogelijkheden tot het vervangen van de fundering op
staal door een fundering op palen worden besproken.
De meeste funderingen op staal bestaan uit een verbrede voet van metstelwerk of beton onder de
dragende muur van een pand. Ook worden (betonnen) vloeren / platen als fundering op staal
gebruikt. Bijzondere uitvoeringen van funderingen op staal zijn houten roosterwerken onder de
funderingsvoeten of roosterwerken met korte houten palen. Één en ander is verduidelijkt in figuur
6.2 en figuur 6.3. [6], [7]

Figuur 6.2: Veel voorkomende funderingen op staal: verbrede voet van metselwerk met versnijding (links) en een verbrede voet van
beton – betonnen strokenfundering (rechts) [6]
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Figuur 6.3: Bijzondere funderingen op staal: Houten roosterwerk (linksboven), Slieten fundering (rechtsboven), Roosterwerk met korte
houten palen (onder) [6]

Verschillende mogelijkheden voor herstel van funderingen op staal worden in deze paragraaf
besproken. Volgens de literatuur ligt de oplossingsrichting hiervoor voornamelijk in stabilisering van
de fundering door middel van grondinjecties die de sterkte en of stijfheid van de bodem verhogen
(grondverbetering). [7], [9], [10]
Een hoofdindeling die gemaakt kan worden voor grondinjectietechnieken is de volgende:
a. injecties waarbij de poriën van de grond worden geïnjecteerd en de structuur van de grond
niet wordt aangetast. Dit heet permeation grouten of (in Nederland) chemisch injecteren.
b. injecties waarbij de structuur van de grond wel wordt aangetast. Technieken hiervoor zijn jet
grouten en fracture grouten (ook wel displacement grouten of soil fracturing genoemd). [10]
Een belangrijk aspect bij herstel van funderingen op staal, dat vooraf vermeld dient te worden, is dat
er bij een aantal technieken graafwerk direct naast de fundering vereist zal zijn. Dit moet met grote
zorg en precisie gebeuren omdat het leidt tot een verminderde draagkracht van de fundering en
daarmee eventueel tot verzakkingen. Het is duidelijk dat er niet onder het niveau van de fundering
op staal grond kan worden afgegraven. [7]
6.3.1 PERMEATION GROUTEN
6.3.1.1 Algemeen
Bij permeation grouten wordt een vloeistof onder druk de poriën van een (korrelige) grondlaag
ingeperst. Het doel hiervan is (1) het verminderen van de doorlatendheid en of (2) het vergroten van
de schuifweerstand en stijfheid van de grond. Optie (2), verbetering van de constructieve
eigenschappen van de grondlaag onder de fundering op staal, is van toepassing op dit rapport.
Belangrijk is dat een goede en beheerste verspreiding van de injectievloeistof in de bodem mogelijk
is. Dit betekent dat de doorlatendheid van de bodem voldoende groot moet zijn. Hieruit volgt de
beperking van permeation grouten dat het praktisch alleen toegepast kan worden in een grind- of
zandgrond. Het kan niet worden toegepast in klei- of veengrond. [7], [10]
6.3.1.2 Chemische vloeistoffen
Er bestaat tegenwoordig een ruime keuze aan chemische injectievloeistoffen, waarbij verschillen in
eigenschappen van de vloeistof en de eigenschappen (poriëngrootte) van de te injecteren grond de
haalbare druksterkte en daarmee de keuze bepalen. De voornamelijk toegepaste injectievloeistof
voor stabilisering van de zandgrond onder een fundering is een mengsel van waterglas, harder en
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water. Dit mengsel lijmt de zandkorrels aan elkaar. Een recente ontwikkeling is het gebruik van
acrylaatgel. Ten opzichte van het waterglasmengsel is de reactietijd van acrylaatgel korter en de
geïnjecteerde zandgrond bereikt met de gel een hogere druksterkte. Een andere (relatief dure)
innovatie is het gebruik van ‘zuivere oplossingen’, zoals kunstharsen en polymeerharsen. Deze
oplossingen hebben een zeer lage viscositeit en kunnen daarom in zeer fijne korrelstructuren, zoals
silt (!) penetreren. Polymeerharsen worden nog weinig in de grond toegepast. [7], [10]
6.3.1.3 Werkwijze
De chemische vloeistof wordt in een vooraf bepaald raster op verschillende dieptes in de bodem
onder de fundering geïnjecteerd met behulp van een pomp. De vloeistof kan in de bodem worden
geïnjecteerd via:
 Injectielansen – dunne stalen buizen die tijdens het injecteren omhooggetrokken worden
 Injectieslangen – hiermee wordt op een bepaalde diepte vanuit één punt geïnjecteerd
 Manchettenbuizen (in het jargon TAM’s genoemd - tubes a manchette) – buizen die zijn
voorzien van meerdere (door rubberen manchetten afgesloten) injectieopeningen.
Het aanbrengen van het injectiematerieel kan geschieden door middel van boren, trillen, indrukken,
etc. Tot een diepte van 4 à 6 meter is dit handmatig mogelijk, daarboven dient een boorstelling te
worden ingezet. Belangrijk is dat de fundering waaronder geïnjecteerd moet worden, goed
bereikbaar is. De benodigde ruimte hiervoor is afhankelijk van de dimensies van het injectielichaam,
de injectiediepte en het benodigde materieel. In principe is het echter zo dat bodeminjectie weinig
overlast voor de omgeving geeft en dat het pand tijdens de herstelwerkzaamheden gewoon in
gebruik kan blijven. Dit is een groot voordeel voor de eigenaar. Een en ander is verduidelijkt in figuur
6.4. [7], [10]
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Figuur 6.4: Permeation grouten [7]

De hoeveelheid injectievloeistof die wordt ingebracht, wordt meestal bepaald op 300 tot 400 liter
per m3 te behandelen grond. Na circa 24 uur is (met waterglasmengsel) geïnjecteerd zand voor 50%
verhard. Na circa 7 dagen bereikt het geïnjecteerde zand de beoogde druksterkte (1,0 tot 1,5
N/mm2). Hierna kan pas begonnen worden aan cascoherstel. Injectieslangen en manchettenbuizen
blijven na gebruik in de grond achter. [7], [10]
6.3.1.4 Toepasbaarheid
Zoals eerder vernoemd kan permeation grouten alleen in voldoende doorlatend, korrelachtig
materiaal worden toegepast. De meest gebruikte technieken (waterglasinjecties, etc.) worden alleen
in goed doorlatend zand (zonder te veel verstoringen – klei/veenlaagjes, puin) uitgevoerd. Een zeer
beperkte, natuurlijke grondwaterstroming is toegestaan maar naburige bemalingen moeten uitgezet
worden tot 24 uur na voltooiing van de injecties. Ook kan er in principe niet worden geïnjecteerd bij
vorst. Hoewel er innovaties zijn op het gebied van injectievloeistoffen voor siltgronden, wordt geen
aanmerkelijke groei van chemische injectiemiddelen verwacht in verband met de ontwikkeling van
jetgrouten. [7], [10]
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6.3.1.5 Levensduur
Een zandpakket dat versterkt is door middel van een waterglasmengsel blijft in normale
omstandigheden minimaal 50 jaar vorm en sterkte behouden. Een logische voorwaarde hiervoor is
dat de grond en het grondwater niet chemisch verontreinigd zijn. [7]
6.3.1.6 Kosten
De totaalkosten voor grondstabilisering door middel van permeation grouten lopen momenteel
uiteen tussen de € 400,- en € 800,- per m3 behandelde grond, afhankelijk van de grootte en de
moeilijkheidsgraad van een project. [10]
6.3.2 FRACTURE GROUTEN
6.3.2.1 Algemeen
Het principe van fracture grouten is dat de structuur van de grond wordt verbroken (gescheurd)
waarna de grond wordt opgespannen (compaction grouten) of opgeheven (compensation grouten).
[10]
Compaction grouten
Bij compaction grouten wordt de bodem geïnjecteerd met een viskeuze grout, die de grond
verdringt. De injectielichamen die hierdoor ontstaan, zorgen voor betrekkelijk grote verplaatsingen
van de grond. De grond wordt hierdoor opgespannen en enigszins verdicht. Dit principe
vergroot/herstelt de draagkracht van de grond en daarmee van de fundering. Compaction grouten
wordt voornamelijk toegepast in situaties waarbij de grond in ernstige mate is ontspannen waardoor
de draagkracht van een nabijgelegen fundering in gevaar komt. Deze ontspanning kan bijvoorbeeld
ontstaan door de installatie van grondverwijderende palen. [10]
Compensation grouten
Bij compensation grouten wordt de bodem geïnjecteerd met een vloeibare grout, waardoor men een
scheur creëert die met de vloeibare grout gevuld wordt. Het gevolg hiervan is dat er verplaatsingen
in de bodem optreden die zettingen van funderingen kunnen compenseren; er wordt heffing
gecreëerd. Toepassing onder een fundering op staal vereist een bouwput omdat de TAM’s die voor
deze techniek gebruikt worden zo horizontaal mogelijk geplaatst moeten worden om de heffing zo
gelijkmatig mogelijk te maken. [10]
Expansieharsen – ‘DeepInjection®’
Het ‘Handboek funderingsherstel’ geeft een specifieke techniek die meer een combinatie is van
compensation en compaction grouten en ook zeer handelbaar lijkt. Het gaat hier om
grondstabilisatie met behulp van expansieharsen. Het principe is dat de expansiehars, eenmaal
geïnjecteerd in de bodem, direct reageert en krachtig uitzet waardoor de aanwezige grond wordt
verdrongen en opensplijt. De vrijgekomen ruimten worden vervolgens volledig gevuld met de
geëxpandeerde hars. Gebruik van voldoende injectiepunten bewerkstelligt dat het grondlichaam
rond de injectiepunten opgeheven wordt, en daarmee de fundering boven dat grondlichaam
(heffing). Tevens wordt de draagkracht van de grond/fundering vergroot doordat de verdringing van
grond zorgt voor vermindering van poriënvolume en dus toename van sterkte en stijfheid
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(opspanning). Deze techniek wordt door ‘Uretek’ uitgevoerd onder de naam ‘DeepInjection®’. [7],
[11]
Expansieharsen – ‘PowerPile®’
Een innovatieve techniek die moeilijk te vinden is in de literatuur is een injectietechniek met
expansiehars, speciaal ontwikkeld voor veen en klei grond. Een techniek van deze aard is ontwikkeld
door Uretek onder de naam ‘PowerPile®’. Hierover schrijft Uretek het volgende:
“Speciaal voor het stabiliseren van slappe klei- en veenlagen onder verzakte en instabiele funderingen
heeft URETEK Nederland BV de PowerPile® methode ontwikkeld. Deze nieuwe, gepatenteerde
injectietechniek maakt het mogelijk om grondlagen die normaal gesproken niet geschikt zijn om met
grondinjectie technieken te behandelen alsnog met bodeminjecties te verstevigen/stabiliseren.
Hierdoor zijn de grote voordelen van funderingsherstel met injectietechnieken ook mogelijk in de
slecht draagkrachtige grondgebieden die bestaan uit klei en veen.” [12]
6.3.2.2 Werkwijze
Fracture grouten, in welke vorm dan ook, gebeurt evenals permeation grouten met behulp van
injectiebuizen. Bij compensation grouten, waarbij zettingen moeten worden gecompenseerd, dient
gefaseerd geïnjecteerd te worden om zo de uitbreiding van scheurvorming te kunnen controleren.
Dit omdat de praktijk leert dat indien wordt geprobeerd in één keer een grote heffing te creëren, de
scheuren zich ongecontroleerd uitbreiden (vooral naar gebieden waar geen heffing gewenst is). Dit
gefaseerd injecteren door een opening vereist injectiebuizen met een afsluitbare injectieopening.
TAM’s voldoen aan deze eis. Zoals hierboven vernoemd is een bouwput benodigd. [10]
Expansieharsen – ‘DeepInjection®’
Injecteren van de (vloeibare) expansiehars gebeurt door middel van injectielansen die aan een pomp
gekoppeld zijn. Tijdens het injecteren wordt de lans langzaam teruggetrokken met een trekapparaat.
De te injecteren hoeveelheid expansiehars is sterk afhankelijk van de grondsamenstelling,
grondwaterstand en de vereiste draagkracht en of hoogtecorrecties. De installatie van de
injectielansen gebeurt door direct naast de buitenmuur op de gewenste locaties kleine gaten
(diameter circa 15 mm) in de grond te boren met een handboormachine. Hierin worden de
injectielansen aangebracht. De grondverstoring is op deze manier minimaal en tevens is er weinig tot
geen overlast voor de eigenaar. Een en ander is verduidelijkt in figuur 6.5. [7], [11]
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Figuur 6.5: Bodeminjectie met expansiehars – ‘DeepInjection®’ [11]

Direct nadat de expansiehars in de grond is gebracht, verhardt deze in een korte tijd. Na 45 minuten
is de hars over het algemeen al voor 75% verhard. Na ongeveer 1 dag bereikt de hars de beoogde
druksterkte (typisch 0,5 tot 1,5 N/mm2). De sterkte van de geïnjecteerde grond hangt af van de
grondsoort. [7]
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Expansieharsen – ‘PowerPile®’
De werkvolgorde van de ‘PowerPile®’ techniek is vrij identiek aan die van de ‘DeepInjection®’
techniek. Het verschil is echter dat de geïnjecteerde expansiehars nu wordt gedwongen in een
bepaalde vorm uit te zetten (zie ook figuur 6.6). Uretek schrijft hier het volgende over:
“Bij deze nieuwe injectiemethode wordt het sterk expanderende expansiehars van URETEK in een
speciaal ontwikkeld geotextiel element met een diameter van 40 mm geïnjecteerd. Door de krachtige
expansiekracht van het materiaal zet het element uit tot een diameter van 400 mm. Hiermee ontstaat
er onder de verzakte fundering een stevige harskolom die de verzakte fundering ondersteund en
stabiliseert. Verdere verzakking van de fundering wordt hiermee voorkomen. Het herstelproces van
deze nieuwe, unieke innovatieve funderingsherstel techniek wordt uitgevoerd in drie stappen; boren,
injecteren, expanderen.” [12]

Figuur 6.6: Expansiehars in veen of klei – ‘PowerPile®’[12]

Voor deze techniek geldt, evenals voor de ‘DeepInjection®’ techniek dat er weinig overlast voor de
eigenaar zal zijn en de grondverstoring minimaal.
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6.3.2.3 Toepasbaarheid
Zoals eerder vernoemd is, wordt compaction grouten voornamelijk toegepast in situaties waarbij de
grond in ernstige mate is ontspannen waardoor de draagkracht van een nabijgelegen fundering in
gevaar komt. Compensation grouten heeft meestal als doel om zettingen te compenseren. Injectie
met expansieharsen wordt ingezet om funderingen van scheefgezakte panden te ondersteunen,
hoogtecorrecties uit te voeren of om verzakte vloeren weer op niveau te brengen. Tevens wordt de
draagkracht van de grond/fundering vergroot door opspanning. Een extra toepassing is het
verhelpen van de gevolgen van weggespoeld zand (door lekkages) onder een fundering. [7], [10]
De ‘DeepInjection®’ techniek kan goed worden toegepast in zand, silt, leem en overgeconsolideerde
klei. In slappe klei en veen werkt de techniek minder goed. Dit komt omdat in de slecht doorlatende
klei- en veenlagen wateroverspanningen ontstaan door de expansie van de hars. Op het moment dat
deze wateroverspanningen wegvloeien (consolidatie!), leidt dit tot samendrukking en dus zetting in
de grond. In principe kan de expansiehars in ieder type grond geïnjecteerd worden maar de
effectiviteit van de techniek neemt af naarmate de grond slechter doorlatend en meer
samendrukbaar wordt. Ditzelfde principe geldt voor compensation grouten. De maximale diepte die
tot op heden bereikt wordt met de injectie van expansieharsen bedraagt 6 meter. [7], [10], [11]
Het grote (innovatieve) voordeel van de ‘PowerPile®’ techniek is dat deze toegepast kan worden in
grond die bestaat uit veen en klei. Het is waarschijnlijk dat deze techniek ook tot een maximale
diepte reikt in de grootteorde van de maximaal te bereiken diepte van de ‘DeepInjection®’ techniek.
Hoe deze techniek de negatieve effecten van wateroverspanningen voorkomt en wat de garanties
zijn, is moeilijk te zeggen.
6.3.2.4 Levensduur
Onderzoek heeft aangetoond dat expansiehars onder normale omstandigheden minimaal 30 jaar
goed blijft functioneren. Op de daadwerkelijke uitvoering van het injectiewerk geldt een
garantietermijn van maximaal 5 jaar, afhankelijk van de bodemcondities. Bodemlagen die
verontreinigd zijn met zwaar oliehoudende producten kunnen de reactie van de expansiehars
negatief beïnvloeden. [7]
6.3.2.5 Kosten
De kosten die een aannemer als Uretek rekent voor uitvoeringen van ‘DeepInjection®’ en
‘PowerPile®’ technieken zijn alleen te bepalen door offertes aan te vragen. Wel geeft het rapport
‘Dwarsverbindingen tussen buizen van geboorde tunnels – literatuurstudie.’ (gepubliceerd in 1999)
een kostenindicatie voor injecties met harsen, namelijk f 1000,- tot f 1400,- per m3 behandelde
grond. Omgerekend in euro’s en daarbij meegenomen een inflatie van gemiddeld 2,3% sinds 1999
komt dit neer op (heel ruw) € 600,- tot € 900,- per m3 behandelde grond. Dit is gemiddeld een fractie
duurder dan permeation grouten en jetgrouten. [13]
6.3.3 JETGROUTEN
6.3.3.1 Algemeen
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Het principe van jetgrouten – of Very High Pressure (VHP) grouten – is dat de grond met een sterke
water- en of luchtstraal wordt versneden (geërodeerd) en vermengd met injectievloeistof (vaak een
cementsuspensie). Dit betekent dat deze techniek veel minder afhankelijk is van doorlatendheid van
de bodem en daarmee een groter toepassing gebied heeft dan permeation en fracture grouten. Het
resultaat is een redelijk homogene grondverbetering. Het relatief nieuwe jetgrouten wordt voor
allerlei doeleinden ingezet, te weten versterking/ondervanging van funderingen op staal, versterking
grond bij het ondertunnelen van gebouwen, constructie van waterremmende wanden en lagen, etc.
[10]
6.3.3.2 Werkwijze
Bij jetgrouten wordt een boorbuis met boorkop (grotere diameter dan boorbuis) draaiend en
spuitend de grond ingebracht tot net onder de vereiste diepte van de te realiseren kolom. Tijdens het
proces van indraaien wordt vanuit de onderkant van de boorkop met grout en water gespoeld ten
behoeve van stabiliteit van het boorgat. Als de boorkop de juiste diepte heeft bereikt, worden de
spoelopeningen aan de onderkant afgesloten en wordt de buis langzaam roterend teruggetrokken.
Hierbij wordt, via in de boorbuis aanwezige nozzles, onder zeer hoge druk horizontaal een
eroderende straal (water/lucht) en grout gespoten. De grond wordt nu radiaal versneden en
gemengd met grout. Een gedeelte van de versneden grond wordt naar het maaiveld afgevoerd langs
de boorbuis. Een en ander is verduidelijkt in figuur 6.7. [10]

Figuur 6.7: Jetgrouten [14]

Voor het jetgroutproces zijn verschillende systemen (single-jet, double-jet of triple-jet) beschikbaar
die van invloed zijn op de te bereiken diameter en tevens sterkte van de jetgroutkolommen. De te
bereiken diameters zijn samengevat in tabel 6.2. Beschikbare waardes voor de haalbare druksterktes
zijn samengevat in tabel 6.3. [10], [14]
Grondsoort
Veen
Klei
Siltig zand
Zand

Single-jet
0,4 – 0,6 m
0,5 – 0,7 m
0,8 – 1,0 m
0,9 – 1,2 m

Double-jet
0,6 – 1,7 m
0,6 – 1,8 m
0,8 – 2,0 m
0,8 – 2,5 m

Triple-jet
0,8 – 1,8 m
0,8 – 2,0 m
1,0 – 2,2 m
1,0 – 3,0 m

Tabel 6.2: Te bereiken diameters [m] in diverse grondsoorten met behulp van verschillende jetgroutsystemen
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Grondsoort
Klei, inclusief silt of humeuze klei
Silt, inclusief kleiig silt
Zand, inclusief siltig of grindig zand
Grind, inclusief zandig grind

Druksterkte [N/mm2]
0,5 tot 8
4 tot 18
5 tot 25
5 tot 30

Tabel 6.3: Haalbare sterkte [N/mm2] in diverse grondsoorten

Hierbij moet vermeld worden dat door onvoldoende kennis over de erosie gedurende het
jetgroutproces de diameter van de kolom in het ontwerpproces niet voldoende nauwkeurig
voorspeld kan worden. Gebruik van proefkolommen is daarom bij ieder project noodzakelijk. [10]
6.3.3.3 Toepasbaarheid
Zoals eerder gesteld kan jetgrouting voor verschillende doeleinden worden ingezet. Voor de
versterking/ondervanging van funderingen op staal worden singuliere kolommen geconstrueerd
onder de fundering. De kolommen functioneren op deze manier als dragende elementen. Dit is een
techniek die echter alleen wordt toegepast om zware bovenbelastingen te dragen en het verbinden
van een bestaande fundering van een woonhuis met een flinke groutkolom is problematisch. Verder
is een serieus risico bij toepassing in humeuze klei en veen dat de grond niet volledig uit elkaar wordt
geërodeerd. Hierdoor ontstaat zogenaamde ‘grondinsluiting’ waardoor de groutkolom geen geheel
zal zijn maar brokken klei of veen bevat. Het is duidelijk dat dit een zeer negatief effect heeft op de
sterkte van de groutkolom. [7], [10], [20]
6.3.3.4 Kosten
De kosten van jetgrouten liggen in dezelfde orde als de kosten van permeation grouten. De kosten
voor permeation grouten werden gesteld op 400,- en € 800,- per m3 behandelde grond, afhankelijk
van de grootte en de moeilijkheidsgraad van een project. [10]
6.3.4 VERBETERING BESTAANDE FUNDERING OP STAAL
6.3.4.1 Algemeen
Een methode om kwaliteit of de breedte van een fundering op staal te verbeteren, is versterking van
het metselwerk. Dit is een techniek die tevens kan worden toegepast om ongelijkmatige zetting van
de fundering te nivelleren, oftewel scheefstand van het pand te verhelpen. [7]
6.3.4.2 Werkwijze
De werkvolgorde die men toepast bij de versterking van een bestaande fundering op staal is als volgt.
Eerst wordt de fundering tot een gewenste diepte vrij gegraven. Vanaf deze diepte tot een hoogte
van circa 0,5 meter wordt het bestaande metselwerk vervolgens gesloopt. Dit gebeurt in stappen van
0,5 meter. Nadat een vak gesloopt is wordt hierin een vijzel geplaatst die wordt voorgespannen,
alvorens het naastliggende vak gesloopt wordt. Gedurende het voorspannen bestaat de mogelijkheid
om de scheefstand van een pand te nivelleren. Afsluitend wordt wapening aangebracht welke samen
met de vijzels ingestort wordt in beton. De situatie voor het storten van het beton is weergegeven in
figuur 6.8. Voor het gehele proces is een werkstrook van circa 2 meter benodigd. [7]
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De gewapend betonnen balk die ontstaat via bovengenoemde werkwijze kan extra ondersteund
worden door palen bij de hoek of de zijgevel van het pand indien de hoek of zijgevel meer zakt dan
de rest. De palen dragen slechts een deel van de belasting die nog steeds voor het grootste gedeelte
afgedragen wordt door de betonnen balk. Essentieel is dat de palen buiten het pand geplaatst
worden om zo scheurvorming te voorkomen (zie figuur 6.9). [7]
Equivalent aan het compenseren van zettingen via extra ondersteuning door middel van palen is het
ophevelen van een fundering op staal (betonnen plaat) door middel van specifiek geplaatste vijzels.
Het blijkt dat dit een methode is die reeds door de bewoners van Kralingse Veer wordt gebruikt.

Figuur 6.8: Versterking bestaande fundering op staal [7]

Figuur 6.9: Paalplaatsing ten behoeve van nivellering van zettingverschillen [7]
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6.3.4.3 Toepasbaarheid
De hierboven beschreven methode waarbij een sterke funderingsbalk ontstaat, kan ingezet worden
om ongelijkmatige zettingen te voorkomen en scheurvorming te beperken. Het grote nadeel is dat
dit het zettingsproces zelf niet stopt. Dit betekent dat deze oplossing over het geheel genomen de
funderingsproblematiek niet verhelpt. De hevelmethode met behulp van vijzels verhelpt evenzo niet
de funderingsproblematiek en is van een tijdelijk karakter. [7]
6.3.4.4 Kosten
De beste kostenindicatie die gegeven kan worden voor funderingherstel van deze aard is een range
van circa € 500,- tot € 1500,- per m2 incl. BTW ([15], [17]). Omdat de hierboven beschreven
verbetering van de bestaande fundering niet de meest rigoureuze vorm van funderingsherstel is
zullen de kosten naar verwachting in de lagere delen van bovenstaande range liggen.
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6.4 PAALFUNDERINGEN
Er zijn verscheidene technieken te vinden in de literatuur die bestemd zijn voor het funderingsherstel
van paalfunderingen. Een aantal van deze technieken, waarbij nieuwe palen worden aangebracht,
kunnen logischerwijs ook direct ingezet worden voor funderingsherstel van funderingen op staal. Dit
lijkt een relevante oplossing voor de situatie in Kralingse Veer. De palen die voor dit type
funderingsherstel worden gebruikt zijn vrijwel altijd stalen buispalen ([7], [15]). Door de stalen
buispalen in delen aan te brengen is uitvoering in een beperkte ruimte mogelijk. In de volgende
secties worden verschillende technieken voor het construeren van een nieuwe paalfundering
besproken. Voorafgaand wordt eerst kort ingegaan op de verschillende technieken die beschikbaar
zijn om de stalen buispalen in te brengen. De leidraad voor deze gehele paragraaf is het ‘Handboek
funderingsherstel’ van het CUR/SBR [7] omdat dit een zeer compleet overzicht geeft van
herstelmethoden voor paalfunderingen. Voor uitgebreidere informatie wordt hier naar graag
doorverwezen.
6.4.1 STALEN BUISPALEN AANBRENGEN
Er zijn verschillende technieken beschikbaar om stalen buispalen in de grond te brengen. Elk van
deze technieken heeft specifieke voor- en nadelen met betrekking tot dieptes, diameters, overlast,
etc. Een overeenkomst is dat de stalen buispalen, eenmaal tot de gewenste diepte geheid, gevuld
worden met beton. Dit maakt een goede controle van de gewenste lengte goed mogelijk. Andere
funderingspalen dan stalen buispalen worden hier buiten beschouwing gelaten en daarmee ook de
inbrengtechnieken daarvan.
6.4.1.1 Heien [7]
Heien van stalen buispalen kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Een onderscheid
wordt gemaakt in inwendig, uitwendig of hoogfrequent heien. Groutinjectie kan bij alle drie de
methoden worden toegepast met als doel grotere draagkracht en beperkte inbrengweerstand.
Inwendig heien
Het principe van deze methode is dat de stalen buispaal, door middel van inwendig heien in de buis,
op diepte wordt gebracht (figuur 6.10). De techniek kan zowel voor buizen met een grote als een
kleine diameter worden toegepast. Het grote voordeel van inwendig heien is dat de trillingsbron zich
steeds verder van het maaiveld af verplaatst de diepte in waardoor trillingsoverlast beperkt is.
Tevens is de plaatsing van de paalpunt goed te controleren. Dit maakt het een veelgebruikte
methode.
Uitwending heien
Het principe van deze methode is dat de stalen buispaal, door middel van uitwendig heien op de
buis, op diepte wordt gebracht. De techniek is enkel toepasbaar voor buizen met een kleine
diameter. Het nadeel van uitwendig heien is de trillingsoverlast doordat de trillingsbron boven
maaiveld blijft. De plaatsing van de paalpunt kan goed gecontroleerd worden.
Hoogfrequent heien
Het principe van deze methode is dat de stalen buispaal, door middel van uitwendig heien op de buis
met een hoge frequentie, met behulp van een persluchtblok, op diepte wordt gebracht. De techniek
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is enkel toepasbaar voor buizen met een kleine diameter. Het nadeel van hoogfrequent heien is de
trillingsoverlast doordat de trillingsbron boven maaiveld blijft. De plaatsing van de paalpunt kan door
de hoge frequentie beperkt gecontroleerd worden.

Figuur 6.10: Inwendig heien stalen buispalen

6.4.1.2 Schroeven [7]
Het principe van schroeven van stalen buispalen is dat de buis schroevend op diepte wordt gebracht.
De techniek is enkel goed toepasbaar op buizen met een beperkte diameter. Het voordeel van
schroeven is dat het volledig trillingsvrij is. De plaatsing van de paalpunt kan beperkt gecontroleerd
worden. Dit vereist extra sonderingen in voorafgaand grondonderzoek. Groutinjectie kan worden
toegepast met als doel grotere draagkracht en beperkte inbrengweerstand te creëren. Het materieel
dat benodigd is om de buizen in te schroeven is over het algemeen groter dan het materieel dat
benodigd is voor de andere inbrengmethodes.
6.4.1.3 Drukken [7]
Het principe van deze methode is dat de stalen buispaal drukkend / persend op diepte wordt
gebracht. De techniek is enkel goed toepasbaar op buizen met een beperkte diameter. Het voordeel
van drukken / persen is dat het volledig trillingsvrij is. Plaatsing van de paalpunt in de draagkrachtige
laag is gegarandeerd doordat de weerstand gedurende het inbrengen gemeten wordt.
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6.4.1.4 Pulsen [7]
Het principe van pulsen is dat de stalen buispaal met grondverwijdering wordt ingebracht. Heien,
schroeven en drukken zijn grondverdringende methoden. Het voordeel van pulsen is dat het volledig
trillingsvrij is. De plaatsing van de paalpunt kan beperkt gecontroleerd worden. Dit vereist extra
sonderingen in voorafgaand grondonderzoek. De draagkracht in vergelijking met grondverdringende
palen is geringer.
6.4.1.5 Keuze [7]
De keuze voor de inbrengmethode van de stalen buispalen hangt af van de bouwkundige staat en
funderingswijze van het te herstellen pand en van de belendende panden. Tevens spelen
omgevingsvergunningen en de wensen van de opdrachtgever een rol. Beperkingen worden opgelegd
door de beschikbare werkruimte en de gewenste draagkracht. Zo zal een beperkte werkruimte
resulteren in palen met een relatief kleine diameter terwijl de diameter juist de draagkracht van de
paal bepaald. Een beperkte diameter resulteert in een groter aantal palen.
6.4.2 TAFELMETHODE
6.4.2.1 Algemeen
Centraal bij de tafelmethode staat dat er een nieuwe, gewapende betonvloer in het te herstellen
pand wordt aangebracht die via inkassingen aan de dragende muren gekoppeld wordt. Onder de
vloer bevinden zich de nieuw ingebrachte stalen buispalen. De vloer draagt de bovenbelasting af naar
de palen.
6.4.2.2 Werkwijze [7]
Volgens het handboek van het CUR/SBR zijn er verschillende mogelijkheden tot het uitvoeren van de
tafelmethode. De verschillende uitvoeringen zijn afhankelijk van de gewenste soort palen, het wel of
niet slopen van de beganegrondvloer, de wens om eventueel gedurende funderingsherstel een
kelder of souterrain aan te leggen (c en d) en de kosten. De volgende werkwijzen kunnen per
uitvoering onderscheiden worden:
a. Sloop beganegrondvloer  Nieuwe gewapend betonnen vloer met conusvormige sparingen
construeren  Stalen buispalen inpersen door sparingen en volstorten met beton 
Sparingen dichtstorten
b. (Gedeeltelijke) sloop beganegrondvloer  Stalen buispalen aanbrengen door middel van
heien/schroeven/persen/pulsen (afhankelijk van beschikbare werkruimte) en volstorten met
beton  Nieuwe gewapend betonnen vloer construeren
c. Kruipruimte voldoende diep uitgraven  Nieuwe gewapend betonnen vloer met
conusvormige sparingen construeren in kruipruimte  Stalen buispalen inpersen en
volstorten met beton  Sparingen dichtstorten
d. Kruipruimte voldoende diep uitgraven  Stalen buispalen aanbrengen door middel van
heien/schroeven/persen/pulsen (afhankelijk van de beschikbare werkruimte) en volstorten
met beton  Nieuwe gewapend betonnen vloer construeren
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Figuur 6.11: Uitvoering tafelmethode (variant a): Constructie nieuwe vloer (links) en inpersen stalen buispaal (rechts)

Bouwkundige eenheid
Zoals reeds gesteld in sectie 6.2.2 is funderingsproblematiek binnen een bouwkundige eenheid
kenmerkend voor de situatie in Kralingseveer. De tafelmethode kent een interessante uitvoering
binnen een bouwkundige eenheid, in [7] het ‘dambordprincipe’ genoemd. Dit houdt in dat binnen de
bouwkundige eenheid om en om de tafelmethode wordt toegepast. In een pand wordt de
beganegrondvloer gesloopt, de nieuwe vloer geconstrueerd, etc. De originele vloeren in de
belendende panden blijven intact. Wel worden, bij de panden waar de vloer onaangeroerd blijft, bij
de voor- en achtergevel nieuwe gewapend betonnen balken aangebracht (6.3.4.2) ter ondersteuning
van deze gevels. Alle dragende muren van de panden aan de uiteinden van de bouwkundige eenheid
moeten van een nieuwe fundering worden voorzien. Alle bouwmuren tussen de belendende panden
dragen de bovenbelasting af naar de nieuwe gewapend betonnen vloeren. Een en ander is
verduidelijkt in figuur 6.12. Het ‘dambordprincipe’ is een vorm van integraal funderingsherstel.

Figuur 6.12: Tafelmethode in bouwkundige eenheid (dambordprincipe)
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6.4.2.3 Overwegingen [7]
Er kunnen een aantal opmerkingen over de tafelmethode gemaakt worden, ten eerste over de
uitvoeringsmethoden:
 Methoden a en c: stalen buispalen worden vrijwel altijd ingeperst
 Methoden b en d: meer keuzevrijheid qua inbrengtechniek stalen buispalen
 Methoden c en d: werkzaamheden in beperkte werkruimte resulteren in hogere kosten.
Extra maatregelen zijn vereist bij een hoge grondwaterstand. De originele beganegrondvloer
wordt gespaard.
Een algemeen voordeel dat de tafelmethode biedt, is dat de gewapend betonnen vloer extra
vormvastheid geeft aan het te herstellen pand op het moment dat de stalen buispalen worden
ingebracht. Het risico op schade door werkzaamheden neemt hierdoor af. Tevens bestaat de
mogelijkheid om na voltooiing van de paalfundering het pand in zijn geheel op te vijzelen totdat het
horizontaal staat. De voordelen die gepaard gaan met het gebruik van geperste stalen buispalen zijn
vrijwaring van trillingen en geluidsoverlast en gebruik van materiaal en materieel van beperkte
afmetingen (verwijdering van wanden minimaal).
Het grote nadeel van de tafelmethode voor de eigenaar is dat het pand tijdelijk onbewoonbaar is. De
gehele begane grond is onbegaanbaar en waar nodig worden wanden verwijderd. Als gekozen wordt
voor de tafelmethode voor integraal funderingsherstel van een bouwkundige eenheid, dan is het
aantal tijdelijk onbewoonbare panden beperkt. Wordt de tafelmethode niet uitgevoerd over de
gehele oppervlakte van een pand (bijvoorbeeld alleen de woonkamerbeuk), dan kunnen
onregelmatige zakkingen ontstaan.
6.4.3 PALEN VANUIT OF ONDER BOUWMUREN WEGDRUKKEN
6.4.3.1 Algemeen [7]
Een andere techniek om nieuwe stalen buispalen onder een bestaand pand te installeren is het
wegdrukken van de palen vanuit of onder de bouwmuren. Een voorwaarde is dat de muren
voldoende tegendruk kunnen leveren zonder dat er scheuren ontstaan. Metselwerk dat te zwak is
kan versterkt worden met groutinjecties. Wegdrukken van palen kan ook ingezet worden om
scheefstand van een pand te nivelleren.
6.4.3.2 Werkwijze [7]
Er zijn twee verschillende methoden om de stalen buispalen weg te drukken: vanuit de bouwmuur of
van onder de bouwmuur. Beide methoden verschillen in principe niet veel van elkaar. Als wordt
gekozen om de palen vanuit de bouwmuur weg te drukken zal dit als volgt uitgevoerd worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Inkassingen maken in de bouwmuur op beganegrondniveau of in de kruipruimte/kelder.
Vanuit inkassingen verticaal een gat tot de onderzijde van de bestaande fundering boren.
In gat een stalen mantelbuis aanbrengen en vastzetten met grout.
Aanbrengen van stalen persframe in inkassingen.
Vanuit persframe met behulp van hydraulische vijzel de stalen buispaal in segmenten tot de
gewenste diepte de grond in drukken. De vijzel zet zich af tegen de dragende muur.
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6. Afspannen stalen buispaal op berekende drukkracht. De oorspronkelijke fundering is nu
spanningsloos.
7. De paal zelf en ruimtes langs de paal worden gevuld met grout en de inkassingen worden
dichtgemetseld en afgewerkt.
Als wordt gekozen om de palen van onder de bouwmuur weg te drukken zal dit als volgt uitgevoerd
worden:
1. Langs buitengevel of onder vloer van de kruipruimte een sleuf graven tot circa 1,25 meter
onder de bestaande funderingsbalk.
2. Onder hart funderingsbalk met een hydraulische vijzel de stalen buispaal in segmenten tot de
gewenste diepte de grond in drukken. De vijzel zet zich af tegen de funderingsbalk en
daarmee tegen de dragende muur.
3. Afspannen stalen buispaal op berekende drukkracht. De oorspronkelijke fundering is nu
spanningsloos.
4. De paal zelf en ruimtes langs de paal worden gevuld met grout en de sleuf wordt
dichtgemaakt.

Figuur 6.13: Wegdrukken stalen buispalen vanuit dragende muur

6.4.3.3 Overwegingen [7]
Het grote voordeel wat betreft deze hersteltechniek is dat het pand gedurende de
herstelwerkzaamheden niet tijdelijk verlaten hoeft te worden door de bewoners. Het in te zetten
materiaal en materieel heeft beperkte afmetingen en binnenwanden, vloeren en leidingen hoeven
niet verwijderd te worden. Dit laatste resulteert in minder herinrichtingskosten. De tijd benodigd om
de werkzaamheden uit te voeren is relatief kort. Een ander voordeel is dat deze techniek goed
ingezet kan worden voor partieel funderingsherstel wat minder ingrijpend is dan integraal
funderingsherstel.
De grootste beperking van deze methode is dat de dragende muren voldoende tegendruk moeten
kunnen leveren zonder zelf blijvende schade op te lopen. Verder is te verwerken paaldiameter en
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daarmee de draagkracht per paal beperkt. Dit hoeft echter niet een groot probleem te vormen voor
de relatief lichte panden in Kralingse Veer. Cascoherstel kan na een zekere wachttijd pas
plaatsvinden.
6.4.4 PAALFUNDERING MET RANDBALKEN/VOORGESPANNEN BETONBALKEN
6.4.4.1 Algemeen [7]
De mogelijkheid uit sectie 6.3.4.2 om onder een nieuwe funderingsbalk palen te plaatsen is hier in
een meer rigoureuze vorm uitgewerkt. In het handboek van het CUR/SBR worden de volgende
mogelijkheden genoemd:
a. Aan de binnenzijde van de dragende muren een gewapend betonbalk aanbrengen met
daaronder nieuwe stalen buispalen
b. Stalen buispalen buiten het pand aanbrengen ter plaatse van de aansluitingen van de
bouwmuren op de voor- en achtergevel (ter plaatste van de hoeken van het pand). De
verbindende constructie tussen de nieuwe palen en de muren die ondersteund moeten
worden is een ‘rooster’ van voorgespannen betonnen balken die alle bovenbelastingen
afdragen naar de (vier) hoekpalen.
6.4.4.2 Werkwijze [7]
Mogelijkheid a wordt als volgt uitgevoerd:
1. Slopen van een ongeveer 1 meter brede strook uit de vloer aan de binnenzijde van de
dragende muren.
2. Aanbrengen van stalen buispalen binnen deze strook door middel van inwendig heien
3. Boven de palen een gewapend betonnen funderingsbalk aanbrengen die via inkassingen met
de dragende muur in de kruipruimte gekoppeld wordt.
Mogelijkheid b wordt als volgt uitgevoerd:
1. Installeren stalen buispalen op de hoekpunten van het pand (aan de buitenzijde).
2. Vanuit de kruipruimte de bouwmuren aan één of aan beide zijden vrijmaken.
3. Op deze plekken gewapend betonnen balken met voorspankabels aanbrengen en deze via
inkassingen koppelen aan de bouwmuur.
4. Tussen de ontstane langsbalken waar nodig gewapend betonnen dwarsbalken met tevens
voorspankabels aanbrengen.
5. De kabels in de balken spannen en tegelijkertijd de stalen buispalen op spanning brengen.
6. Omhullingen van de voorspankabels injecteren met grout en de spankoppen in beton
storten.
6.4.4.3 Overwegingen [7]
Het voordeel bij methode a is dat de beganegrondvloer voor het grootste deel behouden blijft en dat
het pand niet tijdelijk onbewoonbaar is tijdens de uitvoering. Wel zal er overlast ervaren worden
tijdens de uitvoering
Een groot voordeel bij methode b is dat het pand niet tijdelijk onbewoonbaar is tijdens de uitvoering
omdat er vaak via buiten gewerkt kan worden. Zo zijn er geen extra kosten voor herinrichting.
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Uitvoering van methode b is duurder dan uitvoering van de tafelmethode maar de tafelmethode
resulteert juist wel weer in extra kosten voor herinrichting.
Nadelen bij methode b zijn de constructie van een tijdelijke doorgang in de gevel naar de
kruipruimte, eventueel verlegging van kabels en leidingen en herinrichting van delen van de tuin.
Toepassing van methode b is overigens alleen mogelijk als de lengtes van de bouwmuren niet groter
zijn dan ongeveer 10 meter.
6.4.5 KOSTEN
Er zijn slechts ruwe kostenindicaties te geven voor de verschillende vormen van funderingsherstel.
Exacte kostenplaatjes kunnen alleen verkregen worden via het opvragen van offertes bij
verschillende aannemers. Hieronder zal een ruwe indicatie gegeven worden wat betreft de kosten
omtrent installatie van een nieuwe paalfundering.
Volgens [16] bedragen de kosten voor het inbrengen van een stalen buispaal van 20 meter lengte
(representatieve lengte voor de grondsituatie in Kralingse Veer) circa € 750,- per paal. Dit is een ruwe
indicatie waar wellicht bepaalde kosten vanuit de aannemer nog niet in verwerkt zijn. Tevens zal er
een verschil zijn in kosten wat betreft de paalinstallatietechniek. Ter verifiëring: volgens [17] liggen
de kosten voor funderingsherstel globaal tussen de € 750,- en € 1200,- excl. BTW per vierkante
meter. [15] geeft een starttarief van € 500,- incl. 21% BTW per vierkante meter. De kostenindicaties
gegeven in [15], [16] en [17] liggen in dezelfde orde van grootte en kunnen dus als representatief
beschouwd worden.
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6.5 FINANCIEEL
In dit hoofdstuk zijn verschillende technieken besproken voor funderingsherstel, te weten
grondverbetering onder een fundering op staal, versterking van de bestaande fundering en zelfs de
mogelijkheden tot het aanbrengen van een nieuwe paalfundering. Hierbij zijn door het hoofdstuk
heen ruwe kostenindicaties gegeven. In tabel 6.4 zijn deze indicaties nog eens overzichtelijk op een
rij gezet.
Hersteltechniek
Permeation grouten

Kostenindicatie
*€ 400,- tot € 800,- per m3

Fracture grouten

*€ 600,- tot € 900,- per m3

Jetgrouten

*€ 400,- tot € 800,- per m3

Verbetering bestaande
fundering op staal

€ 500,- tot € 1500,- per m2 incl.
BTW

€ 900,- tot € 1500,- per m2 incl.
BTW
Wegdrukken palen vanuit of € 900,- tot € 1500,- per m2 incl.
onder bouwmuur
BTW
Tafelmethode

Paalfundering met nieuwe
balken

€ 900,- tot € 1500,- per m2 incl.
BTW

Opmerkingen
-Kosten o.a. afhankelijk van
grondcondities,
injectievloeistof,
injectietechniek, uitvoerder en
complexiteit project
-Kosten o.a. afhankelijk van
grondcondities,
injectiemateriaal,
injectietechniek, uitvoerder en
complexiteit project
-Kosten o.a. afhankelijk van
grondcondities,
injectietechniek, uitvoerder en
complexiteit project
-Kosten liggen waarschijnlijk in
de lagere helft van de
kostenrange
-Kosten installatie stalen
buispaal: € 750,- per paal
-Kosten installatie stalen
buispaal: € 750,- per paal
-Een wellicht logische
veronderstelling is dat deze
methode minder duur zal zijn
dan de tafelmethode
-Kosten installatie stalen
buispaal: € 750,- per paal
-Met randbalken liggen de
kosten waarschijnlijk in de
lagere helft van de kostenrange
-Met voorgespannen balken
liggen de kosten waarschijnlijk
in de hogere helft van de
kostenrange

Tabel 6.4: Kostenindicatie funderingsherstel. (*Onbekend of de kosten inclusief of exclusief BTW zijn.)

Opgemerkt moet worden dat de kosten weergegeven in tabel 6.4 puur directe civieltechnische
kosten zijn. Kosten die hier nog bijkomen zijn o.a. [18]:
 Onderzoekskosten (bodemonderzoek, etc.)
 Adviseurskosten
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Nutskosten
Leges verschillende vergunningen
Herinrichtingskosten
Kosten cascoherstel
…

De kosten gegeven in tabel 6.4 zullen als leidraad dienen voor hoofdstuk 7 waarin een concretere
kostenberekening zal worden gemaakt voor een voorbeeldpand in Kralingse Veer. Tevens zullen in
hoofdstuk 7 alle besproken technieken nog eens kort doorgelopen worden en daarbij gescreend
worden op technische haalbaarheid. Daaropvolgend zal door middel van een Multi Criteria Analyse
(MCA) een ‘beste’ oplossing bepaald worden (uit de technisch haalbare herstelmethoden) voor de
funderingsproblematiek in Kralingse Veer.
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7 FUNDERINGSHERSTEL KRALINGSE VEER

7.1 INLEIDING
Zoals eerder aangegeven in tabel 6.1 zijn mogelijke schadeoorzaken bij funderingen op staal [7]:
 onvoldoende draagkracht van de bodemlagen (situatie Kralingse Veer),
 naburige bouwwerkzaamheden (situatie Kralingse Veer),
 inklinking van de bodemlagen (veen/klei) door grondwateronttrekking,
 onderspoeling fundering als gevolg van lekkage waterleiding/riolering,
 verlaging grondwaterstand door bemaling,
 overbelasting door (onjuiste) aanpassing draagconstructie,
 aantasting roosterhout onder de fundering op staal (van toepassing op de type funderingen
in figuur 6.3).
Gezien de geluiden vanuit BVKV en de grondgegevens die van Kralingse Veer beschikbaar zijn, is het
zeer aannemelijk dat de oorzaak van de funderingsproblematiek in Kralingse Veer voor panden op
staal voornamelijk ligt in onvoldoende draagkracht van de bodemlagen in combinatie met naburige
bouwwerkzaamheden gedurende de laatste 50 jaar.
In hoofdstuk 6 zijn beschikbare technieken voor funderingsherstel beschreven met de focus op
panden op staal. Hierbij is tevens de toepasbaarheid van iedere techniek besproken. Door het
toepassingsgebied van iedere techniek in beschouwing te nemen, kan een eerste grove screening
gemaakt worden op technische haalbaarheid voor de situatie in Kralingse Veer. Dit is uitgewerkt in
sectie 7.2.

7.2 GROVE SCREENING – TECHNISCHE HAALBAARHEID
In deze sectie worden achtereenvolgens de technieken uit sectie 6.3 (permeation grouting, fracture
grouting, jetgrouting, versterking bestaande fundering) en uit sectie 6.4 (installatie nieuwe
paalfundering) langsgelopen en gescreend op technische haalbaarheid.
7.2.1 HERSTEL FUNDERINGEN OP STAAL
7.2.1.1 Permeation grouten [7], [10]
Zoals reeds in sectie 6.3.1 vernoemd, kan permeation grouten alleen in voldoende doorlatend,
korrelachtig materiaal worden toegepast en dus niet in klei- en veengrond. Hoewel er inmiddels
innovaties zijn die het mogelijk maken om siltgronden te behandelen met permeation grouten, valt
de situatie in Kralingse Veer buiten het toepassingsgebied van permeation grouten.
7.2.1.2 Fracture grouten [7], [10, [11], [12], [20]
Uit sectie 6.3.2 blijkt dat fracture grouten in verschillende vormen kan worden toegepast en daarmee
ook meerdere toepassingen kent. Zo wordt het draagkrachtverbeterende compaction grouten
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voornamelijk toegepast in situaties waarbij de grond in ernstige mate is ontspannen, bijvoorbeeld
doordat in de buurt grondverwijderende funderingspalen zijn geïnstalleerd. Dit lijkt niet van
toepassing op de situatie in Kralingse Veer.
Het grondheffende compensation grouten vereist in het algemeen een uitvoering waarbij het grout
zo horizontaal mogelijk in de grond wordt aangebracht, wat resulteert in een bouwput rondom de te
behandelen panden. Dit is op het eerste oog zeer onpraktisch in de dichtbebouwde woonwijk
Kralingse Veer.
[7] en [11] geven een specifieke techniek die meer een combinatie is van compensation en
compaction grouten en daarbij zeer handelbaar lijkt. Het gaat hier om grondheffing en -versterking
met behulp van expansieharsen. Deze techniek kan goed worden toegepast in zand, silt, leem en
overgeconsolideerde klei. In slappe klei en veen werkt de techniek echter minder goed (gevaar voor
wateroverspanningen). Ditzelfde geldt in principe ook voor compensation grouten. De maximale
diepte die tot op heden bereikt wordt met de injectie van expansieharsen bedraagt 6 meter.
Toepassen van een techniek zoals ‘DeepInjection®’ in de veenlaag van Kralingse Veer zou dus een
aanzienlijk risico met zich meebrengen en tevens is het zo dat een bewerkte diepte van circa 6 meter
niet voor een goede oplossing kan zorgen in een 14 meter dikke veenlaag.
Zoals in sectie 6.3.2 beschreven, zou de zogenaamde ‘PowerPile®’ techniek niet het risico geven dat
technieken zoals ‘DeepInjection®’ wel geven. Dit omdat de ‘PowerPile®’ techniek volgens ‘Uretek’
wel toegepast kan worden in grond die bestaat uit veen en klei. Het is waarschijnlijk dat deze
techniek ook tot een maximale diepte reikt in de grootteorde van de maximaal te bereiken diepte
van de ‘DeepInjection®’ techniek. Hoe deze techniek de negatieve effecten van wateroverspanningen
voorkomt en wat de garanties zijn, is moeilijk te zeggen. Van alle varianten binnen het principe van
fracture grouten lijkt de ‘PowerPile®’ techniek het meest interessant voor de situatie in Kralingse
Veer. Wat echter hier ook het probleem blijft, is dat een bewerkte diepte van circa 6 meter niet voor
een goede oplossing kan zorgen in een 14 meter dikke veenlaag.
7.2.1.3 Jet grouten [10], [20]
Jet grouten is veel minder afhankelijk van doorlatendheid van de bodem en heeft daarmee een
groter toepassingsgebied dan permeation en fracture grouten. Jet grouten resulteert in een redelijk
homogene grondverbetering en kan worden ingezet voor versterking/ondervanging van funderingen
op staal. Dit is een techniek die echter alleen wordt toegepast om zware bovenbelastingen te dragen
en het verbinden van een bestaande fundering van een woonhuis met een flinke groutkolom is
technisch zeer problematisch en daarmee geen oplossing voor de situatie in Kralingse Veer.
7.2.1.4 Verbetering bestaande fundering op staal [7]
Een methode om kwaliteit of de breedte van een fundering op staal te verbeteren, is versterking van
het metselwerk. Dit is een techniek die tevens kan worden toegepast om ongelijkmatige zetting van
de fundering te nivelleren, oftewel scheefstand van het pand te verhelpen. Het grote nadeel is dat
deze techniek het zettingsproces zelf niet stopt en daarmee de onderliggende problematiek van de
scheefstand niet verhelpt. Verbetering van een bestaande fundering op staal zoals hier beschreven
kan hooguit een tijdelijke oplossing bieden voor panden in Kralingse Veer. Palen plaatsen onder de
verbeterde fundering zou het zettingsproces wel kunnen stoppen maar dit valt binnen de
oplossingsrichting waarbij panden op staal van een nieuwe paalfundering worden voorzien.
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7.2.2 PAALFUNDERINGEN
7.2.2.1 Tafelmethode [7], [20]
In sectie 6.4.2 is de tafelmethode beschreven, een techniek waarbij een pand van een nieuwe
paalfundering wordt voorzien. Het idee is dat er een nieuwe, gewapende betonvloer in het te
herstellen pand wordt aangebracht die via inkassingen aan de dragende muren gekoppeld wordt.
Onder de vloer bevinden zich de nieuw ingebrachte stalen buispalen. De vloer draagt in dit systeem
de bovenbelasting af naar de palen. Verder blijkt de tafelmethode een interessante toepassing te
hebben in een bouwkundige eenheid met funderingsproblematiek, namelijk dat panden om en om
worden voorzien van een nieuwe vloer met palen (zie figuur 6.12).
Gedurende de tussenpresentatie van fase I en II van dit rapport aan de BVKV op 27 november 2012
bleek dat de toepassing van de tafelmethode in een bouwkundige eenheid, ondanks de ingrijpende
bouwwerkzaamheden en de waarschijnlijk relatief hoge kosten, zeer de belangstelling had. De reden
hiervoor is dat het een (technisch haalbare,) integrale oplossing is die eenmalig alle problematiek kan
verhelpen voor een gehele bouwkundige eenheid, wat zeer van toepassing is op de situatie in
Kralingse Veer.
7.2.2.2 Palen vanuit of onder bouwmuren wegdrukken [7], [20]
Een andere techniek om nieuwe stalen buispalen onder een bestaand pand te installeren is het
wegdrukken van de palen vanuit of onder de bouwmuren. De grootste beperkingen van deze
methode wat betreft toepasbaarheid is dat de dragende muren voldoende tegendruk moeten
kunnen leveren zonder zelf blijvende schade op te lopen en dat de draagkracht van de paaltjes die
hier toegepast kunnen worden beperkt is. Dit laatste resulteert in veel palen (en dus veel
werkzaamheden, zeker als er ook dragende binnenmuren zijn die gefundeerd moeten worden).
Omdat de panden in Kralingse Veer geen zware panden zijn, is dit wel een techniek die goed
toepasbaar zou moeten zijn.
7.2.2.3 Paalfundering met randbalken/voorgespannen betonbalken [7], [20]
De techniek die in sectie 6.4.4 beschreven is, lijkt goed toepasbaar in Kralingse Veer. Het tijdelijke
karakter van de funderingsverbetering met alleen balken uit sectie 6.3.4 is nu niet meer van
toepassing. Een groot voordeel van deze methoden is dat er bij de uitvoering vaak ook via buiten
gewerkt kan worden. Dit beperkt de overlast in huis en drukt de herinrichtingskosten na het
funderingsherstel zeer. Een kanttekening hierbij is dat deze methode complexer wordt als niet alleen
de bouwmuren gefundeerd moeten worden maar ook bepaalde binnenmuren. Bij methode b zouden
dan bijvoorbeeld (zoals eerder beschreven) dwarsbalken kunnen worden toegepast waardoor een
roosterconstructie ontstaat. De directe beperking aan methode b is, zoals genoemd, dat toepassing
alleen mogelijk is als de lengtes van de bouwmuren niet groter zijn dan circa 10 meter.
7.2.2.4 Complicaties [20]
Zoals reeds een paar keer genoemd in deze sectie, wordt funderingsherstel gecompliceerder als er
dragende binnenmuren zijn die ook apart gefundeerd moeten worden. Dit is het geval als de
belastingen van de dragende binnenmuren niet van oorsprong worden afgedragen via dwarsbalken
naar de bouwmuren.
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Een andere moeilijkheid die voor elk van de oplossingen met paalfunderingen geldt, is die van een
aanbouw aan het pand, typerend aan de achterkant (bijvoorbeeld dienend als bijkeuken). Dit maakt
bijvoorbeeld de methode met voorgespannen balken en de stalen buispalen op de hoeken van het
pand niet geschikt om toe te passen.
7.2.3 CONCLUSIES TECHNISCHE HAALBAARHEID
In het bovenstaande zijn kort de verschillende technieken besproken op technische haalbaarheid. De
conclusies hiervan zijn meer overzichtelijk samengevat in tabel 7.1.
Hersteltechniek
Permeation grouten
Fracture grouten

Technisch haalbaar in KV
Nee
Nee

Jetgrouten

Nee

Verbetering bestaande
fundering op staal
Tafelmethode

Nee
Ja

Wegdrukken palen vanuit of
onder bouwmuur

Ja

Paalfundering met
randbalken/voorgespannen
betonbalken

Ja

Opmerkingen
Niet toepasbaar in klei/veen
De fracture grout techniek met
expansieharsen bereikt te
weinig diepte om in Kralingse
Veer van toepassing te kunnen
zijn.
Alleen van toepassing bij grote
bovenbelastingen en
verbinding met bestaande
fundering zeer problematisch
Slechts tijdelijk
Voornamelijk interessant bij
toepassing in een bouwkundige
eenheid
Mits metstelwerk in
bouwmuren voldoende sterkte
heeft en bovenbelasting
beperkt is
Methode b: mits lengte
bouwmuren ≤ 10 meter

Tabel 7.1: Technische haalbaarheid

Uit tabel 7.1 kan geconcludeerd worden dat de oplossing in Kralingse Veer zal liggen in het installeren
van een nieuwe paalfundering die bestaat uit stalen buispalen. In de voorbeeldcase zullen de
beschikbare technieken hiervoor verwerkt worden.

7.3 VOORBEELDCASE KRALINGSE VEER
Nu een grove screening op technische haalbaarheid van de verschillende technieken is gedaan,
kunnen de technieken die positief uit de screening kwamen, toegepast worden op een
voorbeeldcase. Het doel is voornamelijk om een concreter beeld van de kosten te krijgen voor een
typisch pand in Kralingse Veer (de voorbeeldcase). Hierna zal pas een Multi Criteria Analyse (MCA)
uitgevoerd worden.
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7.3.1 TYPEREND OPPERVLAK
De kostenindicaties voor paalfunderingen in tabel 6.4 zijn gegeven per eenheid van oppervlakte. Om
een concreter beeld te krijgen van de kosten voor een typisch pand in Kralingse Veer dient een
typerend vloeroppervlak bepaald te worden. De vloeroppervlakte van een typisch pand in Kralingse
Veer wordt gesteld op circa 50 m2 (zie figuur 7.1).

5m

10 m

Figuur 7.1: Vloeroppervlakte voorbeeldpand [19]

7.3.2 KOSTENBEPALING
7.3.2.1 Tafelmethode
De kostenrange in tabel 6.4 voor het funderingsherstel waarbij een nieuwe paalfundering wordt
geïnstalleerd is gesteld op € 900,- tot € 1500,- per m2. Omdat de tafelmethode niet de duurste
methode is binnen deze range (niet meegenomen de bijkomende kosten) worden de kosten voor
uitvoering van de tafelmethode geschat op circa € 1200,- per m2. De kosten voor het voorbeeldpand
worden daarmee:
De kosten voor uitvoering van de tafelmethode in een bouwkundige eenheid die bijvoorbeeld bestaat
uit 16 panden (Ottergracht) worden dan geschat op:
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(N.B. omdat de panden aan beide uiteinden van de bouwkundige eenheid sowieso moeten worden
voorzien van een nieuwe vloer zijn het niet acht maar negen panden waarbij de tafelmethode wordt
uitgevoerd.) Verdeeld over alle eigenaren binnen de bouwkundige eenheid zou dit dan, met een
zekere marge, neerkomen op een bedrag van circa € 40.000,-.
7.3.2.2 Wegdrukken palen vanuit of onder bouwmuur
De kostenrange in tabel 6.4 voor het funderingsherstel waarbij een nieuwe paalfundering wordt
geïnstalleerd is gesteld op € 900,- tot € 1500,- per m2. Omdat het wegdrukken van palen vanuit of
onder de bouwmuur naar verwachting minder duur zal zijn dan de rigoureuzere tafelmethode
worden de kosten voor de uitvoering van het wegdrukken van palen geschat op circa € 1000,- per m2.
De kosten voor het voorbeeldpand worden daarmee:
Zoals genoemd dient het metselwerk van de bouwmuren sterk genoeg te zijn om de krachten, die
ontstaan bij het wegdrukken van de palen, op te vangen en de bovenbelasting niet te groot.
7.3.2.3 Paalfundering met randbalken/voorgespannen betonbalken
De kostenrange in tabel 6.4 voor het funderingsherstel waarbij een nieuwe paalfundering wordt
geïnstalleerd is gesteld op € 900,- tot € 1500,- per m2. Volgens het handboek van het CUR/SBR zijn de
kosten van een nieuwe paalfundering met voorgespannen betonbalken hoger dan een paalfundering
via de tafelmethode (niet meegenomen de bijkomende kosten). Of er dwarsbalken toegepast
worden, zal daarbij overigens veel uitmaken in de directe kosten. De kosten voor een paalfundering
die bevestigd is aan nieuwe randbalken onder de bouwmuren zullen naar verwachting minder hoog
uitvallen dan die van de tafelmethode. Een schatting voor de kosten voor het voorbeeldpand is
hiermee:



Randbalken:
Voorgespannen balken:

à

,- à

-

7.3.2.4 Overwegingen en conclusies [20]
Bovenstaande bedragen geven een indicatie van de directe uitvoeringskosten van de verschillende
herstelmethoden gericht op het plaatsen van nieuwe paalfunderingen. Grof gezegd liggen de
uitvoeringskosten gemiddeld in de range van 50.000,- à 60.000,- euro per pand of eigenaar. De
kosten voor de tafelmethode in een bouwkundige eenheid vallen per eigenaar gunstiger uit terwijl de
directe kosten voor een oplossing met voorgespannen balken de duurdere optie zijn.
De totale kosten zijn niet goed in te schatten en zullen per situatie/pand anders zijn, afhankelijk van
o.a. het vooronderzoek, de gekozen hersteltechniek die het best past bij de bouwkundige situatie, de
bijkomende werkzaamheden voor herinrichting, de aard van het funderingsherstel (integraal of
partieel), et cetera.
Uit een adviesgesprek met Prof. Ir. van Tol [20] blijkt dat, gezien de kosten voor herinrichting, de
optie met de voorgespannen balken vaak financieel het voordeligst is, aangezien er vaak van buitenaf
kan worden gewerkt. De techniek waarbij palen worden weggedrukt vanuit de bouwmuren kan voor
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de nodige inrichtingskosten zorgen. Omdat in dit geval de diameter en daarmee draagkracht van de
stalen buispaaltjes beperkt zijn, zullen de paaltjes normaliter om de meter geplaatst worden. Dit
betekent dat praktisch elk gedeelte van de bouwmuren (en eventueel zelfs van de binnenmuren)
vrijgemaakt en later weer hersteld en heringericht moet worden. Waar dat mogelijk is, kan het dus
wenselijk zijn om het wegdrukken van onder de bouwmuren uit te voeren. De tafelmethode brengt
in zulke mate herinrichtingskosten met zich mee dat het vaak de totale kosten van de optie met
voorgespannen balken zal overstijgen. Wel kan dit weer positief gecompenseerd worden door een
integrale toepassing in een bouwkundige eenheid.

7.4 MULTI CRITERIA ANALYSE
Nu de kosten voor het voorbeeldpand in Kralingse Veer zo goed mogelijk zijn bepaald, kan een Multi
Criteria Analyse (MCA) gemaakt worden waarin naast de verschillende eigenschappen van de
technieken ook de kosten beter te vergelijken zijn. Om te beginnen zullen de verschillende
inputvariabelen van de MCA besproken worden.
7.4.1 CRITERIA
Aan de hand van een korte brainstorm met de Belangenvereniging Kralingse Veer en de resultaten
van de grove screening op technische haalbaarheid zijn de volgende criteria (in willekeurige
volgorde) opgesteld:






Toepasbaarheid
Kosten
Overlast
Risico’s
Milieu

In het volgende zullen deze criteria kort inhoudelijk besproken worden.
7.4.1.1 Toepasbaarheid
De verschillende hersteltechnieken zijn in principe al op technische haalbaarheid en daarmee
toepasbaarheid geselecteerd in de grove screening in sectie 7.2. De hersteltechnieken die
meegenomen worden in de MCA zijn echter nog niet ten opzichte van elkaar vergeleken op beste
toepasbaarheid in Kralingse Veer. Zo zal in de MCA bijvoorbeeld gekeken worden naar toepassing
van de hersteltechniek in een bouwkundige eenheid en hoe snel hersteltechnieken tegen
complicaties aanlopen.
7.4.1.2 Kosten
De verschillende hersteltechnieken zullen in de MCA in principe zo goed mogelijk vergeleken worden
op de totale kosteninschatting, echter met een zekere voorzichtigheid aangezien deze slecht
kwantificeerbaar is.
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7.4.1.3 Overlast
De hersteltechnieken zullen vergeleken worden op de overlast voor de eigenaar en tevens voor de
woonomgeving. Hieronder wordt verstaan: duur van de werkzaamheden, tijdelijke beperking van de
woonbaarheid, geluidsoverlast, materieelgebruik, etc.
7.4.1.4 Risico’s
Wat betreft de risico’s die de verschillende hersteltechnieken met zich meebrengen, wordt een
onderscheid gemaakt in risico’s gedurende de bouwwerkzaamheden (extra zettingen,
scheurvorming, overige schade, etc.) en gedurende de levensduur (aantasting fundering, bezwijken
fundering, etc.). De verschillende hersteltechnieken zullen in de MCA beoordeeld worden op het
totaal van deze risico’s.
7.4.1.5 Milieu
Milieu is een criterium dat voornamelijk opgesteld is naar aanleiding van de verschillende
injectietechnieken die voorhanden zijn. Aangezien de oplossingsrichting na de grove screening
voornamelijk in de richting van nieuwe paalfunderingen zal liggen, is de verwachting dat dit criterium
van weinig belang zal zijn in de MCA.
7.4.2 WEEGFACTOREN
Na het opstellen van bovenstaande criteria is gevraagd aan de BVKV om zogenaamde weegfactoren
toe te kennen tussen de 1 en 10 aan elk criterium. Hiermee kunnen de verschillende criteria naar
voorkeur van de BVKV zwaarder of minder zwaar worden meegewogen. De weegfactoren die zijn
toegekend zijn, staan in tabel 7.2 weergegeven.

1
2
3
4
5

Criteria
Toepasbaarheid
Kosten
Overlast
Risico's
Milieu

1 2
0
1
0 0
1 0
0 0

3 4 5
1 0 1
1 1 1
0 1
1
1
0 0

Weegfactoren Weegfactoren relatief
7
0,25
9
0,321428571
3
0,107142857
8
0,285714286
1
0,035714286
Σ
28
1

Tabel 7.2: Weegfactoren

N.B. In de derde kolom is de relatieve belangrijkheid van de verschillende criteria met behulp van
nullen en enen weergegeven. Zo is te zien dat kosten belangrijker worden geacht dan overlast
(kosten heeft een 1 bij criterium drie).
7.4.3 SCORE
De volgende stap is om de verschillende hersteltechnieken een score toe te kennen per criterium.
Deze score geeft aan in hoeverre een hersteltechniek voldoet aan een criterium. De scoreschaal
heeft een range van 1 t/m 5. Door vervolgens de gegeven scores te vermenigvuldigen met de
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relatieve weegfactor ontstaat de gewogen waarde. De som van de gewogen waarden geeft dan de
eindscore per hersteltechniek. Bovenstaande is samen met de eindscores verwerkt in tabel 7.3.

Score

Gewogen
waarde

Score

Gewogen
waarde

Score

Gewogen
waarde

Som score

Eindscore

Milieu

Gewogen
waarde

Risico’s

Score

Overlast

Gewogen
waarde

Tafelmethode
Wegdrukken
palen
Randbalken /
rooster
voorgespannen
balken

Kosten

Score

Toepasbaar

5
3

1,25
0,75

4
2

1,29
0,64

1
3

0,11
0,32

3
3

0,86
0,86

5
5

0,18
0,18

18
14

3,69
2,64

3

0,75

3

0,96

5

0,54

4

1,14

5

0,18

19

3,57

Tabel 7.3: MCA: Scores en eindresultaat

7.4.4 UITLEG EN DISCUSSIE MCA
7.4.4.1 Toepasbaarheid
Op toepasbaarheid scoort de tafelmethode het best (score 5) en daaropvolgend scoren de twee
andere methoden allebei gemiddeld (score 3), echter om verschillende redenen. Het wegdrukken
van palen kan problemen geven als het metselwerk te zwak is (bijvoorbeeld door scheurvorming) of
als het pand groter is waardoor de bovenbelasting te groot kan zijn om de methode toe te passen.
Tevens ontstaan moeilijkere werkzaamheden als ook de dragende binnenmuren gefundeerd moeten
worden. Dit laatste geldt ook voor de methode met de voorgespannen balken. Daarnaast is die
methode niet meer goed toepasbaar zodra een pand uitbouwen heeft. De tafelmethode geeft veel
overlast maar zal naar verwachting het breedst toepasbaar zijn.
7.4.4.2 Kosten
Hoewel het zeer moeilijk in te schatten is, wordt in de MCA voor de situatie Kralingse Veer
aangenomen dat de tafelmethode in de meeste gevallen het gunstigst in totale kosten zal uitvallen
(mits toegepast in een bouwkundige eenheid!) (score 4), daaropvolgend de methode waarbij van
buitenaf gewerkt wordt (score 3) en het minst gunstigst de methode waarbij palen vanuit de
bouwmuren worden weggedrukt (score 2).
7.4.4.3 Overlast
De tafelmethode scoort zoals te verwachten het laagst op overlast (score 1). Dit omdat de gehele
beganegrondvloer tijdelijk onbewoonbaar wordt. Dit hoeft bij het palen wegdrukken vanuit de
bouwmuren niet, maar de bouwmuren dienen op veel plaatsen vrijgemaakt te worden, wat ook kan
resulteren in de nodige overlast (score 3). De methode met de voorgespannen balken scoort het
hoogst (score 5) omdat vaak via buiten gewerkt kan worden. Dit minimaliseert de overlast.
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7.4.4.4 Risico’s
Omdat de methode met de voorgespannen balken de minst rigoureuze ingreep is (mits niet met
dwarsbalken gewerkt wordt), zullen naar verwachting ook de risico’s gedurende uitvoering beperkt
zijn (score 4). De tafelmethode, als meest rigoureuze methode zal naar verwachting voor meer
risico’s zorgen tijdens de uitvoering. Bovendien ontstaat er een serieus risico op verzakking als de
tafelmethode slechts voor een gedeelte van de begane grond wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld alleen
de woonkamerbeuk. Dit zal echter niet snel de voorkeur hebben. Daarbij is het wel zo dat de
gewapend betonnen vloer extra vormvastheid geeft aan het te herstellen pand op het moment dat
de stalen buispalen worden ingebracht, waardoor het risico op schade gedurende de
werkzaamheden weer afneemt. De tafelmethode behaalt een score van 3. Het grootste risico dat aan
het wegdrukken van palen vanuit de bouwmuren hangt is het kunnen beschadigen van metselwerk
als dit op plaatsen niet sterk genoeg blijkt te zijn, wat zeer vervelende consequenties kan hebben
(score 3).
7.4.4.5 Milieu
Het criterium milieu is voornamelijk relevant voor injectiemethoden met bijvoorbeeld chemicaliën en
expansieharsen. Aangezien deze methoden al afgevallen zijn in de grove screening is dit criterium
minder interessant geworden. Voornamelijk omdat het installeren van een paalfundering, op wat
voor manier dan ook, logischerwijs geen vervuilende gevolgen zal hebben. Om deze reden hebben
alle drie de technieken in de MCA een score 5 gekregen.
7.4.4.6 Eindscore
In tabel 7.3 is te zien dat de tafelmethode met een kleine marge de hoogste eindscore behaalt, net
boven de methode met de voorgespannen balken. De minst hoge score wordt behaald door het
wegdrukken van palen vanuit de bouwmuren. Deze eindscores geven echter reden tot discussie.
Zoals reeds benadrukt, bevat de kostenvergelijking een ferme onzekerheid. Mocht bijvoorbeeld de
methode met de voorgespannen balken via buiten goed toepasbaar blijken te zijn en zouden de
kosten daarvan ook het voordeligst uitvallen, dan zou dit zich in de MCA direct vertalen naar een
hoogste eindscore voor deze methode.
Ook de scoreverdelingen voor toepasbaarheid en risico’s roepen discussie op. Zo volgen
toepasbaarheid en ook risico’s eigenlijk direct uit de specifieke bouwkundige situatie van een pand of
bouwkundige eenheid. In de MCA zijn beide criteria zo algemeen mogelijk voor de situatie Kralingse
Veer beoordeeld.
De methode met de voorgespannen balken heeft de beste score behaald op het criterium overlast.
Dit is echter alleen correct als er inderdaad via buiten gewerkt kan worden. Zodra er dragende
binnenmuren zijn die ook nog opnieuw gefundeerd moeten worden, zal er significant meer overlast
zijn omdat er dan ook via binnen gewerkt moet worden. In de MCA zou de methode dus in dat geval
een veel lagere score behalen.
Conclusie: de MCA, en daarmee het resultaat dat de MCA geeft, hangt sterk af van (algemene)
aannames en veronderstellingen. Daarnaast zijn uiteraard de perceptie en voorkeuren van de BVKV
bepalend voor het eindresultaat dat de MCA geeft.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 CONCLUSIES
De hoofdonderzoeksvraag die in dit rapport beantwoord moet worden, is in hoofdstuk 3 als volgt
gedefinieerd:
Wat zijn de meest haalbare (kostenbeperkende) en structurele oplossingen op de lange termijn voor
de verzakkingsproblematiek in Kralingse Veer?
In sectie 6.2.3 is voor het eerst gesproken over integraal en partieel funderingsherstel. Partieel
funderingsherstel kan financieel interessant zijn en blijkt in specifieke situaties toegepast te kunnen
worden. Uit verschillende bronnen ([8], [20]) kan echter geconcludeerd worden dat integraal
funderingsherstel, zeker in het geval van de verzakte bouwkundige eenheden in Kralingse Veer, de
oplossing is die de problematiek definitief kan verhelpen en daarmee de voorkeur heeft.
In sectie 6.3 (veelal injectietechnieken) en 6.4 (paalfunderingen) is zo breed mogelijk gekeken naar
mogelijkheden tot funderingsherstel van verzakte panden met een fundering op staal. In sectie 7.2 is
vervolgens een grove screening gemaakt op technische haalbaarheid van al deze mogelijkheden. De
bepalende factor in deze screening blijkt vaak de grondgesteldheid te zijn. Zoals bepaald in hoofdstuk
5 bevindt de draagkrachtige laag zich op circa 20 meter diepte. De algemene conclusie wat betreft de
situatie in Kralingse Veer is dat het installeren van een nieuwe paalfundering onder de
probleempanden de enige goede oplossing zal zijn.
De inschattingen van de eenheidsprijzen voor de uitvoeringskosten in sectie 6.5 zijn in sectie 7.3
gebruikt om een concretere inschatting te geven voor de uitvoeringskosten van herstelmethoden
met palen voor een typerend pand in Kralingse Veer. De conclusie is dat de uitvoeringskosten
gemiddeld rond de 50.000,- à 60.000,- euro per pand liggen. De financieel meest voordelige
oplossing ligt over het algemeen in ‘werken via buiten’, maar toepassing van de tafelmethode in een
bouwkundige eenheid via het ‘dambordprincipe’ kan de uitvoeringskosten verminderen. De
uitvoeringskosten die in dit rapport bepaald zijn, geven echter nog niet genoeg informatie over de
totale kosten.
De beste oplossing voor de situatie Kralingse Veer zal bestaan uit installatie van een nieuwe
paalfundering onder de oude fundering op staal. De methode die hiervoor het beste gekozen kan
worden, hangt af van de specifieke bouwkundige situatie van elk pand of bouwkundige eenheid, de
totale kostenplaatjes, de risico’s en de overlast. In sectie 7.4 geeft de MCA, op grond van een aantal
algemene aannames en veronderstellingen, een ‘beste oplossing’ voor Kralingse Veer.
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8.2 AANBEVELINGEN
In sectie 7.4 geeft de MCA, op grond van een aantal algemene aannames en veronderstellingen, een
‘beste oplossing’ voor Kralingse Veer, te weten de tafelmethode uitgevoerd via het
‘dambordprincipe’ in een bouwkundige eenheid. Zoals in sectie 7.4.4.6 reeds besproken, bevat dit
resultaat een significante onzekerheid en kunnen de invoervariabelen van de MCA per specifieke
situatie makkelijk wijzigen. Aangezien alle drie de gegeven technieken voor de installatie van een
nieuwe paalfundering goed toepasbaar kunnen zijn in Kralingse Veer, wordt daarom aanbevolen om
voor ieder van die drie technieken een aparte offerte op te vragen bij drie verschillende aannemers
die ieder in zo’n techniek gespecialiseerd zijn.
Zoals reeds geconcludeerd, verdient integraal funderingsherstel van een bouwkundige eenheid
vanuit een technisch oogpunt de voorkeur boven partieel funderingsherstel. Daarom wordt ook
aanbevolen om hier naar de streven in Kralingse Veer. Hieruit volgt direct dat de tafelmethode een
interessante oplossing is om naar te kijken.
Afsluitend wordt nogmaals doorverwezen naar het rapport van het CUR/SBR [7] vanwege de
waardevolle informatie dat het geeft over financiën, juridische aspecten, contractvorming,
verzekeringen, etc. Zoals in bijlage B te lezen is, zijn dit een aantal van de andere aspecten van het
totale funderingsherstelproces die net zo belangrijk zijn als het technische aspect.
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10 BIJLAGEN

10.1 BIJLAGE A: BORINGEN EN SONDERINGEN

10.1.1 BORING A: HOEK NEUSHOORNSTRAAT EN OTTERGRACHT
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10.1.2 BORING B: BEETHOVENLAAN T.H.V. DAMHERTSTRAAT
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10.1.3 BORING C:GIRAFFESTRAAT T.H.V. ELANDSTRAAT

UniPartners Delft

54

10.1.4 BORING D: T.H.V. WAPITISTRAAT
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10.1.5 BORING E: T.H.V. ELANDSTRAAT
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10.1.6 BORING F: T.H.V. WAPITISTRAAT
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10.1.7 SONDERING 1 (S37H00706): ANTILOPESTRAAT T.H.V. ZEBRASTRAAT

Klei / Veen

Kleiig zand

Zand
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10.1.8 SONDERING 2 (S37H00702): OOSTELIJKE KNIK LUIPAARDSTRAAT

Klei / Veen

Kleiig zand

Zand

Kleiig zand
Zand
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10.1.9 SONDERING 3 (S37H00703): RENDIERSTRAAT T.H.V. SONDERING 2

Klei / Veen

Kleiig zand
Klei / Veen

Kleiig zand /
Zand
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10.1.10
SONDERING 4 (S37H00696): T.H.V. SPLITSING IJSSELMONDSELAAN EN
SCHAARDIJK

Klei / Veen

Kleiig zand /
Zand

61

UniPartners Delft

10.2 BIJLAGE B: STAPPENPLAN FUNDERINGSHERSTEL [7]
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