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Samenvatting
In het kader van het onderzoeksprogramma Geolmpuls (www.geoimpuls.org) is een
poefpalenveld ingericht op het terrein van Deltares te Delft. De palen zijn in de grond
gevormd.De integriteitvan alle in de grond gevormdepalenworden tegenwoordigakoestisch
gecontroleerd. In een aantal gevallen geeft het resultaat geen definitief uitsluitselover de
kwaliteit. In dit rapport wordt ruime aandacht besteed aan het aanbrengen van de
(kunstmatige)defecten, de instrumentatievan de palen en de uiteindelijkevorming van de
palen in de grond. De resultatenvan de metingendie uitgevoerdzijn om de (aangebrachte)
defecten te detecteren worden kort besproken. De aanpak en resultaten zijn uitgebreid in
aparte rapportages van de diverse meetpartijen vastgelegd. Aansluitend zijn de palen
beschrevendie op basisvan de beschikbaremeetresultatenontgravenen getrokkenzijn.
Het onderzoekmoet uiteindelijkeen praktisch bruikbaarantwoord geven op de vraag welke
techniek(en) ingezet kunnenworden in welke situatie. Hierbij is het een eerste vereiste dat
bekend is wat de betrouwbaarheidvan een techniek in het veld is, maar de keuze hangtook
af van andere aspecten, zoals kosten, beschikbaarheiden hanteerbaarheid.De veldproef
moet aangevenwelke methodendaadwerkelijkbruikbaarzijn in de praktijk situatie van in de
grond gevormdepalen.Dit rapportbeschrijftde opzetvan deze veldproef.
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1 Inleiding

In het kader van het onderzoeksprogramma GeoImpuls (www.geoimpuls.org)  is  een
poefpalenveld ingericht op het terrein van Deltares te Delft. Dit rapport beschrijft de opzet van
deze veldproef.

De activiteiten in Werkgroep 4, ‘Kwaliteit van in de grond gevormde elementen’ omvat 2
sporen: diepwanden (spoor A) en in de grond gevormde palen (spoor B). Het doel van de
activiteiten is het beter opsporen van defecten in deze constructies. Deze rapportage gaat
over het onderzoek dat is uitgevoerd in spoor B: de mogelijkheden om de integriteit van de in
de grond gevormde palen te controleren.

De standaard akoestische methode waarmee een paal wordt doorgemeten, ’Hamertje Tik’,
levert in 5 a 10% van de gevallen geen eenduidigheid over de staat van een in de
grondgevormde paal. In het onderzoek in spoor B worden, naast ‘Hamertje tik’, andere
praktisch bruikbare methoden getest om vast te kunnen stellen of en welke defecten er in de
palen aanwezig zijn. De veldproef, waarvan de opzet in dit rapport beschreven wordt, moet
uitwijzen welke methode(n) in de praktijk geschikt zijn als aanvulling op de standaard
‘Hamertje tik’ methode.

In dit rapport wordt het tot stand komen van het proefpalenveld beschreven. Er wordt ruime
aandacht besteed aan het aanbrengen van de (kunstmatige) defecten, de instrumentatie van
de palen en de uiteindelijke vorming van de palen in de grond. De resultaten van de metingen
die uitgevoerd zijn om de (aangebrachte) defecten te detecteren worden korter besproken.
De aanpak en resultaten zijn uitgebreid in aparte rapportages van de diverse meetpartijen
vastgelegd. Aansluitend zijn de palen beschreven die op basis van de beschikbare
meetresultaten ontgraven en getrokken zijn.

Het doel van deze rapportage is het creëren van een goed overzicht van alle activiteiten in
het kader van dit meetproject. Deze informatie is noodzakelijk om de verschillende metingen
en beoordeling goed te kunnen interpreteren.

Aan de hand van dit overzicht kan een lezer zich een goed beeld vormen van het project. Aan
het einde van elk hoofdstuk is een overzicht van de relevante rapporten opgenomen.
Daarmee kan de lezer de details terug vinden. Enkele essentiële documenten zijn als bijlage
in dit rapport opgenomen.
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2 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet

2.1 Onderzoeksvragen
Het onderzoek naar de kwaliteit van in de grond gevormde palen moet uiteindelijk een
praktisch bruikbaar antwoord geven op de vraag welke techniek(en) ingezet kunnen worden
in welke situatie. Hierbij is het een eerste vereiste dat bekend is wat de betrouwbaarheid van
een techniek in het veld is. Een betrouwbare meetmethode zal er toe leiden dat de
onzekerheid zal verminderen en er dus minder discussie ontstaat over de kwaliteit van de in
de grond gevormde paal. Ook zal het leiden tot minder onnodig geplaatste extra palen. Op
langere termijn is de winst veel groter: een betrouwbare meetmethode zal leiden tot een
‘natuurlijke’ selectie van de meest betrouwbare installatietechnieken. Hierdoor wordt de
kostbare verspilling door extra palen sterk verminderd. Dit is een heel directe bijdrage aan de
GeoImpuls-doelstelling: de faalkosten halveren.

Er zijn meerdere meettechnieken beschikbaar om een paal onder de grond beter te kunnen
‘bekijken’. De meeste zijn nog in een experimenteel stadium. Er is een proefterrein ingericht
in Delft om te kijken of deze nieuwe meettechnieken inderdaad een nauwkeuriger beeld
geven of de funderingspaal aan alle eisen voldoet.

Op basis van theoretisch onderzoek is binnen werkgroep 4 aangegeven waar de
mogelijkheden liggen. De veldproef moet aangeven of deze mogelijkheden daadwerkelijk
bruikbaar zijn in de praktijksituatie van in de grond gevormde palen, waarbij vaker discussie
ontstaat over de uitkomst van de standaard akoestische methode (‘’hamertje tik’’) als bij
prefab palen. Tenslotte moeten de resultaten ook de mogelijkheid bieden om de modellen te
valideren.

In de praktijk zal de uiteindelijke keuze voor een systeem naast de geschiktheid ook af
hangen van andere aspecten, zoals kosten, beschikbaarheid en praktische hanteerbaarheid
van het meetsysteem.

2.2 Overzicht veldproef
De onderzoekspalen zijn geplaatst op een permanent in te richten proeflocatie op het terrein
van Deltares te Delft (zie Figuur 3.1). Dit permanente karakter biedt de mogelijkheid om in de
toekomst ook nieuwe technieken te kunnen testen op defecte palen.

Het project heeft bestaan uit vier onderscheidbare fases:
1 Het proefveld is in overleg met de werkgroep geselecteerd als representatief en verder

uitgewerkt. Het betreft onder andere de keuze van de defecten en de manier van
aanbrengen.

2 Er zijn 20 Hekpalen geplaatst. De palen zijn zo uitgevoerd dat verschillende
meettechnieken toegepast kunnen worden. In de meeste palen zijn kunstmatig één of
meer defecten aangebracht. Enkele controlepalen hebben geen kunstmatig defect.

3 Op de palen zijn verschillende metingen uitgevoerd. Elke deelnemende meetpartij heeft
beschikbare apparatuur voor bestaande technieken en menskracht hiervoor ingezet.
Enkele metingen zijn daardoor dubbel uitgevoerd. Daarnaast heeft Deltares een aantal
geheel nieuwe meettechnieken aangebracht en getest.

4 Om vast te stellen of de defecten zoals die kunstmatig in de palen zijn aangebracht zich
ook daadwerkelijk onder de grond gevormd hebben zoals op de tekentafel uitgedacht,
zijn er een beperkt aantal palen getrokken. De selectie van de te trekken palen is in
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overleg met de werkgroep vastgesteld. Hierbij spelen de analyses van de diverse
meetresultaten en de bevindingen tijdens het plaatsen van de palen en het maken van
de defecten een belangrijke rol.

Elke fase wordt in een afzonderlijk hoofdstuk beschreven.
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3 Opzet veldproef

3.1 Grondonderzoek
Op 6 februari 2014 zijn ten behoeve van de palenproef op 6 locaties sonderingen uitgevoerd
op de proeflocatie op het terrein van Deltares te Delft. Twee sonderingen zijn uitgevoerd met
een waterspanningsmeting. In bijlage 2 zijn de resultaten van de sonderingen (DKM100 t/m
DKM105) weergegeven, inclusief een situatieschets.

De sonderingen geven een consistent beeld: een slappe lagen pakket tot circa MV-8 m (NAP-
10 m) en daaronder een zandlaag van een paar meter. Op circa NAP-19 m begint het
Pleistocene zand. Voorafgaand aan de installatie is het bestaande maaiveld opgehoogd met
circa 0.4 m zand (zie paragraaf 4.1). De palen hebben allen een lengte van 10 meter en
staan dus met de punt circa 1,5 meter in de eerste zandlaag.

Figuur 3.1 Locatie proefpalenveld met vooraf uitgevoerde sonderingen

3.2 Defecten selecteren
Voor het proefveld zijn 20 palen beschikbaar waarin nul, een of twee kunstmatige defecten in
verwerkt zijn. Het aantal van 20 is gebaseerd op een combinatie van het gewenste aantal
(combinaties van) defecten, de beschikbare ruimte in het proefveld en de kosten om de palen
te maken en te installeren. Er is door de werkgroep een inventarisatie gemaakt van de
paaldefecten die in de praktijk kunnen leiden c.q. hebben geleid tot discussies.

Een drietal palen dienen als referentiepaal waarbij geen kunstmatige defecten zijn
aangebracht.
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Voor de 17 resterende palen zijn in eerste instantie de volgende relevante defecten
geïdentificeerd:

• Insnoering (symmetrisch en asymmetrisch).
• Uitstulping (symmetrisch, diep en ondiep).
• Scheur (ondiep).
• Grindnest (symmetrisch en asymmetrisch).
• Grondinsluiting (symmetrisch en asymmetrisch).

Diep en ondiep refereert aan de positie in de paal en symmetrisch en asymmetrisch aan een
defect dat respectievelijk gemaakt wordt om zich geheel rondom de paal te manifesteren of
slechts aan een gedeelte van de paal. Na verschillende discussies in de werkgroep zijn het
grindnest en de grondinsluiting niet meegenomen in het definitieve palenplan. Als een
grindnest in een paal ontstaat dan is de ervaring dat dit onder in de paal plaatsvindt, dus bij
de paalpunt. Vastgesteld is dat een dergelijk defect geen significante invloed heeft op het
draagvermogen en dus ook niet zal worden afgekeurd. Grondinsluitingen worden
verondersteld niet voor te komen bij in de grondgevormde palen. Daarom wordt dit defect bij
nader inzien ook niet meegenomen in de lijst van aan te brengen defecten. In Figuur 3.2 zijn
de te maken defecten A t/m F schematisch weergegeven.

A. Geen aangebracht defect.
B. Insnoering (symmetrisch, diep).
C. Uitstulping (symmetrisch, diep).
D. Scheur (ondiep).
E. Uitstulping (symmetrisch, ondiep).
F. Insnoering (asymmetrisch, diep).

Figuur 3.2 Palen met de geselecteerde defecten

DA B C E F
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De defecten zijn vervolgens in verschillende palen op zowel een diep als ondiep niveau
aangebracht, zie paragraaf 4.5.

De palen zijn in een regelmatig grid over het beschikbare terrein geplaatst. De onderlinge
paalafstand is 5 meter. Dit is in overleg met de aannemer bepaald, rekening houdend met de
ruimte die nodig is om achteraf een aantal palen te kunnen trekken.

3.3 Defecten
In de praktijk van alle dag ontstaat de discussie over de kwaliteit van een paal voornamelijk
als de paal een tweede defect heeft, met veelal een scheur of uitstulping bovenin de paal. In
het palenplan heeft het merendeel van de palen een combinatie van twee defecten.

Omdat het op voorhand niet vaststaat of een defect gemaakt wordt zoals bedoeld, zijn alle
type defecten in meer dan één paal aangebracht. Na analyse van de metingen zullen een
aantal palen getrokken worden om voor deze palen met zekerheid vast te kunnen stellen hoe
een defect er werkelijk uit ziet (zie hoofdstuk6).
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4 Installatie veldproef

4.1 Begaanbaarheid
Op 27 februari 2014 is een laag zand met een gemiddelde dikte van circa 0,4 op het
bestaande maaiveld aangebracht (Figuur 4.1). Dit is gedaan om de begaanbaarheid van het
terrein tijdens installatie te verbeteren. Daarnaast is het ook van belang om het terrein in de
toekomst begaanbaar te houden voor gebruik.

Figuur 4.1 Installeren van geprepareerde palen op verhoogd testterrein

4.2 Defecten maken
Alle voorzieningen om de defecten in de grond te creëren zijn op locatie aangebracht. In
Tabel 4.1 is aangegeven welke materialen gebruikt zijn om de defecten te maken. In het
opleverdossier van Gebr. van ‘t Hek (bijlage A) zijn alle defecten en de positie in de wapening
weergegeven zoals deze zijn aangebracht. De diepte van een defect is gedefinieerd als de
afstand van het midden van het aangebrachte defect tot aan de bovenkant van de
wapeningskorf.
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Defect Letter omschrijving
Uitstulping C en E Grout per 25 kg stof is 6,50 - 7 liter water gebruikt.

Yoghurt-achtige substantie. Cuglaton SK-A, krimparme
gietmortel, sterkteklasse K 4

Insnoering B en F prefab mix van Cebo (drillgrout).
Per m3 water 180-200 kg vaste stof (cement/bentoniet
o.g.) gebruikt

Insnoering,
(symmetrisch)

B 11,2 liter aangebracht. Bij een binnendiameter van de
insnoering van ca. 280 mm (buitendiameter korf) geeft
dit een ringvormige insnoering met een diameter van
ca. 105 mm.

Insnoering,
(asymmetrisch)

F 2,8 liter geeft bij een bolvormige (arbitraire aanname)
insnoering een inwendige diameter van ca. 170 mm.

scheur D 3 van de 5 wapeningsstaven doorgezaag. Na
uitharding van paal scheur maken door tegen paal te
duwen (aanrijden)

Tabel 4.1: Materiaal om defecten te maken

4.2.1 Uitstulping
De uitstulping wordt gemaakt door (na storten van de paal) op de gewenste diepte rondom
onder hoge druk grout te injecteren (door 3 buisjes): een cement gebonden materiaal B60
cugla ska injectie mortel. De zwarte HDPE band aan de binnenkant (zie Figuur 4.2 , linker
foto) voorkomt dat het grout dat onder druk door stalen buisjes naar beneden wordt gepompt
niet naar binnen stroomt door het nog niet uitgeharde beton, maar een uitstulping naar buiten
toe kan maken. De gebruikte injectie mortel is cement gebonden en is qua hydratatiewarmte
vergelijkbaar, of zelfs iets sterker dan het gebruikte beton. Per lans wordt er 7 liter
ingespoten, in totaal dus 21 liter rondom de paal.

Figuur 4.2 Voorziening om een uitstulping te maken. Drie injectie lansen zorgen voor aanvoer van het grout na
installatie in de grond. HDPE (zwarte band) voorkomt instroming in de paal. Rechts: Injectie na
plaatsing paal

4.2.2 Insnoering
Een insnoering wordt gemaakt door een rubber band, die aan de wapening mee de grond is
in gegaan, direct na het storten vol te pompen met bentoniet (zie Figuur 4.3, linker foto).
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Een asymmetrische insnoering wordt gemaakt door een halve band te vullen met bentoniet
(zie Figuur 4.3, rechter foto).

Figuur 4.3 Voorziening voor een insnoering. Foto links: symmetrische insnoering. Foto midden: rubber band
gevuld met bentoniet. Foto rechts: asymmetrische insnoering

4.2.3 Scheur
Ter plaatse van de beoogde breuk zijn een aantal wapeningstaven doorgezaagd. Tijdens
plaatsing van de wapeningskorf zorgt een staalkabel tijdelijk voor de vervanging van het
ontbrekende stuk wapening. Na plaatsing van de wapening en voor het storten van het beton
zijn de staalkabels losgemaakt. Na uitharding is in elke paal een scheur gemaakt door
voorzichtig tegen de paal aan te rijden (zie Figuur 4.4).

Figuur 4.4 Wapening ontbreekt ten behoeve van het maken van een scheur na uitharding van de paal

4.3 Buizen en sensoren in de wapening
Naast het aanbrengen van voorzieningen om de defecten in de grond te kunnen maken, zijn
er ook diverse sensoren aan de wapening vastgemaakt. Het gaat om akoestische sensoren,
temperatuursensoren en glasvezel- en opwarmdraden. De exacte positie van de sensoren is
door de meetpartijen, die de sensoren zelf geplaatst en uitgelezen hebben, ingemeten en
vastgelegd.
Daarnaast zijn er ten behoeve van metingen in de palen PVC-buizen aan de wapening
gemonteerd. In 16 palen is een centrale buis (uitwendige diameter van 63 mm en wanddikte
van 3 mm) ingebracht. Na uitharding van het beton moeten de buizen van bovenaf
toegankelijk blijven. Een punt van discussie is de plaatsing van de meetbuizen in de paal.
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Recent onderzoek heeft getoond [Palm, analyse meting Horstwald] dat voor SHSL een
centrale buis waarschijnlijk een beter beeld van de defecten geeft dan decentrale buizen. Om
ook crosshole metingen uit te kunnen voeren is besloten om vier van de twintig palen uit te
rusten met drie in plaats van één PVC-buis (zie Figuur 4.5). Om het beton goed te kunnen
laten hechten is het oppervlak van alle PVC-buizen kort voor plaatsing ruw gemaakt door
deze op te schuren (zie Figuur 4.6).

Figuur 4.5 Voorziening in wapening: één buis voor single hole, drie buizen voor crosshole metingen

Figuur 4.6 Opgeschuurde PVC-buis, inclusief aanvoerbuizen voor maken van defecten en bekabeling

Om de gegevens van de sensoren in de palen te kunnen registreren zijn er noodzakelijkerwijs
ook diverse kabels aan de wapening gemonteerd, draadloze verbindingen zijn er niet. Door
de grote hoeveelheid sensoren in sommige palen zijn er meerdere draden (zie Figuur 4.7) die
met name kwetsbaar zijn tijdens het storten van het beton. Het aantal kabels in een paal
varieert van nul tot 5 kabels per paal. Tijdens het maken van de palen is extra aandacht
besteed aan dit aspect van de proefpalen. Geconstateerd is dat er geen kabels beschadigd of
gebroken zijn tijdens de werkzaamheden. Alle sensoren zijn dus met kabels verbonden met
het maaiveld, waar ze aangesloten kunnen worden op de desbetreffende uitleesunits.
Belangrijk voor het maken van de palen is dat ook het storten van het beton ondanks de
bedrading, de buizen aan de wapening en de voorzieningen voor defecten, goed is
uitgevoerd, voor zover is af te leiden uit de boorparameters.
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Figuur 4.7 Paal 2: Een voorbeeld van veel voorzieningen in een paal: kabels, buizen, sensoren en defecten

4.4 Locatie van de palen
In totaal zijn er 20 palen geplaatst. Op basis van de vooraf uitgevoerde sonderingen (zie
paragraaf 3.1) is geconcludeerd dat er weinig variatie in de laagopbouw is op de testlocatie.
Er is dan ook geen reden om aan te nemen dat de indeling van de palen over het veld invloed
heeft op de uitkomst van het onderzoek. Gegeven het terrein, het aantal palen en de wens
om achteraf een aantal palen te kunnen trekken, is in overleg met de werkgroep, door Peter
de Kort (voormalig directeur Franki), die als onafhankelijk adviseur speciaal voor het maken
van de defecten en het plaatsen van de palen is aangesteld, een enigszins logische indeling
van de palen gemaakt:

• Palen zonder defect zijn de referentiepalen in het onderzoek. Reden om die centraal in
het veld te plaatsen.

• Palen met een enkelvoudig gebrek: die ook in het centrale blok zetten.
• De overige palen er omheen plaatsen waarbij de palen met de ondiepe gebreken

(scheur en uitstulping) zo goed mogelijk over het proefveld verspreidt staan.

Meer informatie met betrekking tot de installatie van het palenveld is te vinden in het
opleverdocument (zie bijlage A). In bijlage F van dit opleverdocument staan de tekeningen
met defecten en het definitieve palenplan. Hierin zijn ook de locaties van de sonderingen
weergegeven. Boordata en registratie van de betonhoogte is ook weergegeven in de bijlage
van het opleverdocument.
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Figuur 4.8 geeft de locatie en nummers van de palen. Bijlage C geeft gedetailleerde locatie
data van het proefveld.

Figuur 4.8 Locatie en nummering van de palen in het palenveld, onderlinge paal afstand is 5 meter

De voorbereiding op het proefveld bedroeg circa 2 weken. De belangrijkste activiteiten:
• Het terrein geschikt/begaanbaar maken.
• Apparatuur en wapeningkorven aanleveren.
• Constructies aanbrengen om defecten te kunnen maken.
• Sensoren aan wapening koppelen.
• Bekabeling maken.
• Injectiebuizen aansluiten en testen.
• PVC-buizen aanbrengen.

Vervolgens zijn in drie dagen de 20 palen geplaatst (zie Tabel 4.2). De defecten zijn kort na
het storten van de paal in de grond gemaakt, met uitzondering van de scheuren die pas na
het uitharden van het beton (enkele dagen later) zijn aangebracht.

datum Geplaatste palen
25 maart 2014 12, 17, 18, 19, 20
26 maart 2014 1, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16
27 maart 2014 3, 4, 5, 8, 9, 10,15
Tabel 4.2 Plaatsingsschema palen
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4.5 Vorm van de palen
Er is nog niet eerder ervaring opgedaan met het opzettelijk maken van defecten aan palen.
De defecten zijn net zoals de palen in de grond gevormd. Voordeel is dat dezelfde methode
gehanteerd wordt en oneffenheden er zo natuurlijk mogelijk uitzien. Nadeel van ‘in de grond
vormen’ is dat je niet kan zien of en hoe de defecten er daadwerkelijk uitzien als het geheel is
uitgehard. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld het moment van injecteren. Indien een injectie
te vroeg plaatsvindt, is het beton nog niet voldoende uitgehard en kan het injectie materiaal
weglopen, bijvoorbeeld naar boven in plaats van opzij. Indien het beton te ver is uitgehard is
het niet meer mogelijk om bijvoorbeeld een insnoering te maken.

Door onervarenheid met de materie zijn een aantal injecties niet gelukt. Zo zijn bij de eerste
gemaakte paal (nummer 20) alle drie de injecties mislukt doordat de toevoerbuisjes verstopt
raakten. Het defect kon met zekerheid niet worden gemaakt: met een druk tot 90(!) bar is er
geen volume geïnjecteerd. Andere injecties zijn deels of helemaal niet gelukt (zie Tabel 4.3).
Het is dan ook niet altijd duidelijk of en hoe het defect uiteindelijk is gemaakt. Het trekken van
een deel van de palen zal hier meer duidelijkheid over verschaffen (zie hoofdstuk 6).

Bij twee palen (nummer 7 en nummer 13) is een extra handeling verricht om een ‘natuurlijke’
uitstulping te creëren. In Figuur 4.9 staat schematisch weergegeven hoe naar verwachting de
proefpalen in de grond gevormd zijn op basis van alle beschikbare gegevens (nog met
uitzondering van de informatie over de getrokken palen).

Paalnr. Diepte Defect* Opmerkingen

7 6,25-6,75 C ’natuurlijke’ verdikking door boorbuis heen en weer te halen

9 8 F niet gemaakt

13 6,25-6,75 C ’natuurlijke’ verdikking door boorbuis heen en weer te halen

14 3 - dummy PVC buis (als extra detectietest) Ca 280 mm

14 7 - dummy PVC buis (als extra detectietest ) Ca 280 mm

16 3 E niet gemaakt

20 3 E 1 lans verstopt: niet symmetrisch?

20 8 C niet gemaakt: volume = 0

Tabel 4.3 Bijzonderheden bij het maken van de defecten. *Paaldefecten zie Figuur 3.2

Bijlage E.1 geeft het overzicht van alle geplande defecten en de uiteindelijk gerealiseerde
defecten (Bijlage E.2).
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Figuur 4.9 Defecten zoals (volgens verwachting) aangebracht in de 20 palen. Op een diepte van ca. 3, 6 en 8
meter (referentie is bovenkant wapening). Bij paal 7 en 13 is een ‘’natuurlijke verdikking aangebracht op
ca. 6,25 tot 6,75 meter

4.6 Overzicht beschikbare rapporten
van ’t Hek  Opleveringsdossier Delft, Hekpalen t.b.v. onderzoek doormeetmethoden, rapport
13120, 2 april 2014
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5 Uitgevoerde metingen

De verschillende meetpartijen zijn vrij om meetmethodes naar eigen inzicht in te zetten. De
metingen worden waar mogelijk blind uitgevoerd, zonder voorinformatie over de defecten.
Om de metingen blind te kunnen uitvoeren zijn de locaties van de palen met de specifieke
defecten niet vooraf bekend gemaakt. Het definitieve palenplan is alleen bekend bij de
uitvoerende boorfirma Gebroeders van ’t Hek, de ingehuurde deskundige Peter de Kort en de
projectleider van Deltares. Per meetmethode is door alle deelnemende meetpartijen een
rapportage en een gestandaardiseerde meettabel ingeleverd.

Nadat de metingen vastgelegd zijn, zijn de gegevens van de gemaakte defecten vrijgegeven.
Hiermee is een tweede analyse uitgevoerd, waarbij de kennis over de defecten (met name
type/vorm en diepte) gebruikt kunnen worden om de interpretatie van de  data te verbeteren.
De rapportage van de meetpartijen is geen onderdeel van dit rapport. De meetpartijen
leveren zelf hun rapportage aan GeoImpuls.

In de volgende paragrafen worden de diverse toegepaste meetmethoden kort beschreven. In
Figuur 5.1 zijn de diverse meettechnieken schematisch weergegeven.

Figuur 5.1 Overzicht van de uitgevoerde metingen (a) linksboven: glasvezel temperatuur en sonic logging/seismic
tube; (b)rechtsboven: detail van mogelijke golfpaden voor sonic logging, (c) linksonder: parallel
seismiek (d)rechtsonder: deep acoustic check

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de uitgevoerde metingen. Daarbij wordt aandacht
besteed aan het feit dat enkele metingen herhaald zijn. Het hoofdstuk sluit af met twee
overzichtstabellen, waarin snel gezien kan worden welke metingen op welke palen uitgevoerd
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zijn, en een overzicht van de rapportages waarin de resultaten van de beproevingen beschre-
ven worden.

5.1 Pile integrity test (PIT, Hamertje tik)
Bij de standaard akoestische integriteitstest, beter bekend onder de naam ‘Hamertje tik’,
wordt een klap op de paalkop gegeven. De reflecties van de trillingen aan de paalpunt en aan
defecten van de paal worden gemeten met een trillingsopnemer die ook op de paalkop is
aangebracht. Het is mogelijk om te zien dat een paal sterk afwijkt van andere palen, maar
lastig om aan te geven welk defect (of defecten) er aanwezig is en hoe groot het defect is.
Dat komt door de grillige structuur van de ondergrond waar de paal in staat die allerlei valse
reflecties veroorzaakt en doordat een in de grond gevormde paal nooit helemaal homogeen
en glad is. In deze proefopzet zijn verschillende meetpartijen die deze test hebben uitgevoerd
op alle proefpalen.

5.2 Deep acoustic check (DAC)
In elke paal is halverwege de wapening een (goedkope) akoestische sensor aan de wapening
bevestigd. Hiermee worden trillingen van akoestische metingen geregistreerd. Deze metingen
zijn uitgevoerd na uitharding van het beton. Om zeker te zijn dat de sensoren niet beschadigd
zouden raken tijdens het storten is er vooraf een test op een ander werk van Gebroeders van
‘t Hek uitgevoerd. Tijdens deze test bleek de sensor na instorten goed te functioneren. Ten
behoeve van de metingen in de palentest zijn als extra maatregel beschermende kapjes
boven de sensoren aangebracht om het vallende beton op te kunnen vangen. In een aantal
palen zijn twee opnemers aangebracht. De diepte van de opnemers varieert van 5 tot 8 m
onder de paalkop. Bijna alle palen zijn doorgemeten.

Bij de analyse van de metingen bleek dat de signalen van de opnemer op de paalkop een
groot stoorsignaal te bevatten. In november is nagegaan of dit probleem veroorzaakt werd
door de gebruikte opnemer. Bij deze meting is alleen de opnemer op de paalkop beschouwd.
Daarom is deze meting hier verder niet gerapporteerd. In maart 2015 is onderzoek gedaan
naar de oorzaak. Het lijkt een samenloop van een resonantie in de opnemer en de
eigentrillingen in de stekeinden van de wapening. Door de wapening af te slijpen waren de
stoorsignalen aanzienlijk gereduceerd, maar niet verdwenen. Dit onderzoek is uitgevoerd op
de palen die getrokken gaan worden.

5.3 Single-hole sonic logging (SHSL)
Vanuit de in de palen aangebrachte PVC-buizen wordt de paal akoestisch doorgemeten. De
bron en ontvanger zijn op een vaste afstand aan elkaar gekoppeld. Onder permanente
uitzending van trilling pulsen wordt het hele systeem van zender en ontvanger naar beneden
gelaten in de paal. De signalen planten zich voort in de paal en reflecteren aan de wand (en
eventuele andere grote afwijkingen). Daar waar een verandering in de paal is zal het signaal
ook anders (later/eerder en vervormd) bij de ontvanger aankomen. Deze meting is uitgevoerd
op alle palen met een enkele PVC-buis Deze laatste meting is van belang omdat hier de
invloed van een excentrisch geplaatste buis zichtbaar wordt.

5.4 Cross-hole metingen (CHSL)
Vier van de twintig palen zijn met drie in plaats van één PVC-buis geïnstalleerd. In deze palen
is de cross-hole meting uitgevoerd. Daarbij laat je een geluidsbron en een ontvanger zakken
in twee ingegoten holle buizen en meet je het signaal ‘crosshole’. Voor deze metingen wordt
dezelfde apparatuur als bij de single-hole methode ingezet. Het verschil is dus dat de bron en
ontvanger in verschillende buizen zitten en zo de paal kunnen ‘doorlichten’.
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5.5 SeismicTube (ST)
Voor dit onderzoek is één apparaat speciaal ontwikkeld, de Seismic Tube. Dit is een
buisvormig instrument dat neergelaten wordt in een in de paal ingegoten pvc buis. Het
instrument heeft twee bronnen en acht ontvangers. De acht ontvangers zitten op een
onderlinge afstand van 15 cm tussen de twee bronnen. Door de aanwezigheid van twee
bronnen is het mogelijk om op één positie twee akoestische signalen te gebruiken. De acht
ontvangers meten gelijktijdig, zodat er een beeld van de ruimtelijke patronen kan ontstaan.
Door de meting met de Seismic Tube op verschillende hoogtes uit te voeren wordt een
meting verkregen die vergelijkbaar is met de SHSL. Door de aanwezigheid van acht
opnemers (in plaats van één, zoals bij de single hole sonic logger) is het mogelijk seismische
interpretatie technieken toe te passen. Het apparaat is gebouwd voor dit onderzoek om beter
inzicht te krijgen in de voortplanting van akoestische golven in de paal en de invloed van de
buis.

5.6 Temperatuur metingen
Tijdens het uitharden van het beton kan het temperatuurverloop gemeten worden. Een
uitstulping of insnoering veroorzaakt een afwijking in het temperatuurverloop doordat meer of
minder hydratatiewarmte vrijkomt. Dit is onder meer uitgevoerd met glasvezel en de techniek
Distributed Optical Temperature Sensing.

In 16 palen is en glasvezelkabel direct aan de wapening vastgemaakt. Een glasvezel meet
over de gehele lengte van de kabel het temperatuurverloop tijdens het uitharden. De
metingen zijn direct na het maken van de paal opgestart en zijn enkele dagen (tot ruim een
week) doorgezet. Een gebroken paal kan met dezelfde apparatuur worden vastgesteld. Niet
uit het temperatuurverloop maar omdat door de scheur de glasfiber simpelweg ook zal breken
of vervormen, wat goed zichtbaar is in de meetdata.

In een vijftal palen zijn losse temperatuur sensoren geplaatst die op specifieke plaatsen het
temperatuurverloop tijdens het uitharden meten. De metingen zijn kort na plaatsing van een
met de sensor geïnstrumenteerde paal opgestart en hebben, gelijk aan de glasvezel
metingen, een aantal dagen achtereen doorgemeten.

5.7 Parallel seismiek (PS)
De parallelle seismische methode is een bestaande non-destructieve techniek om
paallengten te meten. Bij dit onderzoek is de methode ingezet om defecten in de palen op te
sporen. Vlak naast de paal wordt er een conus met trilling opnemers (geofoons of
versnellingsopnemers) weggedrukt. Met een hamerklap op de kop van de paal wordt
vervolgens een trilling gegenereerd die zich door de paal voortplant. De trillingen gaan vanuit
de paal ook de omliggende grond in waarbij de voortplantingssnelheid in de paal veel hoger
is dan in de grond. Indien zich ergens een insnoering of uitstulping bevindt zal het signaal
later of eerder aankomen bij de conus. Ook zit er mogelijk informatie in de vorm en/of
amplitude van het signaal die op vorm(verandering) van de paal kan duiden.

In verband met de duur van deze meting is niet bij alle palen gemeten. In totaal zijn er 14
palen gemeten. Bij deze palen is ook een snelheidsprofiel van de grond vastgesteld.

Deze meting is driemaal uitgevoerd, omdat er problemen waren met de verticale signalen. Bij
de eerste functioneerde het verticale kanaal in de apparatuur niet. Daarom is deze meting
beperkt geïnterpreteerd en in deze rapportage verder buiten beschouwing gelaten. Uit de
tweede en derde meting is gebleken dat, voor het meten van de verticale trillingen in de



Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen

1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

20 van 32

grond, het toepassen van een opnemer die losgekoppeld is van de sondeerstang, essentieel
is.

5.8 Geo-elektrisch
Er zijn ook metingen uitgevoerd die tot doel hadden blootliggende wapening (wapening
zonder of met geringe betondekking) te detecteren. Hiertoe is een elektrische methode
toegepast. Aan de paalkop wordt een elektrische stroom op de wapening gezet die, indien er
geen betondekking is, een stroom veroorzaakt in de grond. Deze stroom kan dan met een
sensor aan het maaiveld gemeten worden. Door de sensor in een peilbuis te plaatsen kan
ook de diepte van de blootliggende wapening bepaald worden.

Deze meting is uitgevoerd in januari 2015 en dus niet gelijktijdig met de andere metingen
uitgevoerd. De analyse van de metingen kon derhalve niet meegenomen worden in de
selectieprocedure voor de te trekken en ontgraven palen.

5.9 Overzicht uitgevoerde metingen

Techniek Meetcode Bedrijf Meetdatum Metingcode
Hamertje tik PIT Brem 9 april 2014 e

Fugro 9 april 2014 e
Hektec 9 april 2014 e
Profound* Januari 2015 l

Cross hole in pvc buizen CHSL Brem 9 april 2014 e
Fugro 9 april 2014 e

Single hole sonic logging SHSL Brem 9 april 2014 e
Seismic tube ST Deltares Juli 2014 k
Deep acoustic check DAC Deltares 9 april 2014 e

5 maart 2015 b
Temperatuur (glasvezel) TGF Deltares maart 2014 Direct na productie (f)
Temperatuur (sensor) TS Fugro maart 2014 Direct na productie (g)
Parallel seismiek PS Deltares september 2014 c

22 oktober 2014 d
Geoelectrische meting GE Texplor* 18 februari 2015 h
Tabel 5.1 Uitgevoerde meetmethoden door meetbedrijven.*) Profound en Texplor zijn  later aangehaakt, de

metingen zijn derhalve niet meegenomen in de selectie  van de te trekken palen. Meting code
correspondeert met code in Tabel 5.2
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paal PIT CHSL SHSL ST DAC TGF TS PS GE
1 e l e k e b c
2 e l e k e f g c
3 e l e k e c h
4 e l e k c
5 e l e k f g
6 e l e k e b f g h
7 e l e k e f c d
8 e l e k e b f g c d h
9 e l e k    b c

10 e l e k e f g c
11 e l e k e f c h
12 e l e k e c
13 e l e k e f c d
14 e l e k e f c
15 e l e k e f
16 e l e k e f
17 e l e k e b f c
18 e l e k e f c
19 e l e k e f
20 e l e k e f

Tabel 5.2 Overzicht uitgevoerde metingen per paal, een leeg vakje: geen meting uitgevoerd.
Legenda zie Tabel 5.1

5.10 Overzicht beschikbare rapporten

• Memo PIT signalen Brem (3 pagina’s).

• Rapportage betreffende de CSL meting van 4 Hekpalen uit het project “Onderzoek
doormeetmethoden” te Delft, Brem, M. van Bezooijen, 17 april 2014

• Deep Acoustic Check proefpalenveld Deltaresspot, D.A. de Lange, rapport 1202249-
005-geo-0008 Deltares, concept juli 2014.

• Uitwerking onderzoeksmetingen DAC, Invloed resonanties verwijderd, P. Hölscher,
concept rapport 1220018-014-geo-0001, april 2015.

• Het detecteren van onregelmatigheden in ondergronds gestorte palen door het
monitoren van temperatuur in glasvezelkabels, P. Doornenbal, V. Hopman, memo
Deltares.

• TIP - Palenproef Geo-Impuls, D. S. Belardo en B.R. Robinson (GRL) memo GRL
141074-1 1 oktober 2014.

• Rapportage akoestisch doormeten in de grond gevormde palen van het type HEKpaal,
rapport Hektec, CP 14.0314-1, d.d. 23 juni 2014.



Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen

1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

22 van 32

• Het akoestisch doormeten van 20 in de grond gevormde palen t.b.v. instrumentatie en
paaltesten voor geo-impuls. P.N. Kleij Rapport Fugro, Opdrachtnummer: 1414-0041-
002, 9 april 2014.

• Crosshole sonic logging metingen t.b.v. instrumentatie en paaltesten voor Geo-impuls
p/a stichting Deltares Delft, s.N. Eigun, rapport Fugro, opdrachtnummer 1414-0041-002,
2 september 2014.

• Evaluation of the Parallel Seismic detection of defects in pile foundations, P.H. de
Groot, Master thesis Geo Engineering TU Delft, september 2014.
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6 Palen trekken

6.1 Defecten
De opzet van het proefveld is het meten aan defecten en het creëren van een permanent
proefveld waar in de toekomst ook (nieuwe) meettechnieken getest kunnen worden. Naast
het uitgebreid vastleggen van het maken van de defecten (inmeten en fotograferen) is er ook
in voorzien om palen achteraf te trekken of deels te ontgraven, om zo te achterhalen hoe het
defect er in de grond werkelijk uitziet (type, grootte, vorm en diepte). In Figuur 4.9 is
schematisch weergegeven hoe de 20 palen uiteindelijk, volgens tekening gemaakt zijn.

De selectie van de te trekken palen heeft plaatsgevonden op basis van zowel de resultaten
van de uitgevoerde metingen en de te verwachtte kwaliteit van de kunstmatig gemaakte
defecten. Er kan immers aanleiding zijn om een defect niet of juist wel nader te inspecteren
op basis van de ervaringen tijdens het maken van het defect in de grond (zie paragraaf 4.5).
Bijvoorbeeld een injectie is niet uitgevoerd conform de opgestelde voorwaarden of de
hoeveelheid injectie materiaal en/of druk wijkt af. De vorm van het defect is dan zeer
waarschijnlijk anders dan gepland.

Een alternatief voor het volledig trekken van een paal is de paalkop te ontgraven. Het
voordeel van ontgraven is dat de paal voor latere toepassingen gehandhaafd kan blijven. .
Het al of niet uitgraven is ook afhankelijk gemaakt van de resultaten van de metingen. De
overweging hiervoor was dat op basis van die resultaten een indruk verkregen wordt van de
kwaliteit van de gemaakte afwijkingen/defecten.

Het doel van het trekken en het ontgraven is inzicht te krijgen in de mate waarin de defecten
zijn zoals ze bedacht zijn. Dat heeft twee aspecten:
• Is het defect ontstaan op de verwachte plaats en in de verwachte vorm?
• Als tijdens de uitvoering variatie is ontstaan, wat zijn dan de werkelijke eigenschappen?

Dit doel kan alleen bereikt worden door defecten boven maaiveld te krijgen.

6.2 Selectie palen trekken
Op 14 januari 2015 zijn de betrokken meetpartijen van de werkgroep bijeengekomen om een
selectie te maken van het aantal te trekken palen. Er is een afweging gemaakt tussen
voldoende inzicht krijgen in de wekelijke vorm van de aangebrachte defecten en het aantal
palen in de grond dat achtergelaten wordt voor een permanent proefveld, waarbij de
getrokken palen zo mogelijk als horizontale testpalen onderdeel zullen blijven van het
proefveld. In totaal worden vier palen getrokken en wordt één paal ontgraven tot het defect op
ca. 3 meter beneden maaiveld. Omdat het een unieke gelegenheid is om een paal met een
defect te aanschouwen, zullen een of meerdere van deze getrokken palen horizontaal op het
maaiveld geplaatst worden en zo samen met de resterende palen in de grond, een
permanente proeftuin voor het uit testen van (toekomstige) meettechnieken vormen. Een
belangrijk verschil met de palen die in de grond achterblijven en de ‘’horizontale’ testpalen is
dat de laatsten kunnen worden doorgemeten zonder de invloed van de omringende grond:
die ontbreekt immers.
Op basis van de analyse van de metingen is in de vergadering van 14 januari 2015
voorgesteld: het trekken van de vier palen 6, 8, 14, 20 en één paal ontgraven: nr 17.(zie tabel
6.1).
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Paalnr.  Motivatie
Defect hoog Defect laag Actie

6

Geen blijk van verdikking in akoestische meetsignalen terwijl
die er wel zou moeten zijn op grond van de gemaakte
defecten. Interessant om te zien of de insnoering gelukt is.
Paal 3 vergelijkbaar, maar daar zitten 3 buizen in: voor het
trekken van de paal is dat lastiger

Uitstulping Instulping Trekken

8

Uit metingen komen aanwijzingen dat deze paal verwisseld
is met paal 7. Paal 8 zou volgens opgave een goede paal
moeten zijn maar de akoestische meetsignalen wijzen op
afwijkingen onderin de paal, conform opgave van paal 7.
Daarbij zijn er veel 'rare effecten' in verschillende akoestisch
signalen gevonden

Geen Geen, een of
twee
uitstulpingen
1‘natuurlijk’,
1 gemaakt

Trekken

14

Paal zou defectvrij moeten zijn evenals paal 12. Een schone
paal moet getrokken worden. Bij glasvezel temp metingen
en bij akoestische Brem meting wordt een kleine afwijking in
de signalen gevonden op circa 6 a 7 meter. Wellicht
bodeminvloed of toch de paal niet goed. In PIT is de
paalpunt minder scherp.

Geen
Alleen pvc
plaatje

Geen
Alleen pvc
plaatje

geen

17

In de bovenste opnemer een signaal gevonden dat
tegengesteld is aan de verwachting op basis van de
aanwezige verdikking, terwijl de insnoering wel de
verwachtte afwijking gaf. Ook een paal met een scheur erbij.

Scheur Insnoering 3 meter
ontgraven

20
Geen speciale reden n.a.v. metingen. Deze alleen ontgraven
om te bepalen of defect goed gemaakt is. Paal laten staan.

Uitstulping
(asymmetrisch)

Geen
Alleen pvc
plaatje

geen

Tabel 6.1 Oorspronkelijke selectie van palen trekken/ontgraven

Nadere analyse leidde tot een aanpassing van de oorspronkelijke keuze:
• Paal 6, 8 en 17 leiden tot veel misinterpretaties. Deze worden volgens oorspronkelijk

plan getrokken.
• Paal 14 en 20 leiden tot weinig misinterpretaties.
• Paal 14 is weliswaar zonder defecten, maar daar is op twee plaatsen een constructie

aangebracht om te kijken wat de invloed is op de metingen. Die is er bij verschillende
metingen, dus daarmee verklaard. De paal moet juist blijven zitten om de invloed van
dat effect altijd te kunnen meten.

• Paal 20 is de eerste gemaakte paal, waarbij de kans op onjuist maken van het beoogde
defect groot is.

Daarop is besloten de palen 14 en 20 niet te trekken. Als alternatief is besloten het volgende
werkplan uit te voeren:

Afhankelijk van hoe paal 8 is opgebouwd (volgens opgave helemaal intact, maar de metingen
suggereren dat deze verwisseld is met paal 7, wat niet kan omdat aan het maaiveld de
voorzieningen zichtbaar zijn, en op de juiste paal zitten) wordt paal 1 of 9 getrokken.

– Bevat paal 8 een of twee uitstulpingen dan wordt paal 9 (intacte paal) getrokken
– Bevat paal 8 geen uitstulpingen dan wordt paal 1 getrokken (twee uitstulpingen en

installatie bijzonderheden). Deze afwijkingen zijn niet gezien door meetpartijen.
Daar lijkt het er op dat er wat mis is gegaan met het maken van de uitstulpingen.
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Hiermee is het aantal te trekken palen op vier vastgesteld. Tabel 6.2 geeft het overzicht van
de te trekken palen en de verwachtte defecten in deze palen. Duidelijk is dat elk type defect
minimaal één keer zichtbaar wordt.

Paal trekken ondiep defect diep defect
6 Uitstulping insnoering
8 geen (of uitstulping) geen (of uitstulping)
17 Breuk insnoering
1 (of 9) Uitstulping (of geen) Uitstulping (of geen)
Tabel 6.2 Definitieve planning voor palen trekken, trekken paal 1 of 9 afhankelijk van paal 8

Voor het bestuderen van een paal met een scheur wordt één paal met een scheur ontgraven
tot circa MV-3 m. De overwegingen zijn:
• De scheuren zijn niet goed gedetecteerd door de metingen.
• De scheuren in paal 11 en 19  zijn niet gezien in de metingen. Deze palen komen in

aanmerking voor ontgraven: zit daar eigenlijk wel een scheur?
• De scheur in paal 17 is door twee van de drie partijen gedetecteerd, dus mag

verondersteld worden dat die scheur aanwezig is.

Omdat paal 17 al getrokken gaat worden valt deze paal voor ontgraven af.

Paal ontgraven ondiep defect
11 scheur, wapening gezaagd op 3 meter vanaf bovenkant

wapening
Tabel 6.3 Paal ontgraven tot ca MV-3 m

In het werkplan van gebroeders van ‘t Hek staat beschreven hoe de palen getrokken en
ontgraven worden.

6.3 Uitvoering en inspectie getrokken en ontgraven palen
Tijdens het trekken van de palen was het onduidelijk of paal 8 uitstulpingen had. Daarom is
gekozen om paal 1 te trekken.

Omdat het trekken van de palen onverwachts zeer voorspoedig verliep, zijn er twee palen
extra getrokken. Gekozen is voor de palen 7 en 13. De linker kolom in Tabel 6.4 geeft het
overzicht van alle geïnspecteerde (getrokken en/of ontgraven) palen.

Op de getrokken palen zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
• Visuele inspectie, waarbij de nadruk ligt op de aanwezige defecten.
• Opmeten van de doorsnede en variaties daarin, waarbij de onderscheid gemaakt is

tussen de werkelijke vorm van de defecten en de situatie buiten de defecten. De
resultaten van het opmeten zijn uitgebreid gerapporteerd en verwerkt in een afzonderlijk
rapport van Deltares.
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6.4 Bevindingen inspectie getrokken en ontgraven palen

6.4.1 Resultaten visuele inspectie

Paalnr. Diepte
t.o.v. kop
wapening

Gepland defect Resultaat visuele inspectie

1 3 uitstulping niets
1 6 uitstulping minimale uitstulping
1 8.35 niets uitstulping
6 3 uitstulping niets
6 8 insnoering kunstmatige insnoering + uitstulping
7 5.8 niets insnoering
7 6.25-6.75 uitstulping niets
7 8 uitstulping minimale uitstulping
8 5.3 niets uitstulping
8 6.25 niets uitstulping
8 8 niets uitstulping
11 3 (ontgraven) scheur scheur
13 1.5 niets minimale insnoer
13 5.3 niets uitstulping
13 6.25-6.75 uitstulping minimale insnoer
13 8 insnoering kunstmatige insnoering
17 3 scheur Scheur
17 6.2 niets Uitstulping
17 8 insnoering kunstmatige insnoering + uitstulping

Tabel 6.4 Belangrijkste waarnemingen aan de geïnspecteerde palen

Tabel 6.4 geeft het overzicht van de visuele inspectie. Op basis daarvan wordt gecon-
cludeerd:
1 Het maken van breuken is goed verlopen. Dit betekent dat de gekozen techniek

bruikbaar is en dat verondersteld mag worden dat de veronderstelde breuken ook
daadwerkelijk aanwezig zijn.

2 Het maken van insnoeringen is goed verlopen. Dit betekent dat de gekozen techniek
bruikbaar is en dat verondersteld mag worden dat de veronderstelde insnoeringen ook
daadwerkelijk aanwezig zijn.

3 Het maken van uitstulpingen is niet goed verlopen. De gekozen techniek leidt niet tot
het gewenste resultaat. Er mag niet verondersteld worden dat ter plaatse van de
geplande uitstulpingen ook daadwerkelijk een uitstulping aanwezig is.

4 De gebieden zonder gepland defect zijn niet vrij van oneffenheden. Deze zullen
metingen kunnen beïnvloeden. Hiermee moet bij de interpretatie rekening gehouden
worden.
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6.4.2 Resultaten opmeten enkele zichtbare defecten
De geslaagde verdikkingen in paal 1 en paal 6 hebben een toename van de straal van de
paal van 40-60 mm. De lengte is ongeveer 1 m.

In paal 13 bevindt zich 1.2 m onder de paalkop een korte slechte zone, waar de paal aan
lokaal holtes heeft (aan één zijde gemeten 40 mm).

Paal 17 heeft een voorziene verdikking op 5.5 m die aanzienlijk minder symmetrisch en glad
verloopt dan de verdikking in paal 1 en paal 6. De diameter is wat variabel in de onderste
zone van deze paal.

De verjonging in paal 17 geeft aan dat er een 4 à 5 cm dikke ring van beton rondom de
verjonging ontstaan is. De dikte hiervan is vermoedelijk variabel in de omtrek.

6.4.3 Variaties buiten de voorziene defecten
Om inzicht te krijgen welke variaties er optreden in paaldelen waar geen defecten zichtbaar
zijn, zijn in die zones ook metingen uitgevoerd. De variatie coëfficiënt van de diameter is
ongeveer 0.05. Deze neemt toe met de lengte van het beschouwde gebied, zodat er sprake
is van correlatie over de lengte.

6.5 Overzicht beschikbare rapporten
Van ’t Hek, Deelwerkplan VGM Delft, Hekpalen tbv onderzoek doormeetmethoden, rapport
projectnummer13120 concept 11 september 2013

Variation of shaft dimensions cast-in-situ piles, P. Hölscher, rapport 1220018-014-geo-0002,
juni 2015
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7 Beoordeling van de meetmethodes

Het uiteindelijke doel van het uitgevoerde onderzoek was het vinden van een praktisch
bruikbare methoden, die naast ‘Hamertje tik’ toegepast kan worden, om vast te stellen of er
defecten, en zo ja welke defecten, in een in de grond gevormde paal aanwezig zijn. In het
totale proces is aandacht besteed aan nieuwe technieken, analyse van deze technieken en
een uitgebreide veldproef.

Dit hoofdstuk geeft een ranking van de geteste methodes op basis van de bevindingen. Deze
ranking is primair gebaseerd op de onderzoeksresultaten, maar bevat zeker subjectiviteit van
de opstellers. Deze subjectiviteit ontstaat deels doordat er geen duidelijke “winnaar” uit de
veldproef gevonden werd, maar ook omdat de technieken nog in ontwikkeling zijn en mogelijk
in de toekomst verder ontwikkeld kunnen worden.

1 PIT: PIT scoorde vergelijkbaar met de nieuwe technieken.
Hierbij moet aangetekend worden dat deze techniek ondersteund wordt door een
praktijk ervaring van tientallen jaren. Een grote handicap voor de interpretatie was wel
dat de defecten geen duidelijke relatie met de bodemgesteldheid hebben, en dat er erg
veel defecten in de palen aanwezig zijn. De gebruikelijke techniek door op basis van de
bodemgesteldheid en de meetresultaten een typische responsie vast te stellen en
afwijkende meting daarna verder te analyseren was in dit geval dan ook slecht
toepasbaar.

2 Glasvezel: De score van de glasvezel was  beter dan de score van de SHSL
Een groot voordeel van de methode is dat de resultaten heel snel, tijdens het uitharden
van de beton, al beschikbaar komen. De methode is goedkoop. ER bestaat wel twijfel in
hoeverre deze methode geschikt is om de grootte van een defect te bepalen.

3 SHSL: deze methode scoorde iets onder de glasvezel.
Deze methode is al enige tijd in ontwikkeling. Een belangrijk aspect is het feit dat elke
paal van een meetbuis voorzien moet worden, wat vermoedelijk duurder uitpakt dan een
glasvezel in de paal aanbrengen.

4 PS: Mindere score
Deze score werd al beter nadat met een ontkoppelde opnemer gemeten werd. Een
sterk punt is het feit dat er geen maatregelen vooraf nodig zijn. Dit compenseert in
ruime mate voor de hogere kosten tijdens de uitvoering. Interpretatie vereist
waarschijnlijk ook wat meer ervaring.

5 Seismic tube: geen score
De complexiteit van deze aanpak is hoog. De methode heeft echter wel potentie in
samenhang met SHSL. Door de aanwezigheid van meer kanalen, moet het mogelijk zijn
meer informatie uit de meting te halen dan uit een standaard SHSL meting.

6 DAC: geen score
Door de problemen met de opnemer aan de paalkop is er geen bereikt. De diepe
opnemer mag ook niet te dicht bij het vermoedelijke defect geplaatst worden. Mogelijk is
de methode beter toepasbaar op langere palen, waar diepere defecten verwacht
kunnen worden. . Interpretatie vereist waarschijnlijk ook wat meer ervaring.

7 CHSL: te weinig data voor een analyse
Door de noodzakelijke installatie van verschillende buizen in een paal is de methode te
complex en praktisch niet toepasbaar in kleine diameter palen.
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8 Conclusies

In het kader van dit Geo-impuls project is in samenwerking met verschillende partijen een
ambitieus proefproject voor het testen van nieuwe meettechnieken tot stand gebracht. Het
project heeft inzicht gegeven in de praktische bruikbaarheid van verschillende nieuwe
meettechnieken voor het opsporen van afwijkingen in “in de grond gevormde” palen.

De resultaten van de analyses zijn:
• Het uitvoeren van temperatuurmetingen is een geschikte methode om na te gaan of de

paal homogeen is. Deze metingen moeten wel direct na het storten beginnen. De
meting is minder geschikt om de grootte van een defect aan te geven.

• De Single Hole Sonic logging gaf een vergelijkbare score als de temperatuurmetingen,
en kwam daarmee als beste akoestische techniek uit de analyses.

• Bij de overige geteste akoestische technieken bleek dat deze technieken lastiger te
interpreteren zijn, zodat het opdoen van meer ervaring en verdere analyse essentieel is.

• Door de aanwezigheid van meer kanalen bij de seismic tube, moet het mogelijk zijn
meer informatie uit de meerkanaalsmeting te halen dan uit een standaard SHSL-meting.

Tijdens het proefproject bleek het lastig goed gedefinieerde defecten in palen maken. Door
een aantal palen te trekken en daarna te inspecteren is inzicht verkregen in de mate waarin
het aanbrengen van defecten geslaagd is. Voor het maken van scheuren en insnoeringen
bleek dit wel gelukt. De techniek die gekozen was voor het maken voor verdikkingen bleek
minder geschikt hiervoor. Verder bevatte de paaldelen zonder bedoelde effecten een aantal
oneffenheden.

Veertien palen zijn in de grond achter gebleven en beschikbaar als permanent proefveld voor
het testen van nieuwe technieken en mogelijk opleiding van nieuwe gebruikers. De zes
getrokken palen blijven bewaard om proeven te kunnen doen op palen zonder omringende
grond.



Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen

1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

32 van 32



1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen A-1

A Opleverrapport palen installeren Gebroeders van ’t Hek
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 VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN  

EN DAMWANDCONSTRUCTIES 

1. Adres/ligging bouwlocatie 

Het werk is uitgevoerd aan de Rotterdamseweg 185 te DELFT. 
 

2. Hoofdaannemer 

Aannemer  Stichting Deltares 
Postadres  Postbus 177 
  2600 MH DELFT 
Kantoor  Stieltjesweg 2 
  2628 CK  DELFT 
Telefoon  0883358273 
Telefax  088-3358111 

3. Aannemer 

Aannemer Gebr van 't Hek BV 
Postadres Postbus 88 
 1462 ZH Midden Beemster 
Kantoor Nekkerweg 63 
 1461 LD Z.O. Beemster 
Telefoon 0299 - 313020 
Fax 0299 - 439121 
 
Directeur uitvoering S.N.C.(Bas) de Lange 
Project begeleider Gerard Waaijer 
VGM-coördinator Uitvoerder 
Boorploeg machinist , boormeester en machinist hulpkraan 
 

4. Uitgevoerde werkzaamheden 

In dit opleverdossier zijn opgenomen de uitvoeringsgegevens van de geo-impuls palenproef . Het betreffen 
20 volledig grondverdringende HEKpalen, diameter Ø460/560 mm’ ( schachtdiameter / puntdiameter), met 
een geboorde lengte van 10,00m. Op de wapening zijn diverse defecten aangebracht om zo verschillende 
meetmethoden te kunnen beproeven. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage A: Opstellingskeuring funderingsmachines 
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Verklaring van Kiwa BMC B.V.: 
Dit productcertificaat is op basis van BRL 1801: 2010-08-02 afgegeven conform het Kiwa BMC B.V. 
Algemeen Reglement Productcertificatie, Procescertificatie en Attestering.  
 
Kiwa BMC B.V. verklaart dat: 
 
• het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde betonmortel bij 

voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits  
betonmortel voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat. 

• met in achtneming van het bovenstaande betonmortel in zijn toepassingen voldoet aan de eisen van 
het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 2 van deze kwaliteitsverklaring.  

 
Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit overeenkomstig de Tripartiete 
overeenkomst (Staatscourant 132, 2006) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het 
“Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: 
www.bouwkwaliteit.nl 
 
Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl  

Kiwa BMC B.V. 

KOMO® productcertificaat 

Beoordeeld is: 
  kwaliteitssysteem 
  product 
Periodieke controle 

Bouwbesluit 

nummer : 22-12-BG uitgegeven : 1 januari 2012 
vervangt : 22-08-BG 

 
geldig tot : 31 januari 2016 

 

BETONMORTEL  
Betonmortel in de sterkteklassen C12/15 t/m C80/95 
· in alle milieuklassen 
· in de consistentieklassen droog t/m vloeibaar 
Betonmortel bestemd voor vloeistofdichte betonconstructies in de sterkteklassen C20/25 t/m C28/35 
 
 
 

Bouke Meekma 
 

  
Gebruikers van dit certificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa BMC B.V. te informeren of dit document nog geldig is. 
Raadpleeg eventueel de website van Kiwa BMC B.V.: www.kiwabmc.nl. 

    
Bedrijf: 
Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. 
(Regio West) 
Postbus 471 
2600 AL  Delft 
 

Centrale: 
Rotterdamseweg 274 
2628 AT  Delft 
 

 
 
 

Kiwa BMC B.V. 
Groningenweg 10 
2803 PV Gouda 
Postbus 150 
2800 AD Gouda 
T: 0182 532300 
F: 0182 570216 
E: bmc@kiwa.nl 
www.kiwabmc.nl 
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Certificaathouder:  
 
Dyckerhoff Basal Betonmortel B.V. 
(Regio West) 
 

http://www.bouwkwaliteit.nl
http://www.komo.nl
http://www.kiwabmc.nl
mailto:bmc@kiwa.nl
http://www.kiwabmc.nl
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 KOMO. 
 Maatgevend voor de bouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwbesluitingang: 
Nr afdeling grenswaarde / 

bepalingsmethode 
prestaties volgens  
kwaliteitsverklaring 

toelichting/voorwaarden 

2.1 Algemene sterkte van 
de bouwconstructie 

Uiterste grenstoestand, berekening 
volgens NEN 6720 

Voldoet aan NEN-EN 206-1 en 
aan NEN 8005 

Geen 

 
Technische specificaties:  
De betonmortel voldoet aan: 
- NEN 6720:2004, artikel 5.1.1 
- NEN-EN 206-1:2005 
- NEN 8005:2004 

 

 

Certificatiemerk: 
 Nevenstaand certificatiemerk, met een afmeting van ten minste 15 x 15 mm, moet zijn afgebeeld op de afleveringsbon 
van de betonmortel. Tevens vermeldt elke afleveringsbon de in artikel 7 van NEN-EN 206-1 genoemde gegevens. 

 
 
 
 

  
 

Toepassingsvoorwaarden: 
 
Indien niet tevens een NL-BSB certificaat is afgeven op basis van BRL 9338 dient aanvullend, voor zover van toepassing, te zijn aangetoond 
dat wordt voldaan aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. 
 
 
Wenken voor de gebruiker: 
 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

 1.1 het product is vergezeld van een leveringsdocument dat alle bovenstaande gegevens bevat; 
 1.2   de op het leveringsdocument vermelde productgegevens overeenkomen met hetgeen is besteld; 
 1.3   het product en/of de leveringsdocumenten zijn gemerkt zoals in dit certificaat weergegeven; 
 1.4   het product, mogelijk als gevolg van transport geen zichtbare gebreken vertoond; 
 1.5   voldaan wordt aan eventueel met betrekking tot de levering geldende goedkeuringscriteria genoemd in de onder "specificaties" 

genoemde normen. 
 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, s.v.p. contact opnemen met de certificaathouder, waarvan 
het adres op de voorzijde van dit certificaat is vermeld, en indien nodig met Kiwa BMC B.V., Postbus 150, 2800 AD Gouda. 

 
3.  Controleren of wordt voldaan aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 
 
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 
 
5. Het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dit geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleveringsbon en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 

bevoegd gezag. Dit geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage C: Leverbonnen 

 
 































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage D: Boordata  





Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
25-3-2014 13120 22 12 0 0
9:20:31 - 10:08:21

0 2 4 6 8 10

10:08:21                                                 Paallengte Injecteren 10,05 meter                                        10:00:27

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

9:20:31                                                    Paallengte Boren 10,15 meter                                               10:00:26

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
25-3-2014 13120 23 20 0 0
11:03:23 - 11:33:46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11:33:46                                                 Paallengte Injecteren 9,95 meter                                        11:25:49

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11:03:23                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               11:26:17

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
25-3-2014 13120 24 19 0 0
12:57:15 - 12:18:14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12:18:14                                                 Paallengte Injecteren 9,95 meter                                        12:12:15

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

12:57:15                                                    Paallengte Boren 10,05 meter                                               12:12:15

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
25-3-2014 13120 26 19 0 0
13:24:05 - 13:53:18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13:53:18                                                 Paallengte Injecteren 9,95 meter                                        13:46:02

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13:24:05                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               13:28:07

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown

ivarr
Bijschrift
Paal 18



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
25-3-2014 13120 26 17 0 0
14:26:52 - 15:22:28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15:22:28                                                 Paallengte Injecteren 9,9 meter                                        15:14:36

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14:26:52                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               15:16:49

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 27 16 0 0
7:29:48 - 8:18:21

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8:18:21                                                 Paallengte Injecteren 10 meter                                        8:11:30

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

7:29:48                                                    Paallengte Boren 10,05 meter                                               7:34:16

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 28 11 0 0
8:44:56 - 9:15:46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9:15:46                                                 Paallengte Injecteren 9,9 meter                                        9:08:47

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8:44:56                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               9:08:47

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 29 6 0 0
10:12:58 - 10:47:31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10:47:31                                                 Paallengte Injecteren 10 meter                                        10:42:29

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

10:12:58                                                    Paallengte Boren 10,05 meter                                               10:42:28

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 30 1 0 0
10:52:52 - 11:30:47

0 2 4 6 8 10

11:30:47                                                 Paallengte Injecteren 10,05 meter                                        11:24:38

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

10:52:52                                                    Paallengte Boren 10,1 meter                                               11:16:50

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 31 2 0 0
11:39:21 - 12:22:14

0 2 4 6 8 10

12:22:14                                                 Paallengte Injecteren 10,05 meter                                        12:16:04

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

11:39:21                                                    Paallengte Boren 10,1 meter                                               11:41:57

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:

26-3-2014 13120 32 7 0 0

13:04:18 - 13:40:22

0 2 4 6 8 10

13:40:22                                                 Paallengte Injecteren 10,05 meter                                        13:30:41

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

13:04:18                                                    Paallengte Boren 10,1 meter                                               13:07:33

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:

26-3-2014 13120 33 13 0 0

13:48:36 - 14:22:14

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14:22:14                                                 Paallengte Injecteren 10 meter                                        14:13:23

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

13:48:36                                                    Paallengte Boren 10,05 meter                                               13:52:42

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
26-3-2014 13120 34 14 0 0
14:28:16 - 15:02:41

0 2 4 6 8 10

15:02:41                                                 Paallengte Injecteren 10,65 meter                                        14:53:39

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 2 4 6 8 10

14:28:16                                                    Paallengte Boren 10,7 meter                                               14:53:39

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
27-3-2014 13120 35 15 0 0
7:03:14 - 8:33:05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8:33:05                                                 Paallengte Injecteren 9,95 meter                                        8:27:18

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7:03:14                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               8:27:17

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:

27-3-2014 13120 36 10 0 0

8:38:22 - 9:07:27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

9:07:27                                                 Paallengte Injecteren 9,9 meter                                        8:58:45

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8:38:22                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               8:58:44

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



Datum / Tijd: Werknr: Volgnr: Paalnr: Diameter: Liters:
27-3-2014 13120 38 5 0 0
10:03:40 - 10:31:07

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10:31:07                                                 Paallengte Injecteren 9,9 meter                                        10:21:41

4Bar - 40cm/sec - 120ton

3Bar/30cm/sec - 90ton

2Bar - 20cm/sec - 60ton

1Bar - 10cm/sec - 30ton

0 Bar - 0 cm/sec - 0 ton

Betondruk HaalSnelheid PullUp

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10:03:40                                                    Paallengte Boren 10 meter                                               10:21:40

 20Rpm - 60Tm - 45Ton

 15Rpm - 45Tm - 33,75Ton

 10Rpm - 30Tm - 22,5Ton

 5Rpm - 15Tm - 11,25Ton

 0Rpm - 0Tm - 0Ton

BoorToeren BoorMoment PullDown



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijlage E: Registratie betonhoogte 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bijlage F: Tekeningen met defecten en palenplan 













































1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen B-1

B Opleverrapport palen trekken Gebroeders van ’t Hek
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 VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN  

EN DAMWANDCONSTRUCTIES 

1. Locatie 

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rotterdamseweg 185 te DELFT. 
 

2. Opdrachtgever 

Opdrachtgever            Geoimpuls 
Contactpersoon  Victor Hopman 0883358188 

3. Opdrachtnemer 

Aannemer Gebr. van 't Hek BV 
Postadres Postbus 88 
 1462 ZH Midden Beemster 
Kantoor Nekkerweg 63 
 1461 LD Z.O. Beemster 
Telefoon 0299 - 313020 
Fax 0299 - 439121 
 
Projectleider Anton  van Heezen 0646227560 
Uitvoerder Jos Voorthuijzen  0618911807 
Projectcoördinator Ivar  Rameijs 
Transport Peter Kooy 
VGM-coördinator Uitvoerder 
Heiploeg machinist en één of twee heiers 
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 VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN  

EN DAMWANDCONSTRUCTIES 

4. Werkzaamheden 

- Trekken van 4 Hekpalen. Paalnummers:6, 8, 17 en 1 of 9 (afhankelijk van beeld paal 8). 
- Vrijmaken van 2 Hekpalen over de bovenste 3m ten behoeve van visuele inspectie. Paalnummers: 

11 en 19 
 

5. Inzet materieel 

Kraan 30-80 tons rupskraan 
Materieel Trilblok, slagkracht 40-200 ton 
 Palenklem / trekkoker 
 Dieseltank  
 Materieelcontainer met o.a. hijsmiddelen en gas en zuurstof. 
Draglineschotten ± 12 stuks van Azobé afm. 8,0x1,0x0,20 m1 
Transport Vrachtauto’s met oplegger (dieplader, semi of hoge oplegger) 
Vervoer werknemers Met eigen vervoer 

6. Inzet onderaannemers 

Naar verwachting geen onderaannemers. 

7. Werkwijze algemeen 

- Stichting Deltares doet de volledige (alle kabels en leidingen) Klic-melding en deze Klic-
melding is voor de medewerkers van de Gebr. van ’t Hek BV ter inzage, informatie  en 
handleiding beschikbaar vóór de aanvang van het werk. 

- De kraan wordt per dieplader aangevoerd. Het materieel/materiaal wordt per vrachtwagen 
aangevoerd. 

- Indien bij het inrijden en uitrijden van een bouwput een hellingsbaan nodig is, moet deze een 
maximale helling van 1:8 hebben. 

- Visuele inspectie terrein zonder registratie op draagkracht en vlakheid door de heiploeg. Indien het 
één en ander niet in orde is, wordt de hoofdaannemer gevraagd dit in orde te maken. 

- De kraan wordt opgebouwd en opgesteld op schotten. Alle werkzaamheden worden ook verricht 
vanaf de schotten. 

- Voor de start van de werkzaamheden wordt een opstellingsinspectie uitgevoerd door de machinist 
aan de hand van het formulier uit bijlage 2. 

- Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een LMRA uitgevoerd door de medewerkers die de 
werkzaamheden gaan uitvoeren. Aan de hand van de LMRA kaart.  

- Maatvoering en hoogte worden aangegeven door Stichting Deltares. 
- Het af te voeren materiaal moet onder het hijsbereik van de opgestelde kraan afgevoerd kunnen 

worden. 
- Voor het trekken van palen dient de kop van de paal tenminste 0,50 m1 vrij te zijn van grond en 

andere obstakels. 
- Na de laatste werkzaamheden wordt het materieel afgevoerd en de kraan klaargezet voor transport. 
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 VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN  

EN DAMWANDCONSTRUCTIES 

8. Werkwijze trillingsarm trekken palen 

- Paalkop over de bovenste halve meter vrij graven 
- Voordat gestart wordt met het trekken van de paal, wordt eerst een stalen casing om de paal heen 

getrild tot ten minste onderzijde paal. Diameter casing +/- Ø960 (of groter). 
- De casing wordt na het op diepte komen met water los gespoeld zodat bestaande paal los komt te 

staan 
- Strop om de paalkop plaatsen. 
- De paal langzaam trekken. 
- De paal strijken. 
- De paal schoonmaken. 
- Het proces wordt herhaald voor de volgende paal. 
 
Aandachtpunt: 
De hijslast van de strop moet groter zijn dan het eigen gewicht van de paal 
 

9. Werkwijze vrijgraven palen 

- Casing over de paal heen trillen. Lengte +/- 4m. 
- Paal vrijgraven. 
. 

10. PBM en veiligheidsmiddelen 

Het personeel werkzaam bij Gebr. van 't Hek BV krijgt de volgende PBM standaard uitgereikt: 
- Handschoenen 
- Veiligheidsschoenen 
- Veiligheidshelm 
- Gehoorbescherming 
 

11. Incidenten en ongevallen 

Bij onvoorziene situaties c.q. afwijkingen in het werk wordt de uitvoerder van Stichting Deltares 
gewaarschuwd. In dergelijke situaties wordt gehandeld conform de richtlijnen van Stichting Deltares. 
Tevens zal de uitvoerder van Gebr. van ‘t Hek op de hoogte worden gesteld. 
 
Bij ernstige ongevallen zal per direct het alarmnummer worden gebeld en zal Stichting Deltares en 
uitvoerder gewaarschuwd worden. Tevens zal al het mogelijke gedaan worden om erger te voorkomen. Alle 
ongevallen en incidenten worden binnen vierentwintig uur ingevuld op het ongevallen formulier door de 
machinist, heibaas of de uitvoerder. Dit formulier wordt ingeleverd op kantoor bij de VGM-coördinator. 

12. Veiligheid en gezondheid 

Elke heiploeg heeft de volgende veiligheidsmiddelen bij zich: 
- Brandblusser 
- EHBO (B) koffer 
Wij, Gebr. van ’t Hek BV, gaan ervan uit dat Stichting Deltares voldoende bedrijfshulpverleners op de 
werkplek ter beschikking heeft. Werknemers van Gebr. van ’t Hek met BHV zijn herkenbaar aan een 
groene helm 
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 VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN  

EN DAMWANDCONSTRUCTIES 

13. Instructie personeel 

Al het personeel werkzaam bij Gebr. van ’t Hek BV hebben instructie gekregen over de veiligheidsregels en 
gedragsregels zoals deze gelden bij Gebr. van ‘t Hek BV, aan de hand van onze Veiligheidsinformatie gids 
en het vakboekje veilig funderen. De voertaal bij Gebr. van ’t Hek BV is Nederlands. 
 
Eens in de vier weken wordt, voor het bij ons in dienst zijnde personeel, een toolbox-meeting gehouden. 
Specifieke voorlichting en instructie, zoals bij saneringen, vervuilde grond, hoogspanningskabels en 
chemische installaties, zullen gegeven worden door Stichting Deltares en gevolgd worden door onze 
werknemers. 
 
Voor de start van de werkzaamheden wordt een start werkbespreking gehouden, Doel van deze 
bespreking is het beperken van de risico’s van het werk. daarbij zijn in ieder geval de heiploeg en de 
uitvoerder aanwezig.  
 
Toezicht op de werkzaamheden door de uitvoerder van Gebr. van ’t Hek vind periodiek plaats. In (vrijwel) 
alle gevallen is de machinist / voorman het aanspreekpunt op de bouwplaats en verantwoordelijk voor de 
ploeg. 

14. Werk en rusttijden 

De volgende werk- en schafttijden zijn in principe als volgt vastgesteld bij Gebr. van 't Hek BV: 
Werktijd  van 07:00 tot 16:00 
1e schaft  van 09:30 tot 10:00 
2e schaft  van 12:30 tot 13:00 
 
Nachtwerk 
De schafttijden worden in overleg vastgesteld 
 
De schaft vindt plaats in de door Stichting Deltares ter beschikking gestelde schaftruimte, inclusief 
kleedruimte en sanitaire voorzieningen. 
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15. Arbo-risico’s palen trekken 

 

 

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

Trilwerkzaamheden Vallen/kantelen kraan Slechte grondslag Grondverbetering, verdichten, goede opstelling op schotten 

algemeen  Te zware lasten, te ver weg Rekening houden hijstabel, dichterbij rijden, zwaardere kraan 

  Van schotten afrijden Opletten tijdens rijden 

 Aanraken hete delen Niet opletten Eerst af laten koelen, handschoenen dragen 

   Geen onbevoegden in het werkbereik van de kraan 

 Vallen last uit kraan Niet goed aanslaan Goed aanslaan 

 Breken strop Overmatige slijtage Tijdig vervangen, ter beoordeling heier/machinist 

  Te lichte strop gebruikt Zwaardere strop gebruiken 

 Pletten/knellen Niet opletten Geen onbevoegden in het valbereik van de kraan 

   Tijdig intrekken lichaamsdelen 

Laden en lossen 
vrachtauto's 

Pletten/knellen Niet opletten Geen onbevoegden in het hijsbereik van de kraan 

   Tijdig intrekken lichaamsdelen 

Paal  Paal breekt Paal beschadigd Niet onder de last lopen 
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16.  Arbo-risico’s overige 

Algemeen 
Binnen het draaibereik van de kraan mogen geen werkzaamheden door derden worden uitgevoerd. 
Dragen van veiligheidshelm in het bereik van de kraan. 
Dragen van gehoorbescherming bij het in bedrijf zijn van tril- en/of hei-apparatuur. 
 

Activiteit Risico Oorzaak Maatregel 

Lossen kraan Vallen/kantelen kraan Verkeerd afrijden Opletten  

  Afrij beunen kantelen Beunen goed en vlak neerzetten 

  Afrij beunen te smal Voldoende brede beunen gebruiken 

 Bekneld raken Niet opletten Geen onbevoegden in het valbereik van de kraan 

   Tijdig intrekken lichaamsdelen 

Rijden kraan Bekneld raken Niet opletten Geen onbevoegden in het valbereik van de kraan 

   Tijdig intrekken lichaamsdelen 

 Vallen/kantelen kraan Slechte grondslag Grondverbetering, verdichten, goede opstelling op schotten 

  Van schotten afrijden Opletten tijdens rijden 

Balken en buizen leggen Vallen/kantelen kraan Slechte grondslag Grondverbetering, verdichten, goede opstelling op schotten 

  Te zware lasten, te ver weg Rekening houden hijstabel, dichterbij rijden, zwaardere kraan 

 Pletten/knellen Niet opletten Geen onbevoegden in het valbereik van de kraan 

   Tijdig intrekken lichaamsdelen 

 Vallende voorwerpen Losse delen aan/op balken/plaat Schoonmaken 

  Stoten vloerplaat Voorzichtig manoeuvreren, nergens tegen aan stoten 

Laswerkzaamheden Brand/explosiegevaar Verkeerd gebruik lasapparatuur Deskundig gebruik lasapparaat / snijbrander 

  Zwerfafval Omgeving vrij houden van brandbaar materiaal 

   Brandblusapparatuur binnen handbereik 

 Vergiftiging/verstikking  Slechte ventilatie Laswerk uitvoeren in openlucht (voldoende schone lucht) 

   Bij inpandige omgeving: gebruik ventilatoren 
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17. Controlelijst werk gereed 

 
Werkzaamheden:  Damwand     Betonpalen       HEKpalen      Stempelwerk       Anders …. 

Uitgevoerd door:  

Materieel:  

Aantal geplaatste planken / palen:  

Gebruikte tekening:  Versie:  Datum:  

Werk gemaakt conform tekening:  Ja      Nee, indien nee afwijking en reden?  …. 

Werkzaamheden naar wederzijdse 
tevredenheid uitgevoerd ? 

 Ja      Nee, indien nee: reden?  …. 

Verklaring kabels- en leidingvrij werktracé 
ingevuld ? 

 Ja      Nee 

Kabels of leidingen geraakt ?  Nee    Ja,  Welke?  …. 

Andere bijzonderheden:  

 

Handtekening vertegenwoordiging Handtekening heibaas / lasvoorman / boormeester 
Opdrachtgever Gebr. van ’t Hek BV 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
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Bijlage 1: Verklaring kabel- en leidingvrij werktracé 

Versie 2014.03 - versiedatum 11-12-2014 
 

Opdrachtgever  Stichting Deltares 
Vertegenwoordigd door:  ………………………………………(naam in blokletters) 
 
                                        …………………………………………………..(functie) 
 
Project:… Delft, Hekpalen tbv onderzoek doormeetmethoden 
 

Globale werkomschrijving…..…………………………………………………….. 

 ………………………………………………………….. 

Verklaart hierbij op   ………………………………………………….(datum) 

Door een medewerker van Gebr. van ’t Hek, …………………………..(naam in blokletters), 

te zijn gevraagd naar de Klic-melding en hierbij te hebben medegedeeld dat:  

(aankruisen wat van toepassing is: 2 vakjes): 

 

� De Klic-melding m.b.t. de door ons uit te voeren werkzaamheden door opdrachtgever is 
gedaan en ter inzage blijft op het werk. Dat alle kabels door haar zijn opgezocht en gemarkeerd en 
zij dit alles heeft getoond aan de medewerkers van Gebr. van ’t Hek BV. 

 Nummer Klic-melding: ………………….………….Datum(niet ouder dan 20 werkdagen): ………….. 
 Bij Klic-meldingen ouder dan 20 werkdagen garandeert de opdrachtgever de informatie als 

betrouwbaar, en aanvaart daarvoor bij schade de aansprakelijkheid. 
 

� Er geen kabels en leidingen aanwezig zijn en de uit te voeren werkzaamheden zonder enige 
belemmeringen uitgevoerd kunnen worden. 
Bij eventuele optredende schade aan onbekende kabels en leidingen zal Gebr. van ’t Hek 
Aannemingsbedrijf door de opdrachtgever worden gevrijwaard van alle aansprakelijkheid in deze. 

 

� Er wel één of meerdere kabels en leidingen aanwezig zijn welke op blad 2 nader zijn 
aangegeven,  en dat deze op een deugdelijke wijze zijn beschermd, opgezocht en gemarkeerd. 
Deze kabels c.q. leidingen liggen niet daar waar de damwand en/of palen e.d. geplaatst dienen te 
worden. 
Bij correcte uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever Gebr. van ’t Hek vrijwaren van 
aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen.  
 (Op blad 2 duidelijk omschrijven welke kabels en leidingen aangegeven zijn en hun plaats t.o.v. 
de te plaatsen damwand en/of palen o.i.d. en op welke wijze deze zijn beschermd en gemarkeerd). 

 

Handtekening vertegenwoordiging Handtekening vertegenwoordiging 
Stichting Deltares Gebr. van ’t Hek BV 
 

………………………………………. ……………………………………………. 
 
(zonder handtekening wordt het werk niet gestart) (alleen ondertekenen als er veilig gewerkt kan worden) 
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Omschrijving van de aanwezige en aangegeven kabels en leidingen 
 
(De opdrachtgever kan niet volstaan met het verwijzen naar KLIC tekeningen. Alle kabels 
en leidingen dienen door de opdrachtgever te zijn opgezocht en gemarkeerd. De 
opgezochte en gemarkeerde kabels en leidingen zijn op verzoek getoond aan de 
uitvoerende van de Gebr. van ’t Hek BV). 
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening vertegenwoordiging Handtekening vertegenwoordiging 
 Stichting Deltares Gebr. van ’t Hek BV 
 
………………………………………. ……………………………………………. 
 
(zonder handtekening wordt het werk niet gestart)  (alleen ondertekenen als er veilig gewerkt kan worden) 
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Bijlage 2: Opstellingskeuring funderingsmachines 

 

Checklist werkvoorbereiding        

Categorie 

1 

Identificatie van de machine     Keuring             

Fabrikaat/merk   Datum keuring     

Model/type   Project    

Delft, Hekpalen tbv onderzoek 

doormeetmethoden 

Serienummer   Plaats    DELFT 

Bouwjaar         

Eigenaar Gebr. van ’t Hek Opdrachtgever   Stichting Deltares 

Volledig adres Nekkerweg 63 Opmerkingen:     

  ZO Beemster       

Keurmeester       Toe te passen funderingstechniek       

Eigen deskundige         

Keuringsinstantie         

Werkvoorbereider       

Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct 

verantwoordelijke)       

Naam          

Handtekening         

            

Vakjes ja /nee met kruisje invullen waar van toepassing; met O indien niet van toepassing     

 

A Omgeving beoordeling                   

A100 Algemeen     Ja Nee  Opmerkingen  

A101 Is het V&G plan uitvoeringsfase aanwezig?   X       

A102 Is het funderingsplan aanwezig?           

A103 Zijn de sonderingen aanwezig?           

A104 Zijn de penetrolog gegevens aanwezig?           

A105 Zijn de routing en opslag van de  palen enz. bekend?          

A106 ……………………………………………………………………………          

A200 Aanvoer/afvoer routes    Ja Nee  Opmerkingen  

A201 Is het bouwterrein goed bereikbaar voor zwaar/lang verkeer?         

A202 Zijn kabels/leidingen in aan/afvoer route aangegeven?         

A203 Is het bouwterrein over water bereikbaar?          

A204 Zijn er voldoende ankerpunten in de bouwput aanwezig?        N.v.t.  

A205 

Is de maximum belasting van de ankerpunten bekend en 

voldoende?        N.v.t.  

A206 ……………………………………………………………………………          
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A300 Risico factoren (let op: hier bij JA melden bij verantwoordelijke) Ja Nee  Opmerkingen  

A301 Bevinden zich boven/ondergrondse kabels/leidingen nabij?         

A302 Is KLIC-melding gedaan en zijn gegevens aanwezig?              

      Ja Nee  Opmerkingen  

A303 Zijn er bij bovengr. leidingen voldoende aardingspunten aanwezig?             

A304 Zijn er verkeer/vaar/spoorwegen of aanvliegroutes?          

A305 Zijn er gebouwen/scholen/ziekenhuizen e.d. nabij?          

A306 Zijn er opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen nabij?          

A307 Is er vervuiling/munitie in de bodem?           

A308 Is bij vervuilde grond een onderzoeksrapport aanwezig?             

A309 ……………………………………………………………………………          

B Bouwterrein beoordeling                   

B100 Grondwerk     Ja Nee  Opmerkingen  

B101 Is de bovenlaag voldoende draagkrachtig?          

B102 Is het bouwterrein voldoende breed en vlak?          

B103 Is het terrein voldoende gedraineerd?           

B104 Zijn kabels/leidingen aangegeven?           

B105 Zijn er sloten/ontgravingen gedempt o.d.?          

B106 Zijn gedempte sloten/ontgravingen gemarkeerd?          

B107 Is er voldoende opbouw- en opstelruimte?          

B108 ……………………………………………………………………………          

B200 Werken in kelders of gebouwen   Ja Nee  Opmerkingen  

B201 Is de vloerbelasting bekend en voldoende?         N.v.t.  

B202 Is er voldoende ventilatie?           N.v.t.  

B203 ……………………………………………………………………………          

C Capaciteitsbeoordeling                   

C100 Capaciteitsgegevens    Ja Nee  Opmerkingen  

C101 Is de maximaal optredende situatie vlgs. het werkplan bekend?         

C102 Is deze situatie acceptabel vlgs. de cap. tabel van de machine?         

C103 Is op andere wijze aangetoond dat machine geschikt is?         

C104 Is de maximale capaciteit van machine plus brugwagen bekend?        N.v.t.  

C105 Is de maximale capaciteit van machine plus ponton bekend?        N.v.t.  

C106 ……………………………………………………………………………          
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Checklist demontabele 

machine        

Categori

e 2 

Identificatie van de machine     Keuring             

Fabrikaat/merk  Datum keuring    

Model/type  Project    

Delft, Hekpalen tbv onderzoek 

doormeetmethoden 

Serienummer  Plaats    DELFT 

Bouwjaar       

Eigenaar 

Gebr. van ’t 

Hek Opdrachtgever   Stichting Deltares 

Volledig adres Nekkerweg 63 Opmerkingen:    

  ZO Beemster      

Keurmeester       Toe te passen funderingstechniek       

Eigen deskundige       

Keuringsinstantie       

Keuringsdeskundige       

Onvolkomenheden (nee) gemeld bij: (direct 

verantwoordelijke)       

Naam          

Handtekening         

            

Vakjes ja /nee met kruisje invullen waar van toepassing; met O indien niet van toepassing     

 

D Machine beoordeling                   

D000 Algemeen     Ja Nee  Opmerkingen  

D001 Is de checklist werkvoorbereiding aanwezig?          

D002 Zijn de gegevens in deze checklist werkvoorbereiding juist?         

D003 Is het kraanboek aanwezig?           

D004 Is de capaciteitstabel aanwezig?           

D005 Is het instructieboek aanwezig?           

D006 Is het rapport periodieke keuring (jonger dan 1 jaar)aanwezig?         

D009 ……………………………………………………………………………          

D100 Cabine/bedieningsplaats    Ja Nee  Opmerkingen  

D101 Zijn de loopbordessen geplaatst en geborgd?          

D102 Is dakrooster/veiligheidglas (FOP) op cabine/bedieningsplaats?         

D103 Functioneren alle bedieningsorganen naar behoren?          

D104 Functioneert de inclinometer c.q. giekhoekmeter?          

D105 ……………………………………………………………………………          
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D200 Giek (opbouwlengte= …….m)   Ja Nee  Opmerkingen   

D201 Is giek verlengd of ingekort?        bij Ja alle vragen D200 beantwoorden 

D202 Zijn alle verbindingspennen/borgpennen gemonteerd én geborgd?         

D203 Verkeren de giekdelen in goede staat?           

D204 Zijn alle tuipennen gemonteerd én geborgd?          

D205 Zijn de tuien goed ingevet/geconserveerd (met name de sockets)?         

D206 Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?          

D207 Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?          

D208 Bevinden zich geen losse onderdelen op giek?          

D209 ……………………………………………………………………………          

D300 Leider/Makelaar (opbouwlengte= …….m)  Ja Nee  Opmerkingen   

D301 Is leider/makelaar verlengd of ingekort?        bij Ja alle vragen D300 beantwoorden 

D302 Zijn alle verbindingspennen c.q. bouten gemonteerd en geborgd?         

D303 Zijn verbindingspennen giekkop gemonteerd en geborgd?         

D304 Zijn kabelschijven en uitloopbeveiligingen in orde?          

D305 Zijn kabels op de juiste wijze ingeschoren?          

D306 Zijn schakelaars /signaalkabels aangesloten en werkzaam?         

D307 Zijn makelaar heftuien vastgezet en geborgd?          

      Ja Nee  Opmerkingen   

D308 Zijn hefcilinder borgpennen geplaatst en geborgd?          

D309 Zijn hefcilinder schroefogen spelingsvrij en geborgd?          

D310 Bevinden zich geen losse onderdelen op leider/makelaar?         

D311 Zijn alle slangen en leidingen juist gemonteerd en in orde?         

D312 ……………………………………………………………………………          

D400 Boven- onderwagen    Ja Nee  Opmerkingen   

D401 Is rijdwerk breedgezet en geborgd?           

D402 Zijn ballastdelen/powerpack geplaatst en vastgezet?          

D403 Is frame van powerpack deugdelijk gemonteerd?          

D404 Is machine opgesteld op schotten/stevige ondergrond?         

D405 Functioneert zwenkrem naar behoren?           

D406 Zijn verbindingspennen/bouten v.h. A-frame vastgezet/geborgd?         

D407 Functoneert de parkeerrem naar behoren?          

D408 Is de machine opgesteld voor oprichten vlgs. machineinstructie?         

 (bijv. loopwielen opgestopt, rijdmotor achter, zwenkpal los, enz.)         

D409 ……………………………………………………………………………          
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D500 Staalkabels/lieren    Ja Nee  Opmerkingen  

D501 Zijn kabels visueel gecontroleerd en in orde?          

D502 Zijn wigklemmen/draadhuizen goed vastgezet en geborgd?         

D503 Functioneren remmen c.q. lieren naar behoren?          

D504 ……………………………………………………………………………          

D600 Hydraulische cilinders    Ja Nee  Opmerkingen  

D601 Zijn cilinders vrij van uitwendige lekkage?          

D602 Zijn cilinders vrij van inwendige lekkage? (doorzakken)         

D603 Zijn slangen visueel gecontroleerd en in orde?          

D604 ……………………………………………………………………………          

D700 Beveiligingen/begrenzingen/signaleringen  Ja Nee  Opmerkingen  

D701 Functioneert optopbeveiliging (eindafslag)?          

D702 Functioneert instapbeveiliging?           

D703 Functioneren eindschakelaars?           

D704 Functioneert noodstop?            

D705 Functioneert LMB c.q. trekkrachtmeter?           

D706 ……………………………………………………………………………          

D800 Lift of werkplatform    Ja Nee  Opmerkingen  

D801 Functioneert H/L begrenzing liftlier?           

D802 Functioneert vanginrichting liftslede?           

D803 Is liftbaan recht en aaneensluitend?           

D804 ……………………………………………………………………………          

D900 Uitrustingsstukken    Ja Nee  Opmerkingen  

D901 Is kat in goede staat?            

D902 Zijn takelblokken/hijsgereedschappen in goede staat?         

D903 Zijn geleideklauwen/sleden in goede staat?          

D904 Is heiblok/boormotor/vibrator in goede staat?          

D905 Zijn uitrustingsstukken op juiste wijze gemonteerd?          

D906 Is borgketting tussen giek en vibrator gemonteerd?          

D907 ……………………………………………………………………………          

 Controle capaciteit    Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3 

 Massa leiders/makelaar    Kg Kg Kg 

 Massa heiblok / trilblok / boormotor Kg Kg Kg 

 Massa hei-/hijsuitrusting  Kg Kg Kg 

 Totaal apparatuur A Kg Kg Kg 

 Massa paal / plank / hijslast   Kg Kg Kg 

 Totale last B Kg Kg Kg 

 Last A toelaatbaar tot een vlucht van   m m m 

 Last B toelaatbaar tot een vlucht van  m m m 
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Bijlage 3: Notities 
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Bijlage 4: Formulier voor startwerkbespreking 

 
 
 
 
 
 



1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen C-1

C Coördinaten palenveld





1209345-002-GEO-0001, 14 januari 2016, definitief

Opzet testlocatie voor in de grond gevormde palen D-1

D Gegevens van injecties voor maken defecten
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E.1 Aangebrachte defecten
Voor toelichting op de defectcode zie Figuur 3.2.

Voorziene defecten

Paalnr. Defect Defect Meetbuis
Diepte* Centrisch of
(meter) Ex-centrisch

1 E en C 3, 6 E1
2 D en C 3, 6 E1
3 E en B 3, 6 E2
4 D en B 3, 6 E1
5 E en F 3, 6 C
6 E en B 3, 8 C
7 C 8 C
8 A Geen defect C
9 F 8 C
10 E en B 3, 8 C
11 D en F 3, 6 C
12 A Geen defect C
13 B 8 C
14 A Geen defect C
15 D en F 3, 8 C
16 E en C 3, 8 C
17 D en B 3, 8 C
18 E en F 3, 8 C
19 D en C 3, 8 C
20 E en C 3, 8 C

Opmerking:
• De diepte is gemeten ten opzichte van de kop van de wapening.

E.2 Uiteindelijk aangebrachte defecten

Paalnr. Defect Defect Opmerkingen
 (controle) Diepte*

(meter)
1  (G) 3 E

6 C
2 3 D

6 C
3 3 E
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6 B
4 3 D

6 B
5 3 E

6 F
6  (G) 3 E

8 B
7  (G) 6.5 C verdikking door op en neer halen boorbuis

8 C
8  (G) geen defect
9 geen defect (defect op 8 m niet gemaakt)
10 3 E

8 B
11  (I) 3 D

6 F
12 geen defect
13  (G) 6.5 C verdikking door op en neer halen boorbuis

8 B
14 geen defect A

3 dummy PVC buis (lengte 280 mm)
7 dummy PVC buis (lengte 280 mm)

15 3 D
8 F

16 8 C (defect op 3 m niet gemaakt)
17  (G) 3 D

8 B
18 3 E

8 F
19 3 D

8 C
20 (defect op 3 m niet gemaakt)

8 C lans verstopt: defect niet symmetrisch

Opmerkingen
• De positie van de buizen is uitgevoerd conform de planning, zie bijlage C
• De diepte is gemeten ten opzichte van de kop van de wapening.
• In kolom 1: (G) paal is getrokken, (I) inspectie paalkop geweest (zie hoofdstuk 6).
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