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DOELSTELLING 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend stappenplan om de optimale uitvoeringsmethode 

voor het bouwen van een kelder te bepalen. 

 

AANPAK 

Helemaal aan het begin van onze afstudeeropdracht hebben we een plan van aanpak opgesteld. 

Met dit plan van aanpak was eigenlijk het uiteindelijke doel meteen duidelijk. 

Na het plan van aanpak zijn we begonnen met het onderzoek. Het onderzoek hebben we opgesplitst 

in twee delen. Tijdens het eerste deel, de analysefase hebben we gekeken welke 

uitvoeringsmethoden er allemaal zijn en deze vervolgens onderzocht. Na het onderzoek hebben we 

een selectie gemaakt en de gekozen uitvoeringsmethoden zijn tijdens het verdiepende onderzoek 

verder onderzocht. Met het verdiepende onderzoek hadden we alle gegevens om ze te verwerken 

tot een stappenplan. Voor het stappenplan hebben we eerst methoden gezocht om de gegevens zo 

te verwerken dat het stappenplan duidelijk en makkelijk te gebruiken is.  

Het stappenplan is uiteindelijk een excelmodel geworden. Door vragen te beantwoorden komt er de 

best toepasbare uitvoeringsmethoden uitrollen. 

Als laatste hebben we een handleiding geschreven over hoe het programma te gebruiken en 

toelichtingsbladen om de vragen in het model eenvoudig te kunnen beantwoorden. 

 

RESULTATEN 

Het resultaat is allereerst een onderzoek waarmee we alle mogelijke uitvoeringsmethoden hebben 

vergeleken en uiteindelijk een selectie hebben gemaakt. Door het verdiepende onderzoek die is 

vastgelegd in verschillende verslagen hadden we een goede basis voor het stappenplan.  

Na het opstellen van verschillende varianten voor het stappenplan hebben we uiteindelijk een 

excelmodel gemaakt. Samen met de handleiding en de toelichting op de vragen hebben we zo een 

stappenplan gemaakt waarmee in de voorbereidingsfase een redelijk betrouwbaar advies kan 

worden gegeven op het gebied van bemaling, funderingspalen en (dam)wanden. 
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OBJECTIVE 

Developing a decision support step by step plan to determine the best implementation method to 

build a basement. 

 

WORKING METHOD 

At the beginning of our graduation, we have established an action plan. With this plan was the 

ultimate goal immediately clear. After the action plan we started with the research. We have split  

the research in two parts. During the first part, the analysis phase, we consider which methods are 

there and afterwards we examined the methods. following the investigation we made a selection of  

the chosen methods while further deepening the research. With the further research we had all the 

information to implement them into a step by step plan. For the step by step plan, we searched for 

methods to implement the data so that the steps became clear and easy to use. 

The step by step plan is ultimately an excel application. By answering questions will be the best 

application methods outcome. Finally, we have written a manual on how to use the application and 

explanation sheets to be able to answer the questions in the application simply. 

 

 

RESULTS 

The result is a research of all possible implementation methods, these methods  are then compared 

and finally a selection is made. By deepening the research that is outlined in several reports, we had 

a good base for the step by step plan. After the preparation of different variants for the step by step 

plan, we have made an excel application. 

Together with the manual and the notes on these questions we have made a step by step plan,  

with this step by step plan there may be a fairly reliable advise given about dewatering, dam-walls 

and foundations. 
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1.0   Inleiding 
 

Tegenwoordig wordt er veel technische kennis van de 

mensen in de bouw verwacht. Van een 

werkvoorbereider wordt verwacht dat hij overal wat 

vanaf weet maar dat is natuurlijk onmogelijk.

Ondergronds bouwen is een specialisatie waar vaak te 

weinig kennis over is en dit kan het kiezen van de juiste 

bouwmethoden voor het ondergronds bouwen in de 

weg staan. Er is onvoldoende kennis beschikbaar of er is 

onvoldoende ervaring met het uitvoeren van een 

ondergronds project. Verder speelt tijdsgebrek ook een 

grote rol. Er is vaak geen tijd om methoden te 

vergelijken en geen tijd om te kijken welke methoden er 

eigenlijk allemaal beschikbaar zijn.

In het hedendaagse leven komt he

er bouwfouten worden gemaakt

voorkomen zijn. Dat zijn de bouwfouten die door een 

goede voorbereiding al getackeld hadden kunnen worden. 

steeds belangrijkere rol spelen en willen

daarvoor lijkt simpel en klinkt logisch. Maar is dat ook zo? 

 

 

Het doel van ons afstudeeropdracht is om een beslissingsondersteunend stappenplan te maken voor 

het kiezen van de optimale uitvoer

onderdelen een redelijk betrouwbaar 

funderingspalen. Deze drie onderdel

bouwen.  

 

 

Om een goed beeld te krijgen van de vele uitvoeringsmethoden die mogelijk zijn, wordt er eerst een 

vooronderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek wordt er 

bemalingen, (dam)wanden en paalfunderingen. 

Na een uitgebreid vooronderzoek

bemaling, wanden en funderingspalen. De onderdelen die gekozen zijn zullen verder onderzocht 

worden tijdens het verdiepende onderzoek, dit zal de basis zijn voor het stappenlan.

Na het verdiepende onderzoek 

Door de voorontwerpen van een stappenplan 

bepaald welk stappenplan het meest efficiënt zou kunnen zijn om ons doel te kunnen bereiken. 

Op basis van dit voorontwerp wordt in overleg met experts een definitief ontwerp 

gemaakt. Als alle gegevens in het stappenplan zijn verwerkt zal het stappenplan getoetst worden op 

meerdere manieren. Uiteindelijk zal het eindproduct een 

over de uitvoeringsmethoden die het beste toegepast kunnen worden en er zullen waarschijnlijk ook 

bouwfouten voorkomen kunnen worden

bespaard.   
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2.0   Projectomschrijving 
 

2.1   Probleemanalyse 

Analyse van het probleem: 

Waarom wordt er niet altijd de optimale uitvoeringsmethode voor het bouwen van een kelder 

gekozen? 

 

Kern van het probleem: 

• Onvoldoende technische kennis met betrekking tot het bouwen van een kelder 

• Onvoldoende ervaring met het uitvoeren van een kelder 

 

Tijdgebrek in de voorbereiding 

• Te weinig tijd om verschillende uitvoeringsmethoden te vergelijken 

• Te weinig tijd om nieuwe uitvoeringsmethoden te onderzoeken 

• Te weinig tijd om de relaties tussen de uitvoeringsmethoden te onderzoeken 

 

Gevolgen  

• Er wordt gekozen voor de meest eenvoudige uitvoeringsmethode 

 

Deelproblemen: 

1. Welke mogelijke uitvoeringsmethoden voor het maken van een kelder zijn er? 

2. Welke gegevens en factoren spelen een rol? 

3. Hoe beïnvloeden de mogelijke uitvoeringsmethoden  en de gegevens / factoren elkaar? 

4. Aan welke eisen en wensen moet het stappenplan voldoen? 

5. Voldoet het stappenplan? 

 

 

2.2   Doelstelling 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend stappenplan om de optimale uitvoeringsmethode 

voor het bouwen van een kelder te bepalen. 

 

 

 

 

 

  

Het bepalen van de optimale 

uitvoeringsmethode voor 

het maken van een kelder 

Projectonafhankelijke 

gegevens 

Projectafhankelijke 

gegevens 

Stappenplan 

Werkvoorbereider 

Optimale 

uitvoeringsmethode voor 

het maken van een kelder 

Figuur 2.1 
 

Stroomschema doelstelling afstuderen 
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2.3   Probleemstelling 

Uitwerking deelproblemen: 

1. Welke mogelijke uitvoeringsmethoden voor het maken van een kelder zijn er? 

Dit deelprobleem wordt opgesplitst in de volgende onderdelen: 

• Damwanden 

• Bemaling 

• Grondwerk 

• Fundering 

We zullen in eerste instantie de verschillende methoden naast elkaar zetten en ze beoordelen op 

belangrijke punten. Alle uitvoeringsmethoden worden vergeleken en uiteindelijk wordt er een 

selectie gemaakt. De selectie wordt gemaakt door te kijken welke methoden het best geschikt zijn 

voor Aan de Stegge. 

 

2. Welke gegevens en factoren spelen een rol? 

Dit deelprobleem wordt opgesplitst in de volgende onderdelen: 

• Damwanden 

• Bemaling 

• Grondwerk 

• Fundering 

Bij deze fase worden de gekozen onderdelen onderworpen aan een verdiepend onderzoek. 

Tijdens dit verdiepende onderzoek zullen alle kenmerken van de verschillende uitvoeringsmethoden 

bekeken worden en met het uiteindelijke onderzoek kan een stappenplan gemaakt worden. 

Het verdiepende onderzoek vormt de basis voor het uiteindelijke stappenplan. 

 

3. Aan welke eisen en wensen moet het stappenplan voldoen? 

We zullen voor het schijven van het stappenplan eerst een programma van eisen opstellen. Het 

programma van eisen moet er voor zorgen dat het stappenplan goed bruikbaar is. Vervolgens zullen 

we de structuur van het stappenplan bepalen.  

Als dit allemaal duidelijk is zullen we het stappenplan opstellen en toelichtingsbladen schrijven waar 

nodig. 

 

4. Voldoet het stappenplan? 

We zullen het stappenplan toetsen door middel van 

• Programma van eisen 

• Referentieprojecten 

• Eventueel door experts 
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2.4   Programma van Eisen 

 

Het eindproduct zal aan de volgende eisen moeten voldoen: 

• Het stappenplan zal uit de volgende onderdelen bestaan: 

 - Bemalingsystemen 

 - (Dam)wandmethoden 

 - Funderingspalen 

 - Risico’s en aandachtspunten bij de systemen 

 - Kosten van de systemen (mag geen groot aandeel in de keuze hebben) 

• Het stappenplan zal door mensen met een geringe bouwkundige kennis doorlopen moeten 

kunnen worden. 

• De stappen moeten duidelijk zijn en eventueel toegelicht worden. 

• Het moet eenvoudig en niet te veel tijd in beslag nemen om het stappenplan door te lopen. 

Op deze manier zal het veel gebruikt gaan worden. 

• Als er meerdere systemen mogelijk zijn zullen deze vergeleken moeten kunnen worden om 

tot een beslissing te komen. 
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3.0   Toelichting onderzoek
 

Hoe het eindproduct er ongeveer uit moet zien was redelijk snel duidelijk. Om dit product te maken 

was er natuurlijk veel informatie nodig. Het onderwerp ondergronds bouwen is verdeeld in vier 

categorieën namelijk: bemaling, (dam)wanden, funderingspalen en

zullen in het hele afstudeertraject 

terugkomen omdat hier geen definitief stappenplan van gemaakt zal worden. De inhoud van dit 

onderzoek zal wel gebruikt worden voor h

Omdat er bij de onderdelen veel verschillende 

zijn, is er eerst een vooronderzoek gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg 

veel typen funderingspalen die niet allemaal onderzocht en verwerkt 

kunnen worden. In de analysefase zijn eerst alle typen meegenomen 

en vervolgens is er een selectie gemaakt door middel van verschillende 

gesprekken en afwegingen. 

vervolgens verder onderzocht.  

 

Dit onderzoek is verricht door verschillende 

en bedrijven te benaderen. 

 

Het onderzoek bestaat dus uit een analysefase en vervolgens een 

 

Het onderzoek is eigenlijk de basis voor 

worden en vervolgens rolt hier het eindproduct, het stappenplan uit.
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3.0   Toelichting onderzoek 

Hoe het eindproduct er ongeveer uit moet zien was redelijk snel duidelijk. Om dit product te maken 

was er natuurlijk veel informatie nodig. Het onderwerp ondergronds bouwen is verdeeld in vier 

categorieën namelijk: bemaling, (dam)wanden, funderingspalen en grondwerk. Deze onderdelen 

zullen in het hele afstudeertraject terugkomen. Het onderwerp grondwerk zal wel in mindere mate 

terugkomen omdat hier geen definitief stappenplan van gemaakt zal worden. De inhoud van dit 

onderzoek zal wel gebruikt worden voor het opstellen van het stappenplan. 

Omdat er bij de onderdelen veel verschillende uitvoeringsmethoden 

is er eerst een vooronderzoek gedaan. Er zijn bijvoorbeeld erg 

veel typen funderingspalen die niet allemaal onderzocht en verwerkt 

e analysefase zijn eerst alle typen meegenomen 

gemaakt door middel van verschillende 

 De overgebleven onderdelen zijn 

 

Dit onderzoek is verricht door verschillende literatuur te raadplegen 

Het onderzoek bestaat dus uit een analysefase en vervolgens een verdiepend onderzoek

Het onderzoek is eigenlijk de basis voor het stappenplan. De verzamelde gegevens kunnen omgezet 
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Hoe het eindproduct er ongeveer uit moet zien was redelijk snel duidelijk. Om dit product te maken 

was er natuurlijk veel informatie nodig. Het onderwerp ondergronds bouwen is verdeeld in vier 

grondwerk. Deze onderdelen 

Het onderwerp grondwerk zal wel in mindere mate 

terugkomen omdat hier geen definitief stappenplan van gemaakt zal worden. De inhoud van dit 

verdiepend onderzoek.  

. De verzamelde gegevens kunnen omgezet 
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4.0   (Voor)onderzoek 
 

De start voor het maken van een compleet stappenplan omvat een vooronderzoek, in dit 

vooronderzoek zal er worden gekeken welke uitvoeringsmethoden er allemaal zijn en wat de 

kenmerken van deze uitvoeringsmethoden zijn. Wanneer er een goed beeld is van de verschillende 

uitvoeringsmethoden kan er kritisch worden gekeken naar de uitvoeringsmethoden die kunnen 

worden toegepast in het stappenplan. De keuze van de uitvoeringsmethoden in het stappenplan 

wordt mede bepaald door experts binnen Aan De Stegge. Vervolgens kan er een verdiepend 

onderzoek worden uitgevoerd van de uitvoeringsmethoden die uiteindelijk in het stappenplan wordt 

verwerkt. Door deze volgorde aan te houden kan er veel tijd worden bespaard in de latere fasen van 

het afstuderen. Als het onderzoeksgedeelte goed verricht is zal het tijdens het maken van het 

stappenplan een kwestie zijn van de gegevens verwerken tot een bruikbaar product. 

 

 

4.1   Vooronderzoek / Analyse van mogelijke systemen 

 

 4.1.1.   Analyse van bemalingssystemen 

Om een overzicht te kunnen krijgen welke bemalingen er in Nederland worden gebruikt, hebben we 

een analyse gedaan door bij verschillende bedrijven productbladen aan te vragen. Door al deze 

productbladen naast elkaar te leggen wordt er een veld gecreëerd met (bijna) alle soorten bemaling.  

De volgende zes bemalingen zijn (veel) van toepassing in Nederland: 

 

[1] Open bemaling 

Een open bemaling wordt toegepast voor het onttrekken van grondwater of drijflagen uit open 

putten en sloten. In het geval dat bij een ontgraving slechts een klein debiet hoeft te worden 

onttrokken en instabiele taluds geen risico vormen, dan is het mogelijk om alleen gebruik te maken 

van een open bemaling. 

 

[2] Vacuümbemaling 

De toepassing van vacuümfilters vindt met name plaats bij bemalingen ten behoeve van 

ontgravingen. De filters zijn eenvoudig aan te brengen en er is een grote vrijheid in de exacte plaats 

en aantal van de filters. De vereiste drooglegging kan in het algemeen goed worden gerealiseerd 

omdat bij capaciteitsproblemen eenvoudig filters zijn bij te plaatsen. 

 

[3] Zwaartekrachtbemaling 

Wanneer de bodem uit grove lagen bestaat kan er een zwaartekrachtbemaling toegepast worden. 

Het grondwater zal door middel van de zwaartekracht naar de bemalingfilters stromen. De filters zijn 

van boven open, er ontstaat dus geen vacuüm. Met behulp van een inhanger wordt het 

bemalingswater uit het filter gezogen. 

 

[4] Deepwellbemaling 

Met een onttrekking van deepwells kunnen grote debieten worden bereikt. Grondwater wordt door 

de deepwell naar een geconcentreerd onttrekkingspunt geleid. De deepwell vormt daardoor geen 

obstakel en heeft een beperkt onderhoud. De onderwaterpompen zijn perspompen, waarmee grote 

opvoerhoogten mogelijk zijn, grote verlagingen zijn dus goed te realiseren. 
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[5] Horizontale bemaling 

De horizontale bemaling wordt toegepast op grote bouwlocaties die een te groot oppervlak hebben 

voor een verticale bemaling. Gedacht kan worden aan grote parkeergarages. Deze man

bemalen is de meest gunstige, omdat er concreet ter plaatse onttrokken wordt, wat invloed heeft op 

het debiet. Het nadeel is dat het niet overal kan worden toegepast, de bodem dient vrij te zijn van 

obstakels, kabels en leidingen. De horizontale be

een verticale bemaling. 

 

[6] Retourbemaling 

Bij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in 

hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten

bemalingswater door middel van een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het 

bemalingswater via gesloten afvoerleidingen direct naar de retourbronnen.

 

 

 

Nu er een goed beeld is gevormd van de diverse bemalingssystemen, kan er worden begonnen met 

de volgende stappen. Een verdere uitwerking met 

zijn voor de invulling van het uiteindelijke stappenplan.

 

De uitwerkingen van deze analysefase zijn te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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De horizontale bemaling wordt toegepast op grote bouwlocaties die een te groot oppervlak hebben 

voor een verticale bemaling. Gedacht kan worden aan grote parkeergarages. Deze man

bemalen is de meest gunstige, omdat er concreet ter plaatse onttrokken wordt, wat invloed heeft op 

het debiet. Het nadeel is dat het niet overal kan worden toegepast, de bodem dient vrij te zijn van 

De horizontale bemaling kan ook worden gebruikt in combinatie met 

Bij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in 

hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten

bemalingswater door middel van een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het 

bemalingswater via gesloten afvoerleidingen direct naar de retourbronnen. 

Nu er een goed beeld is gevormd van de diverse bemalingssystemen, kan er worden begonnen met 

de volgende stappen. Een verdere uitwerking met allerlei technische gegevens zullen nu van belang 

zijn voor de invulling van het uiteindelijke stappenplan. 
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bemalen is de meest gunstige, omdat er concreet ter plaatse onttrokken wordt, wat invloed heeft op 

het debiet. Het nadeel is dat het niet overal kan worden toegepast, de bodem dient vrij te zijn van 

maling kan ook worden gebruikt in combinatie met 

Bij een retourbemaling wordt het opgepompte bemalingswater via een gesloten systeem in 

hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd. Bij een werking in een gesloten systeem wordt het 

bemalingswater door middel van een deepwell onttrokken. Vanuit de onderwaterpomp gaat het 

Nu er een goed beeld is gevormd van de diverse bemalingssystemen, kan er worden begonnen met 

allerlei technische gegevens zullen nu van belang 

werkingen van deze analysefase zijn te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.  
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 4.1.2   Analyse van (dam)wandsystemen 

Om een bouwput te kunnen vormen zal er ook rekening moeten worden gehouden met een grond- 

en/of waterkering. Hiervoor is dan ook een analyse gemaakt naar de diverse mogelijke wanden om 

een bouwput te kunnen vormen. In deze fase is een breed kader aangehouden voor de analyse van 

de wanden. De volgende wanden zijn geanalyseerd om in een later stadium deze analyse verder uit 

te werken: 

 

[1] Stalen damwand 

Een stalen damwand is een tijdelijke of permanent grond- en waterkerende constructie en eventueel 

voorzien van een verankering of stempeling. Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee een stalen 

damwand in de bodem kan worden gebracht. Dit is sterk afhankelijk van de plaatselijke 

omstandigheden. Er kan worden gekozen tussen het heien, trillen of drukken van damwanden. 

 

[2] Diepwand 

Een diepwand is een permanente grond- en waterkerende constructie en eventueel voorzien van een 

verankering of stempeling. Diepwanden worden gemaakt door het graven van een smalle en relatief 

diepe sleuf en deze te vullen met een slecht doorlatende substantie. De gebruikte substantie bestaan 

voornamelijk uit bentoniet en cement waaraan desgewenst vulstoffen worden toegevoegd. Ook 

substanties als beton en plastisch beton wordt toegepast. In een diepwand kan ook een foliescherm 

worden aangebracht. 

 

[3] Boorpalenwand 

Een boorpalenwand is een meestal permanente grond- en waterkerende constructie die is gevormd 

door op elkaar aansluitende beton- of bentonietcementpalen. Een boorpalenwand kan worden 

voorzien van een verankering of stempeling. 

 

[4] Berliner wand 

De berlinerwand is een tijdelijke grondkerende constructie bestaande uit stalen I-vormige profielen 

waartussen houten of stalen schotten zijn ingebracht. De wand kan worden voorzien van een 

verankering of stempeling. 

 

[5] Combiwand 

Een combiwand is eigenlijk een combinatie tussen verschillende profielen. In de meeste gevallen is 

het een combinatie van buisprofielen met daartussen een ‘gewone’  damwandprofiel. Door een 

combinatie van beide profielen te gebruiken, kun je profiteren van de verschillende eigenschappen 

die ze hebben. 

 

 

Ook van deze analyse is een uitwerking gemaakt die terug te vinden is in de bijlagenmap. 
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 4.1.3.   Analyse van funderingspalen 

Er is ook een globaal onderzoek gedaan naar de verschillende typen funderingspalen. In deze fase 

van het afstudeerproject hebben we een analyse gedaan naar elf funderingspalen. Dit aantal palen is 

tot stand gekomen door diverse gespecialiseerde bedrijven te benaderen voor productbladen. 

 

Er is een onderscheid gemaakt in drie hoofdcategorieën. Die categorieën zijn bepaald door de manier 

van inbrengen van de funderingspalen. Deze scheiding is gemaakt omdat de manier van inbrengen 

van belang is in een situatie. Je hebt altijd te maken met bepaalde grondsoorten, maar ook met 

belendingen waar rekening mee moet worden gehouden. De keuze van het type funderingspaal zal 

vooral gemaakt worden door deze twee punten, de grondsamenstelling en de belendingen. 

 

De eerste categorie die is geanalyseerd zijn de grondverwijderend geschroefde funderingspalen. Een 

kenmerk van dit systeem is dat er grond wordt verwijderd tijdens het inschroeven van de avegaar en 

dus zal het grond ook moet worden afgevoerd. De volgende funderingspalen vallen onder deze 

categorie: 

 

[1] Boorpaal 

Boorpalen zijn in de grond gevormde betonnen funderingselementen van grote diameter (1 tot 2 m) 

die tot grote diepten in de bodem kunnen worden aangebracht. Ze zijn zeer geschikt om grote 

geconcentreerde funderingsbelastingen over te brengen naar de ondergrond. 

 

[2] Mortelschroefpaal 

De mortelschroefpaal, ook wel de avegaar genoemd, zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond 

gevormde palen.  Ze kunnen dienen als funderingselement, maar ook aaneengesloten als palenwand 

worden uitgevoerd. 

 

[3] Buisschroefpaal 

Ook de buisschroefpaal zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Het verschil 

tussen de buisschroefpaal en de mortelschroefpaal, is dat de buisschroefpaal een beduidend grotere 

holle buis in de avegaar heeft zitten. Hierdoor is het mogelijk om de paal over de gehele lengte te 

wapenen. 

 

[4] Verbuisde schroefpaal 

Verbuisde (buis)schroefpalen zijn trillingsvrij en geluidsarm in de grond gevormde palen. Ze kunnen 

dienen als funderingselement, maar ook aaneengesloten als palenwand worden uitgevoerd. Doordat 

de palen binnen een steunbuis worden gemaakt is het risico van grondontspanning vrijwel nihil, 

zodat de palen een hoger draagvermogen hebben dan de traditionele schroefboorpaal. 

 

 

De tweede categorie die is geanalyseerd zijn de grondverdringende schroefpalen. Dit systeem zal ook 

schroevend worden uitgevoerd. Het verschil met de vorige methode is dat deze grondverdringend is. 

Hierbij zijn de volgende twee palen geanalyseerd: 
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[5] Frankipaal 

Bij het maken van een Frankipaal wordt eerst een stalen buis in de grond gebracht. Het heien vindt 

hierbij plaats op een betonprop in de voet van de buis. Soms wordt hierbij een voetplaat toegepast. 

Nadat de buis op diepte is gebracht wordt de buis vastgehouden met staalkabels, en wordt de 

betonprop uitgeheid. Hierbij ontstaat een verbreding aan de onderzijde van de paal. In de buis wordt 

nu een wapeningskorf gehangen en wordt de buis laagsgewijs volgestort met beton. De lagen 

worden hierbij aangestampt door inwendig te heien, terwijl de buis stapsgewijs wordt opgetrokken.  

 

[6] Verdringende schroefpaal 

De verdringende schroefpaal is een paal die trillingsvrij en geluidsarm wordt aangebracht. Een stalen 

buis met een verloren boorpunt wordt met een boormotor de grond ingedraaid, zo nodig met behulp 

van groutinjectie. Op de gewenste diepte gekomen wordt de benodigde wapening aangebracht. De 

buis wordt met mortel of beton gevuld en vervolgens getrokken. 

 

 

De laatste categorie die is geanalyseerd zijn de grondverdringende heipalen. Deze palen zullen de 

grond in worden geheid. Bij dit systeem zijn de volgende palen geanalyseerd: 

 

[7] Vibropaal 

Vibropalen zijn geheide, in de grond gevormde betonnen palen. De palen worden gevormd door een 

ingeheide stalen heibuis te vullen met beton en deze daarna uit de grond te trekken. De heibuis is 

aan de onderzijde afgesloten door een stalen, aan het draagvermogen aangepaste, schoen. 

 

[8] HSP paal 

Het is een slanke paal (standaard diameter 180 mm) met een paaldraagvermogen tot 250 kN. Door 

de hoge productie, tot 300 palen per dag, zijn de kosten per geleverd draagvermogen relatief laag. 

Automatisering van installatie brengt snelheid, kwaliteitsborging en registratie. De installatie is 

trillings- en geluidsarm. 

 

[9] Prefab betonpaal 

De prefab betonpaal is een grondverdringend geheid systeem welke in principe overal toegepast kan 

worden waar trillingen en geluid niet tot overlast leiden. 

De prefab betonpaal is waarschijnlijk de meest bekende betonpaal in Nederland. Omdat het een 

fabrieksmatig product betreft bestaat bij een correcte uitvoering van installatie een hoge mate van 

zekerheid ten aanzien van berekend draagvermogen. Een controle op het bereiken van de gewenste 

draagkrachtige laag kan door middel van "kalenderen" worden uitgevoerd.  

 

[10] Stalen buispaal 

De stalen buispaal is de meest toegepaste paal bij beperkte werkruimte. De paal wordt opgebouwd 

uit ter plaatse aan elkaar gelaste stalen buiselementen. In het eerste buiselement bevindt zich een 

grindprop. Op deze grindprop valt een heiblok, waarbij de buis zelf als geleiding voor het blok dient. 

Wanneer de buis op diepte is, wordt hij afgesneden op de juiste hoogte en gevuld met beton, met 

een kopwapeningsnet over de bovenste meters. 
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De onderstaande type funderingspaal is een paal speciaal voor de verankering van 

onderwaterbetonvloeren. We hebb

onderwaterbeton ook meenemen in ons stappenplan en dan kan deze paal zeel aantrekkelijk zijn.

 

[11] GEWI-paal 

GEWI- palen zijn funderingselementen met een groutdiameter van 120

drukkrachten kunnen overbrengen naar de ondergrond.

verankeringen van onderwaterbetonvloeren in combinatie met de constructie vloer.

Als trek-/drukpalen in beperkte ruimte.

boordiameter. 

 

 

Tijdens deze fase zijn de palen geanalyseerd op punten 

funderingspaal. De volgende punten zijn behandeld in deze fase van het onderzoek: installatie, 

toepassing, trillingsoverlast, gelui

trek/drukbelasting, maximale lengte, maximale diameter, 

uitvoeringssnelheid.  

 

In  een later stadium wordt er een selectie 

door gesprekken met mensen binnen 

geschikt zijn voor Aan de Stegge

worden moeten allemaal andere eigenschappen hebben om zo voor elke situatie een paal te kunnen 

kiezen. 

 

De uitwerkingen van de analysefase zijn terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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De onderstaande type funderingspaal is een paal speciaal voor de verankering van 

onderwaterbetonvloeren. We hebben deze paal meegenomen omdat we misschien 

onderwaterbeton ook meenemen in ons stappenplan en dan kan deze paal zeel aantrekkelijk zijn.

palen zijn funderingselementen met een groutdiameter van 120-250 mm die zowel trek

drukkrachten kunnen overbrengen naar de ondergrond. GEWI- palen worden toegepast als verticale 

verankeringen van onderwaterbetonvloeren in combinatie met de constructie vloer.

/drukpalen in beperkte ruimte. Geschikt voor funderingsherstel

Tijdens deze fase zijn de palen geanalyseerd op punten die belangrijk zijn voor de keuze van een type 

volgende punten zijn behandeld in deze fase van het onderzoek: installatie, 

toepassing, trillingsoverlast, geluidsoverlast, invloed belendingen, kosten, levertijd, 

trek/drukbelasting, maximale lengte, maximale diameter, globale toepasbaar in grondsoort en de 

In  een later stadium wordt er een selectie gemaakt voor de funderingspalen. Deze keuz

door gesprekken met mensen binnen Aan de Stegge en JVZ ingenieurs. De paaltypen moeten 

Aan de Stegge en de gekozen palen moeten goed zijn en de palen die gekozen 

worden moeten allemaal andere eigenschappen hebben om zo voor elke situatie een paal te kunnen 

De uitwerkingen van de analysefase zijn terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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De uitwerkingen van de analysefase zijn terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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 4.1.4.   Analyse van grondsoorten

Om een goed onderzoek te kunnen verrichten naar 

de diverse systemen, is het ook van belang om te 

weten wat de eigenschappen zijn van de 

grondsoorten die in Nederland aanwezig zijn. De 

grondsoorten zijn nergens hetze

systemen kritisch moeten worden geanalyseerd om 

te weten of ze gebruikt kunnen worden in een 

bepaald gebied. Grind kan bijvoorbeeld veel invloed 

hebben op de uitvoeringsmethoden.

In Nederland kunnen we zeggen dat er in grote 

lijnen vijf grondsoorten zijn. Deze vijf grondsoorten 

zijn: Grind, Zand, Klei, Leem en Veen.

 

Er is een uitgebreid analyseverslag gemaakt over de 

grondsoorten. Dit verslag is terug te vinden in de 

bijgeleverde bijlagenmap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Afbakening systemen 

 

Tijdens de analysefase zijn er behoorlijk veel verschillende 

onderzoek. Toen de kenmerken van de verschillende 

uitvoeringsmethoden vergeleken. Bij de

om verder uit te werken. Het was niet haalbaar om alle systemen mee te nemen in het verdiepende 

onderzoek en deze in het stappenplan te verwerken. Door gesprekken binnen 

externe instanties is er een selectie gekomen. Bij de funderingspalen zijn er zes paaltypen gekozen en 

in de analysefase waren er elf onderzocht. Bij de (dam)wanden waren de 

combiwand, betonnen diepwand, palenwand en de berlinerwand onderzocht.

onderzoek zijn alleen de damwanden en de palenwand verder onderzocht. Deze onderdelen zijn 

opgesplitst in verschillende typen en installatiemethoden. 

Bij de (dam)wanden zijn er behoorlijk wat systemen afgevallen omdat het onderzoek van

onderdeel erg complex is. Met de damwanden en de palenwanden kunnen eigenlijk alle projecten 

worden uitgevoerd worden die binnen onze projectgrenzen vallen. 
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Om een goed onderzoek te kunnen verrichten naar 

de diverse systemen, is het ook van belang om te 

weten wat de eigenschappen zijn van de 
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Er is een uitgebreid analyseverslag gemaakt over de 

grondsoorten. Dit verslag is terug te vinden in de 

Tijdens de analysefase zijn er behoorlijk veel verschillende uitvoeringsmethoden

onderzoek. Toen de kenmerken van de verschillende uitvoeringsmethoden bekend waren zijn de 

vergeleken. Bij de funderingspalen en (dam)wanden is er een selectie gemaakt

om verder uit te werken. Het was niet haalbaar om alle systemen mee te nemen in het verdiepende 

onderzoek en deze in het stappenplan te verwerken. Door gesprekken binnen Aan de Stegge

e instanties is er een selectie gekomen. Bij de funderingspalen zijn er zes paaltypen gekozen en 

in de analysefase waren er elf onderzocht. Bij de (dam)wanden waren de 

combiwand, betonnen diepwand, palenwand en de berlinerwand onderzocht.

onderzoek zijn alleen de damwanden en de palenwand verder onderzocht. Deze onderdelen zijn 

opgesplitst in verschillende typen en installatiemethoden.  

Bij de (dam)wanden zijn er behoorlijk wat systemen afgevallen omdat het onderzoek van

onderdeel erg complex is. Met de damwanden en de palenwanden kunnen eigenlijk alle projecten 

worden uitgevoerd worden die binnen onze projectgrenzen vallen.  

Bodemprofiel Nederland
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uitvoeringsmethoden meegenomen in het 

bekend waren zijn de 

anden is er een selectie gemaakt 

om verder uit te werken. Het was niet haalbaar om alle systemen mee te nemen in het verdiepende 

Aan de Stegge en met 

e instanties is er een selectie gekomen. Bij de funderingspalen zijn er zes paaltypen gekozen en 

in de analysefase waren er elf onderzocht. Bij de (dam)wanden waren de stalen damwanden, 

combiwand, betonnen diepwand, palenwand en de berlinerwand onderzocht. In het verdiepende 

onderzoek zijn alleen de damwanden en de palenwand verder onderzocht. Deze onderdelen zijn 

Bij de (dam)wanden zijn er behoorlijk wat systemen afgevallen omdat het onderzoek van dit 

onderdeel erg complex is. Met de damwanden en de palenwanden kunnen eigenlijk alle projecten 

Figuur 4.1 
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4.3   Verdiepend onderzoek van mogelijkheden

 

 4.3.1.   Verdieping van 

 

Om een beter beeld en meer inzicht te krijgen in de soorten bemalingen wordt er nu een 

onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek worden de technische gegevens en mogelijkheden van de 

systemen onder de loep genomen.

Bij de analysefase is er een keuze gemaakt voor systemen en nu is het zaak om de systemen zo goed 

in beeld te hebben dat er met het verdiepende onderzoek een stappenplan gemaakt kan worden.

deze fase hebben we verschillende bronnen geraadpleegd. We zijn begonnen met het zoeken naar 

informatie in boeken. Voor bemaling was vooral het boek 

belangrijk. 

Naast de boeken hebben we via 

bemalingsystemen. Bij de bemaling hebben we vooral veel aandacht beste

het belangrijkste onderdeel van bemalingsystemen. 

 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. 

uitwerking van de bemalingssytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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 bemalingssystemen 

Om een beter beeld en meer inzicht te krijgen in de soorten bemalingen wordt er nu een 

. Tijdens dit onderzoek worden de technische gegevens en mogelijkheden van de 

systemen onder de loep genomen. 

euze gemaakt voor systemen en nu is het zaak om de systemen zo goed 

in beeld te hebben dat er met het verdiepende onderzoek een stappenplan gemaakt kan worden.

deze fase hebben we verschillende bronnen geraadpleegd. We zijn begonnen met het zoeken naar 

informatie in boeken. Voor bemaling was vooral het boek Bemaling van bouwputten

Naast de boeken hebben we via JVZ Ingenieurs ook veel informatie gekregen over 

bemalingsystemen. Bij de bemaling hebben we vooral veel aandacht besteed aan de omgeving, dit is 

het belangrijkste onderdeel van bemalingsystemen.  

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. 

uitwerking van de bemalingssytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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Om een beter beeld en meer inzicht te krijgen in de soorten bemalingen wordt er nu een verdiepend 

. Tijdens dit onderzoek worden de technische gegevens en mogelijkheden van de 

euze gemaakt voor systemen en nu is het zaak om de systemen zo goed 

in beeld te hebben dat er met het verdiepende onderzoek een stappenplan gemaakt kan worden. In 

deze fase hebben we verschillende bronnen geraadpleegd. We zijn begonnen met het zoeken naar 

Bemaling van bouwputten (Copray, 1989) 

veel informatie gekregen over 

ed aan de omgeving, dit is 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. Een complete 

uitwerking van de bemalingssytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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4.3.2   Verdieping van (dam)wandsystemen

 

Bij de analysefase zijn er veel verschillende systemen 

om de damwanden, palenwanden en de betonnen diepwand uit te werken. Deze onderdelen hebben 

we vervolgens weer opgedeeld. De damwanden zijn opgedeeld in drie verschillende 

installatiemethoden namelijk: trillen, h

verschillende typen namelijk: schroefboorpalenwand, verbuisde schroefboorpalenwand en de 

buisschroefboorpalenwand. De betonnen diepwand is verder niet opgedeeld.

 

Als eerste is er gekeken naar de functies 

belangrijk. Na het bepalen van de functies 

verschillende uitvoeringsmethoden en 

onderdelen bepalen voor het grootste deel de keuze van de wand. Voor de (dam)wanden hebben we 

verschillende bronnen geraadpleegd. De meeste informatie hebben we uit de 

1993) en het Handboek Ondergronds 

 

Na het verdiepend onderzoek hebben we alle onderdelen nog eens goed bekeken en is er nog een 

keer een afbakening gemaakt. De betonnen diepwand is afgevallen omdat dit een erg ingewikkeld 

systeem is en binnen onze projectgrenzen zal een betonnen diepwand niet toegepas

palenwand is anders opgedeeld, er is nu niet meer gekeken naar het type paal maar naar de type 

wand. In het onderzoek zijn deze typen wel te zien.

belangrijker is dan het type funderingspaal dat wor

eigenschappen van de wand en het type funderingspaal dat wordt gebruikt niet.

 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische geg

uitwerking van de (dam)wandsytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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(dam)wandsystemen 

Bij de analysefase zijn er veel verschillende systemen onderzocht. Uiteindelijk is de keu

om de damwanden, palenwanden en de betonnen diepwand uit te werken. Deze onderdelen hebben 

we vervolgens weer opgedeeld. De damwanden zijn opgedeeld in drie verschillende 

installatiemethoden namelijk: trillen, heien en drukken. De palenwand is opgedeeld in drie 

verschillende typen namelijk: schroefboorpalenwand, verbuisde schroefboorpalenwand en de 

De betonnen diepwand is verder niet opgedeeld. 

Als eerste is er gekeken naar de functies die de wanden kunnen vervullen, deze zijn natuurlijk erg 

belangrijk. Na het bepalen van de functies is er gekeken naar de invloed op de omgeving van de 

verschillende uitvoeringsmethoden en de toepasbaarheid in verschillende grondlagen. Deze twee 

bepalen voor het grootste deel de keuze van de wand. Voor de (dam)wanden hebben we 

verschillende bronnen geraadpleegd. De meeste informatie hebben we uit de 

ndergronds Bouwen (Arends e.a., 1998) gehaald 

onderzoek hebben we alle onderdelen nog eens goed bekeken en is er nog een 

keer een afbakening gemaakt. De betonnen diepwand is afgevallen omdat dit een erg ingewikkeld 

systeem is en binnen onze projectgrenzen zal een betonnen diepwand niet toegepas

palenwand is anders opgedeeld, er is nu niet meer gekeken naar het type paal maar naar de type 

wand. In het onderzoek zijn deze typen wel te zien. Deze deling is veranderd omdat het type wand 

belangrijker is dan het type funderingspaal dat wordt gebruikt. Het type wand bepaald de 

eigenschappen van de wand en het type funderingspaal dat wordt gebruikt niet. 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. Een complete 

uitwerking van de (dam)wandsytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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onderzocht. Uiteindelijk is de keuze gemaakt 

om de damwanden, palenwanden en de betonnen diepwand uit te werken. Deze onderdelen hebben 

we vervolgens weer opgedeeld. De damwanden zijn opgedeeld in drie verschillende 

eien en drukken. De palenwand is opgedeeld in drie 

verschillende typen namelijk: schroefboorpalenwand, verbuisde schroefboorpalenwand en de 

die de wanden kunnen vervullen, deze zijn natuurlijk erg 

is er gekeken naar de invloed op de omgeving van de 

de toepasbaarheid in verschillende grondlagen. Deze twee 

bepalen voor het grootste deel de keuze van de wand. Voor de (dam)wanden hebben we 

verschillende bronnen geraadpleegd. De meeste informatie hebben we uit de CUR 166 (Jansen, 

onderzoek hebben we alle onderdelen nog eens goed bekeken en is er nog een 

keer een afbakening gemaakt. De betonnen diepwand is afgevallen omdat dit een erg ingewikkeld 

systeem is en binnen onze projectgrenzen zal een betonnen diepwand niet toegepast worden. De 

palenwand is anders opgedeeld, er is nu niet meer gekeken naar het type paal maar naar de type 

Deze deling is veranderd omdat het type wand 

dt gebruikt. Het type wand bepaald de 

 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

evens van de verschillende systemen. Een complete 

uitwerking van de (dam)wandsytemen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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 4.3.3.   Verdieping van 

 

Voor de funderingspalen zijn veel paalsoorten onderzocht. Na de analysefase zijn de meest 

voorkomende paaltypen gekozen. Na het kiezen zijn de gekozen paalsoorten verder onderzocht. De 

paalsoorten die niet verder onderzocht worden zijn om verschillende redenen afg

De meeste van die paalsoorten worden nauwelijks gebruikt of ze zijn niet bruikbaar voor 

ondergronds bouwen. Het verdiepende onderzoek is verricht door verschillende bronnen te 

raadplegen. Allereerst is er verschillende literatuur geraadpleegd zoal

Bouwen (Arends e.a., 1998) Het vinden van literatuur over funderingspalen bleek toch behoorlijk 

lastig te zijn. De ontbrekende informatie hebben we verkregen via bedrijven waaronder 

Ingenieurs en Wiertsema & Partners

 

Na de onderzoeksfase is er nog wel een wijziging in de paaltypen gekomen.

buisschroefpaal en de verbuisde buisschroefpaal bleken allemaal palen te zijn met ongeveer de 

zelfde eigenschappen. De verbuisde buisschroefpaal is een paaltype dat e

omdat het een erg complexe paal is en de voordelen beperkt zijn

hadden we in de analysefase weggestreept maar die hebben we uiteindelijk toch weer toegevoegd 

omdat de eigenschappen van de verdringende s

 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. Een complete 

uitwerking van de funderingspalen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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Verdieping van funderingspalen 

funderingspalen zijn veel paalsoorten onderzocht. Na de analysefase zijn de meest 

voorkomende paaltypen gekozen. Na het kiezen zijn de gekozen paalsoorten verder onderzocht. De 

paalsoorten die niet verder onderzocht worden zijn om verschillende redenen afg

De meeste van die paalsoorten worden nauwelijks gebruikt of ze zijn niet bruikbaar voor 

ondergronds bouwen. Het verdiepende onderzoek is verricht door verschillende bronnen te 

raadplegen. Allereerst is er verschillende literatuur geraadpleegd zoals het Handboek 

(Arends e.a., 1998) Het vinden van literatuur over funderingspalen bleek toch behoorlijk 

lastig te zijn. De ontbrekende informatie hebben we verkregen via bedrijven waaronder 

Wiertsema & Partners. 

onderzoeksfase is er nog wel een wijziging in de paaltypen gekomen. De mortelschroefpaal, 

buisschroefpaal en de verbuisde buisschroefpaal bleken allemaal palen te zijn met ongeveer de 

zelfde eigenschappen. De verbuisde buisschroefpaal is een paaltype dat erg weinig toegepast word

omdat het een erg complexe paal is en de voordelen beperkt zijn. De verdringende schroefpaal 

hadden we in de analysefase weggestreept maar die hebben we uiteindelijk toch weer toegevoegd 

de eigenschappen van de verdringende schroefpaal erg aantrekkelijk kunnen zijn.

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. Een complete 

ingspalen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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funderingspalen zijn veel paalsoorten onderzocht. Na de analysefase zijn de meest 

voorkomende paaltypen gekozen. Na het kiezen zijn de gekozen paalsoorten verder onderzocht. De 

paalsoorten die niet verder onderzocht worden zijn om verschillende redenen afgevallen. 

De meeste van die paalsoorten worden nauwelijks gebruikt of ze zijn niet bruikbaar voor 

ondergronds bouwen. Het verdiepende onderzoek is verricht door verschillende bronnen te 

andboek Ondergronds 

(Arends e.a., 1998) Het vinden van literatuur over funderingspalen bleek toch behoorlijk 

lastig te zijn. De ontbrekende informatie hebben we verkregen via bedrijven waaronder JVZ 

De mortelschroefpaal, 

buisschroefpaal en de verbuisde buisschroefpaal bleken allemaal palen te zijn met ongeveer de 

rg weinig toegepast word 

. De verdringende schroefpaal 

hadden we in de analysefase weggestreept maar die hebben we uiteindelijk toch weer toegevoegd 

chroefpaal erg aantrekkelijk kunnen zijn. 

Op de volgende bladzijde hebben we een overzichttabel gemaakt, dat in één oogopslag een beeld 

geeft over de eigenschappen en technische gegevens van de verschillende systemen. Een complete 

ingspalen is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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 4.3.4.   Verdieping van grondwerk

 

Tijdens de analysefase zijn de verschillende grondsoorten bekeken maar in het 

onderzoek hebben we het onderwerp van dit onderdeel wat veranderd. Tijdens het verdiepende 

onderzoek hebben we gekeken naar het grondwerk bij het ondergronds bouwen. Na de analysefase 

kwamen we erachter dat er dingen ontbreken op het gebied van

zijn voor het maken van een stappenplan.

Bij de wanden hebben we bijvoorbeeld veel uitvoeringsmethoden bekeken maar waarom zal er in 

sommige situaties geen natuurlijk talud toegepast worden. Het is in veel situaties hel

nodig om een grondkerende constructie te maken en er kan dan worden volstaan met een natuurlijk 

talud. De kosten van het ontgraven hebben we ook bekeken, niet alleen het uitgraven zelf maar in 

veel situaties is ook het afvoeren van de grond erg 

 

Een aantal onderdelen uit dit onderzoek hebben we verwerkt in het stappenplan bij het 

desbetreffende onderdeel en andere onderdelen hebben we niet verwerkt maar zijn wel belangrijk 

om een volledig onderzoek te doen.

 

Een complete uitwerking van het grondwerk is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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4.3.4.   Verdieping van grondwerk 

Tijdens de analysefase zijn de verschillende grondsoorten bekeken maar in het 

onderzoek hebben we het onderwerp van dit onderdeel wat veranderd. Tijdens het verdiepende 

onderzoek hebben we gekeken naar het grondwerk bij het ondergronds bouwen. Na de analysefase 

kwamen we erachter dat er dingen ontbreken op het gebied van grondwerk die wel belangrijk zullen 

zijn voor het maken van een stappenplan. 

Bij de wanden hebben we bijvoorbeeld veel uitvoeringsmethoden bekeken maar waarom zal er in 

sommige situaties geen natuurlijk talud toegepast worden. Het is in veel situaties hel

nodig om een grondkerende constructie te maken en er kan dan worden volstaan met een natuurlijk 

talud. De kosten van het ontgraven hebben we ook bekeken, niet alleen het uitgraven zelf maar in 

veel situaties is ook het afvoeren van de grond erg belangrijk. 

Een aantal onderdelen uit dit onderzoek hebben we verwerkt in het stappenplan bij het 

desbetreffende onderdeel en andere onderdelen hebben we niet verwerkt maar zijn wel belangrijk 

om een volledig onderzoek te doen. 

van het grondwerk is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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Tijdens de analysefase zijn de verschillende grondsoorten bekeken maar in het verdiepende 

onderzoek hebben we het onderwerp van dit onderdeel wat veranderd. Tijdens het verdiepende 

onderzoek hebben we gekeken naar het grondwerk bij het ondergronds bouwen. Na de analysefase 

grondwerk die wel belangrijk zullen 

Bij de wanden hebben we bijvoorbeeld veel uitvoeringsmethoden bekeken maar waarom zal er in 

sommige situaties geen natuurlijk talud toegepast worden. Het is in veel situaties helemaal niet 

nodig om een grondkerende constructie te maken en er kan dan worden volstaan met een natuurlijk 

talud. De kosten van het ontgraven hebben we ook bekeken, niet alleen het uitgraven zelf maar in 

Een aantal onderdelen uit dit onderzoek hebben we verwerkt in het stappenplan bij het 

desbetreffende onderdeel en andere onderdelen hebben we niet verwerkt maar zijn wel belangrijk 

van het grondwerk is terug te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap. 
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5.0   Voorontwerp stappenplan 
 

5.1   Stroomschema 

Het eerste idee wat we hadden voor het ontwikkelen van een 

stappenplan is het maken van een stroomschema, beter bekend 

als een hiërarchie of organigram.  Figuur 5.1 is een kleine opzet 

van zo’n stroomschema. Dit idee hadden we eigenlijk al tijdens het 

schrijven van het plan van aanpak. 

 

In het stroomschema begin je bovenaan met de eerste vraag. 

Door vervolgens bij elke stap een vraag te beantwoorden en 

daarna door te gaan via de aftakking die op dat moment van 

toepassing is, zul je uiteindelijk bij het eind van de stroomschema komen. Aan het einde van het 

stroomschema zul je uiteindelijk uitkomen bij de uitvoeringsmethode die het beste toepasbaar is.  

 

Dit systeem heeft natuurlijk wel enkele voor- en nadelen. Het voordeel van een stroomschema is dat 

iedere keuze dat je maakt zichtbaar en te achterhalen is in het stroomschema. Het nadeel is echter 

dat er te abstract een keuze wordt gemaakt. In de werkelijkheid is het niet ja of nee, maar een 

combinatie tussen die twee. Ook zal het stroomschema dat voor dit onderzoek tot stand is gekomen 

relatief groot worden, waardoor het onoverzichtelijk wordt. En doordat het onoverzichtelijk is, zal 

het minder aantrekkelijk worden om dit systeem te gaan gebruiken om de beste uitvoeringsmethode 

te gaan bepalen. 

 

 

5.2   Schuifschema 

Uiteindelijk is gebleken dat het maken/invullen van een stroomschema moeilijk en onoverzichtelijk 

is. Het zal zo groot worden dat het voor de gebruikers niet uitdagend is om dit stappenplan te gaan 

gebruiken. 

De volgende stap in het ontwikkelen van een stappenplan is een ontwerp bedenken dat er 

verleidelijk uitziet om te gaan gebruiken. Door te praten met diverse experts is het volgende ontwerp 

tot stand gekomen: het schuifschema (in figuur 5.2 is een uitwerking daarvan te zien).  

Kopietjes van de schuifschema’s zijn te vinden in het A3 boekje van de keuzemodule.  

 

Het principe van het schuifschema ziet er eenvoudig uit, terwijl de gedachte achter het ontwerp toch 

iets meer aandacht verdient. 

 

Elke schuif stelt een vraag voor die beantwoord dient te worden. De vraag kan worden beantwoord 

door de schuif zo te schuiven dat in het venstertje het antwoord te zien is dat van toepassing zal zijn. 

Bij elk antwoord is met grote zorgvuldigheid een beoordeling gegeven per systeem dat aangeeft 

welke uitvoeringsmethode het beste zal zijn. Nadat alle vragen (schuiven) zijn beantwoord kunnen 

de scores per uitvoeringsmethode bij elkaar worden opgeteld. De uitvoeringsmethode met de 

hoogste score zal in die situatie het meest voor de hand liggen. 

 

A

B

E F

C D

Figuur 5.1 
 

Opzet van Hiërarchie/Organigram 
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Ook het schuifschema heeft zo zijn voor

aantrekkelijk is om te gebruiken. Ook is het een tastbaar product dat zo gepakt kan worden om 

vervolgens op speelse wijze tot een systeem kunt komen.

Het grootste nadeel van het schuifschema is echter dat de 

moeten worden uitgerekend. Dit kan enige tijd kosten en bij een aanpassing van een antwoord zal 

die score weer opnieuw moeten worden berekend. Een ander nadeel van het schuifschema is dat het 

veel tijd inneemt om deze te maken. 

uiteindelijke product te komen. 

  

 

  

Figuur 5.2 
 

Foto van schuifschema 
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Ook het schuifschema heeft zo zijn voor- en nadelen. Het voordeel van het schuifschema is dat het 

aantrekkelijk is om te gebruiken. Ook is het een tastbaar product dat zo gepakt kan worden om 

vervolgens op speelse wijze tot een systeem kunt komen. 

Het grootste nadeel van het schuifschema is echter dat de totaalscores door de gebruiker zelf zal 

moeten worden uitgerekend. Dit kan enige tijd kosten en bij een aanpassing van een antwoord zal 

die score weer opnieuw moeten worden berekend. Een ander nadeel van het schuifschema is dat het 

e te maken. Er zal veel knipt en gesneden moeten worden om tot het 
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5.3   Excelsheet 

Als laatste is gekozen om het eindproduct te digitaliseren. Tegenwoordig is een digitaal programma 

bijna ondenkbaar. 

 

Uiteindelijk is er een keuzemodule tot stand gekomen dat is verwerkt in het programma Microsoft 

Office Excel. Door deze software te gebruiken kunnen er vragen worden beantwoord, kan het punten 

totaal automatisch worden opgeteld en is het zeer aantrekkelijk

te gebruiken. Microsoft Office Excel is een digitaal

marktleider is op het gebied van de rekenblad

 

In de digitale versie van het stappenplan zullen ook weer vragen worden verwerkt die beantwoord 

moeten worden. Bij elk antwoord is, net zoals bij het schuifschema, weer met grote zorgvuldigheid 

een beoordeling gegeven per systeem. Het programma zal uiteindelijk zelf alle scores bij elkaar 

optellen en de totaalscore zal dan een beeld geven welke systeme

liggen voor de beste uitvoeringsmethode.

 

Het gebruik van een excelsheet heeft duidelijk meer voordelen ten opzichte voor de stroomschema 

en het schuifschema. Het is ten eerste zeer aantrekkelijk voor de gebruiker om een dig

gebruiken. Ook is het snel in te vullen door een simpele muisklik

ook geld kunt besparen. Ook is de rekenfunctie van dit programma een groot voordeel. Hierdoor 

worden alle scores door het programma uit

berekenen. 

Een nadeel van een digitaal programma is dat het niet meer tastbaar is. Het zal waarschijnlijk 

ingevuld worden maar niet worden uitgeprint. Als het eenmaal is ingevuld zal er niet zo snel meer 

naar worden gekeken. 
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6.0   Definitief ontwerp stappenplan
 

6.1   Keuzemodule 

Nadat er in het voorontwerp een opzet is gemaakt van een keuzemodule en is gekeken naar de 

mogelijkheden binnen het programma kan er worden gewerkt aan een definitieve keuzemodule

Hierbij wordt het voorontwerp zover doorontwikkeld zodat het een eindproduct zal worden waar 

veel bedrijven en dan met name Bedrijfhuisvesting Aan De Stegge 

maken. 

 

De keuzemodule die uiteindelijk tot stand is gekomen bevat vijf

kunnen de  algemene projectgegevens in

gekoppeld. In de volgende drie tabbladen 

uitvoeringsmethode te kunnen bepalen.

samenvatting wordt alles nog eens op een rijtje gezet met daarbij een indicatie van de mogelijke 

risico’s en een beoordeling van de kosten 

 

De werking van het programma ziet er als volgt 

[1] Als eerste is het de bedoeling om het tabblad met de

6.1, links). Hier worden alle projectgegevens, gegevens van de opdrachtgever en de 

bedrijfsgegevens vermeld.

boekje van het excelmodel.

 

[2] Invullen van het keuzemodule

de drie volgende tabbladen worden ingevuld.

van de keuzelijst achter elke 

vinden die mogelijk zijn op de vraag. Door één van die antwoorden aan te klikken wordt het 

antwoord bevestigd. Vervolgens wordt er automatisch een aantal punten toegekend per 

uitvoeringsmethode. Door alle vragen te beantwoorden zal er uiteindelijk een totaalscore 

ontstaan per uitvoeringsmethode. Deze punten zullen een indicatie geven van welke 

methode het meest voor de hand zou kunnen liggen. 

  

[3] Als laatste kan er dan een uitvoeringsmethode

(figuur 6.1, rechts). De keuze van de juiste uitvoeringsmethode heeft te maken met de score 

die het systeem heeft gekregen, maar de bijkomende risico’s en/of de kostenverhouding kan 

ook een rol gaan spelen in de 

 

Er is ook een uitgebreid onderzoek gedaan naar de risico’s en de kosten in de bouw. Deze 

uitwerkingen zijn te vinden in de bijgeleverde bijlagenmap.
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6.2   Handleiding en toelichting voor keuzemodule 

 

Om het excelmodel makkelijker bruikbaar te maken hebben we een handleiding en toelichting 

opgesteld voor het model. De handleiding is gemaakt om het gebruik van het model makkelijker te 

maken. Het model bestaat uit meerdere tabbladen die worden toegelicht. Het eerste tabblad bestaat 

uit een blad waarin de projectgegevens ingevuld kunnen worden. De volgende drie tabbladen zijn 

het belangrijkste van het model. In de handleiding wordt uitgelegd hoe de vragen beantwoord 

moeten worden, hierin wordt ook verwezen naar de toelichtingsbladen.  

Het afdrukken van het excelmodel is ook uitgelegd in de handleiding, door een paar simpele 

muisklikken is het volledige bestand uitgeprint.  

Het bestand is ook beveiligd omdat het eigenlijk alleen gebruikt hoeft te worden en niet gewijzigd 

kan worden. Als iemand toch wat wil wijzigen zullen ze eerst contact met ons moeten opnemen. 

 

De toelichtingsbladen zijn een belangrijk onderdeel bij het excelmodel. 

Voor elke vraag is een toelichtingsblad opgesteld waarin de vragen uitgebreid worden behandeld. 

Elk blad begint met een uitleg waarom de vraag gesteld word. Na dit onderdeel zullen de mogelijke 

antwoorden worden toegelicht. Er wordt aangegeven hoe het goede antwoord bepaald kan worden.  

In het volgende kopjes worden de toegekende scores toegelicht. Elk antwoord krijgt per systeem 

punten maar waarom worden deze punten toegekend. Als laatste word de invloed van deze vraag op 

nog komende vragen weergegeven. 

 

Na de toelichtingsbladen zijn de risico’s / aandachtspunten weergegeven en deze zijn ook terug te 

vinden in de samenvatting van het excelmodel.  
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6.3   Controle van keuzemodule 

 

6.3.1.   Controle keuzemodule door geotechnisch adviesbureau 

 

Algemeen 

Om de excelmodule te laten controleren hebben we een gesprek gehad met Wiertsema en partners, 

dit bedrijf is gespecialiseerd in geotechnisch onderzoek. We hebben vooral de scores die we 

toekennen bij de antwoorden besproken en verder hebben we gekeken of er geen belangrijke 

onderdelen missen. 

 

Bemaling 

Het model van de bemaling begint bij het kijken of er een waterkerende laag aanwezig is. Als er wel 

een waterkerende laag aanwezig is zal er minder bemaling nodig zijn. De vervolgvragen bij de 

aanwezigheid van een waterkerende laag kloppen helemaal.  

Bij de vraag of er bemaling is toegestaan moet er goed gelet worden op de vergunningen. 

De bemalingsdiepte is erg belangrijk voor de keuze van het systeem, de punten die we hebben 

toegekend kloppen alleen de horizontale bemaling is bij grotere diepten niet toepasbaar. Het kan wel 

toegepast worden in combinatie met andere bemalingssystemen maar niet als volledige bemaling. 

De vraag over de omvang van het project is erg lastig. We hebben deze vraag redelijk summier 

gelaten omdat het lastig te zeggen is wat groot en wat klein is.  

Bij een kans op openbarsten kan er het beste een vacuüm of deepwell toegepast worden, in 

sommige situaties is ook een open bemaling toepasbaar door deze te installeren in de laag waarin 

het water zich bevind, op deze manier kan de spanning weggehaald worden. 

De horizontale bemaling kan dus toegepast worden in combinatie met andere systemen, dit hoeft 

niet in het model opgenomen te worden maar misschien wel in de toelichtingen. 

 

(Dam)wanden 

Voor de grond en waterkering is er als eerst gekeken naar de mogelijkheid van een natuurlijk talud. 

De hellingen die worden vermeld zijn aangepast omdat deze te risicovol waren.  

Een belangrijk uitgangspunt dat tijdens het gesprek naar voren kwam is dat er bijna altijd getrild 

word. Bij grind en zandlagen is trillen het aantrekkelijkste omdat door de trillingen de losse deeltjes 

verplaatsen waardoor de weerstand zeer gering blijft.  

De vragen over de grondsamenstelling moeten ongeveer even zwaar wegen als de vragen over de 

omgeving. Stel dat de grond zeer ongunstig is voor drukken maar de omgeving zeer gunstig is voor 

drukken moet er ongeveer hetzelfde uitkomen als bij heien of trillen.  

De vragen van de omgeving zijn wat veranderd naar aanleiding van het gesprek.  

De staat van de belendingen zijn nu volgens de SBR richtlijn trillingen weergegeven. 

De staat is opgedeeld in 3 categorieën en samen met de fundatie en de functie van de belendingen 

zijn zo alle belangrijke onderdelen van de omgeving weergegeven. 

De verankering was nog niet helemaal duidelijk. De verankering is redelijk summier gehouden omdat 

dit een lastig onderdeel is om concreet te zeggen zonder veel gegevens. Meestal word er gezocht 

naar een zandpakket en dan zal er een schroef of groutanker toegepast worden. Als er geen 

zandpakket aanwezig is zal er een schroef of klapanker worden toegepast. 
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Funderingspalen 

De eerste vraag voor de fundering is of er een fundering op staal toegepast kan worden. De grens 

voor funderen op staal ligt meestal op een diepte van 1,5 meter extra ontgraven. Als er meer 

ontgraven moet worden is een fundering op palen meestal aantrekkelijker. 

Een belangrijk punt dat niet duidelijk was voor het gesprek was het breken van de prefab heipaal. 

Tijdens het gesprek bleek dat de kans op breken erg klein was en dan een slappe tussenlaag of een 

vaste zandlaag nauwelijks invloed heeft op de paal. 

Bij een stijve bovenlaag is het aantrekkelijk om te boren omdat er bij heien erg veel trillingen 

ontstaan die negatief zijn voor de omgeving. 

De subvragen voor de omgeving zijn net zoals bij de (dam)wanden veranderd.  

Bij een verontreinigde grond is niet alleen de uitkomende grond belangrijk maar ook de grond die 

aan de boor of de casing van een vibropaal blijft zitten.  

Als er vanuit de bouwkuip gewerkt kan worden is boren aantrekkelijker dan heien omdat er bij heien 

veel trillingen ontstaan die nadelig kunnen zijn voor bijvoorbeeld damwanden. Verder kan heien ook 

invloed hebben op de waterkerende laag en verhoging van de bouwkuipbodem veroorzaken. 

Als de palen vanaf maaiveld geïnstalleerd moeten worden is heien weer aantrekkelijker omdat de 

palen stabieler zijn en de palen door middel van een oplanger verdiept weggeheid kunnen worden 

en zo word er beton bespaard. Na het gesprek is er ook nog een vraag toegevoegd namelijk de 

bereikbaarheid van de locatie. Prefab palen bijvoorbeeld zullen in een drukke stad lastig aan te 

voeren zijn, een betonwagen is dan veel handiger. 

 

Overige punten 

Bij het toekennen van de punten was het belangrijk niet te veel met kosten of voorkeuren rekening 

te houden maar de systemen puur te beoordelen op het betreffende antwoord.  

Als alle systemen gelijk zijn moeten de uitkomsten ook gelijk zijn en dan pas zullen de kosten de 

doorslag gaan geven.  
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6.3.2.   Controle keuzemodule door voorbeeldprojecten 

 

Het model wordt niet alleen gecontroleerd door experts maar ook simpelweg door het toe te passen. 

Via JVZ ingenieurs hebben we twee projecten gekregen zodat het model getoetst kan worden. 

Met behulp van tekeningen, rapporten enz. hebben we de modellen ingevuld. 

 

Eerste project: 

Het eerste project is een sportcentrum van Achmea in Leeuwarden. Na het invullen van de 

excelmodellen hebben we de uitkomsten vergeleken met de adviesrapporten, hieronder een 

overzicht van de uitkomsten: 

 

Uitkomst model bemaling:   Horizontale bemaling 

Uitkomst model (dam)wanden:  Trillen 

Uitkomst model funderingspalen: Prefab betonpaal 

 

Adviesrapport bemaling:  Horizontale bemaling 

Adviesrapport (dam)wanden:  Heien 

Adviesrapport funderingspalen:  Prefab betonpaal 

 

Bij de (dam)wanden is er een verschil te zien maar dit verschil is te verklaren. De scores van het 

trillen of heien liggen erg dicht bij elkaar (1 punt verschil) en daardoor kunnen beide 

installatiemethoden worden gebruikt. Bij JVZ ingenieurs geven ze in een rapport vaak heien aan als 

beide even goed toepasbaar zijn. 

 

Tweede project 

Het tweede project is een schoolgebouw in Gorinchem. Na het invullen van de excelmodellen 

hebben we de uitkomsten vergeleken met de adviesrapporten, hieronder een overzicht van de 

uitkomsten: 

 

Uitkomst model bemaling:   Horizontale bemaling 

Uitkomst model (dam)wanden:  Trillen 

Uitkomst model funderingspalen: Mortelschroefpaal of verbuisde schroefpaal 

 

Adviesrapport bemaling:  Horizontale bemaling 

Adviesrapport (dam)wanden:  Heien 

Adviesrapport funderingspalen:  Avegaarpaal 

 

De verschillen zijn goed te verklaren. De verschillen bij de (dam)wanden hebben de oorzaak zoals bij 

het eerste project genoemd is. De uitkomsten van de funderingspalen zijn gelijk omdat een 

avegaarpaal zowel een mortelschroefpaal als een verbuisde schroefpaal is. Een mortelschroefpaal is 

een avegaarpaal die beperkt gewapend is en een verbuisde schroefpaal is een volledig gewapende 

avegaarpaal. 
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We mogen concluderen dat het testen op de voorbeeldprojecten goed geslaagd is. Het aantal 

projecten dat we hebben kunnen toetsen was wel gering door de bescherming van de 

projectgegevens. 

 

 

6.3.3.   Controle keuzemodule op

 

Aan het begin van het afstuderen hebben we een programma van eisen opgesteld zodat we 

ongeveer een beeld hadden van het eindproduct. 

Het excelmodel voldoet aan de eisen die in het programma van eisen zijn opgesteld.

Het model bestaat uit de drie onderdelen en in de samenvatting zijn de kosten en de risico’s / 

aandachtspunten toegevoegd.  

Door de duidelijke en uitgebreide toelichtingsbladen is het stappenplan door vrijwel iedereen met 

een geringe bouwkundige kennis in te vullen.

Het invullen van het model kost weinig tijd en is eenvoudig.

De uitkomsten kunnen in de samenvatting goed vergeleken worden, als de scores dicht bij elkaar 

liggen kunnen de kosten en de risico’s / aandachtspunten een doorslag geven.
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7.0   Conclusies & Aanbevelingen 
 

Het kiezen van de juiste uitvoeringsmethoden voor het ondergronds bouwen is erg lastig. 

De onderdelen zijn vaak erg  afhankelijk van de grondeigenschappen en de omgevingsfactoren. 

Door de vele invloedsfactoren lijkt het kiezen van een uitvoeringsmethode erg lastig. Volgens ons 

moet dit keuzeproces door middel van een bepaald stappenplan systematisch doorlopen kunnen 

worden en zo tot een bepaalde uitvoeringsmethode te komen. 

 

Het onderzoek hebben we in twee fasen opgesteld. Voordat we begonnen met het onderzoek was 

onze kennis over de onderdelen erg beperkt. Tijdens de analysefase hebben we ons ingelezen in de 

verschillende uitvoeringsmethoden. Toen er een beeld was van de verschillende 

uitvoeringsmethoden is er gekeken naar de uitvoeringsmethoden die het meest worden toegepast 

en welke het meest geschikt zijn voor Aan de Stegge. De analysefase was erg belangrijk omdat we zo 

een beeld kregen bij de uitvoeringsmethoden en met deze gegevens een selectie konden maken. 

 

Met de selectie die er is gemaakt kon er gestart worden met het verdiepende onderzoek. Door het 

bestuderen van literatuur en gesprekken te hebben gehad met verschillende instanties ontstond er 

een goed verdiepend onderzoek van de verschillende uitvoeringsmethoden. Het verdiepende 

onderzoek was bijna helemaal volledig en daardoor was de stap naar het eindproduct eigenlijk heel 

eenvoudig. Het was alleen nog een kwestie van de vergane kennis vertalen in een stappenplan. 

 

De stap naar het omzetten tot een stappenplan zelf was niet lastig maar het bedenken van een 

manier om de gegevens te verwerken tot een bruikbaar stappenplan zelf wel. Er waren veel 

manieren om de onderzoeksgegevens te vertalen naar iets concreets maar de meeste waren niet 

volledig, te complex of gewoon niet bruikbaar.  

Na het maken van de schuifsystemen en vervolgens de excelmodule hebben we een manier 

gecreëerd waarmee eenvoudig en snel de goede uitvoeringsmethode bepaald kan worden. 

 

Het grootste nadeel van het stappenplan is het 

beantwoorden van sommige vragen. Er zijn vragen 

waar moeilijk concrete antwoorden te geven zijn. 

Een voorbeeld van een vraag die lastig te 

beantwoorden is de vraag of de belastingen door 

een damwand opneembaar zijn. De antwoorden 

zijn behoorlijk breed gehouden, de gebruiker van 

het model zal dus op zijn eigen gevoel een 

antwoord moeten kiezen. Dit nadeel was niet op 

te lossen omdat concrete antwoorden gewoon 

niet mogelijk zijn. Als een gebruiker twijfelt aan de 

antwoorden kan er het beste een specialist 

geraadpleegd worden. 
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Het systeem is redelijk betrouwbaar maar bij complexe projecten zal het systeem niet betrouwbaar 

genoeg zijn. Bij de bemaling is dit vooral weer te zien, zo is er bij bemaling een kans op openbarsten 

waar in het stappenplan weinig aandacht aan besteed wordt. Bij grotere projecten zal dit sneller 

voorkomen en is dit een erg belangrijk aandachtspunt, dit zal eventueel nog verder onderzocht 

kunnen worden. Bij het kiezen van een bemalingsysteem kunnen er ook meerdere systemen 

gecombineerd worden, dit is ook niet meegenomen in het stappenplan. 

 

Bij (dam)wanden en funderingspalen zijn er een aantal systemen in de analysefase afgevallen omdat 

het onderzoek anders te breed zou worden. Vooral bij de (dam)wanden is de keuzebreedte gering. 

Om het model beter te maken kunnen er nog een aantal systemen toegevoegd worden zoals een 

betonnen diepwand en een combiwand.  
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8.0   Nawoord 
 

Aangekomen op de laatste pagina van dit verslag heeft u kunnen lezen waar wij ons de afgelopen 

halfjaar mee bezig hebben gehouden. Een afstudeerproject als afronding voor een opleiding waar wij 

met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 

 

Het schrijven van deze scriptie is voor ons een creatief proces geweest, samen met de ontwikkeling 

van ons keuzemodule. We hebben het gevoel dat we door veel energie te steken in ons 

afstudeerproject iets hebben gemaakt waar we in de toekomst nog veel aan kunnen hebben. Niet 

alleen wij zullen er wat aan hebben, maar diverse bedrijven kunnen er ook gebruik van maken. We 

hebben het stappenplan zien groeien, van wazige ideeën tot een iets tastbaars waar we trots op 

kunnen zijn. En dat gaf ons ook een goed gevoel en goede zin tijdens het schrijven van de scriptie.  

 

Ook hebben we allebei veel geleerd over een onderwerp wat tijdens de drie en een half jaar school 

minder aan bod kwam. Het is nu een deel geworden waar we allebei van kunnen zeggen dat we het 

in grote lijnen beheersen en eventuele adviezen zouden kunnen geven. De afstudeerrichtingen 

Organisatie en Bouwtechniek zijn allebei ruimschoots aan bod gekomen. We kunnen vanuit technisch 

oogpunt een advies geven, maar ook vanuit organisatorisch oogpunt zouden er beslissingen kunnen 

worden genomen. We kunnen ook wel zeggen dat we veel van elkaars afstudeerrichting hebben 

geleerd.  

 

Het uiteindelijke eindproduct wat tot stand is gekomen door een half jaar inzet is toch wel een beetje 

boven onze verwachtingen uitgekomen. We hadden een stappenplan als eindproduct in onze 

gedachte, maar een keuzemodule als dit hadden we van te voren niet verwacht. Het is een 

geavanceerd product waarmee je door enkele handelingen een redelijk betrouwbaar advies kunt 

krijgen. We kunnen daarom ook wel concluderen dat we ons einddoel zeker hebben bereikt. 

Misschien wel iets meer dan ons einddoel, maar dat is alleen maar positief te noemen. 

 

Samenvattend kunnen we zeggen dat dit een project is waar we trots op kunnen zijn. We hebben 

hier samen met veel plezier en inzet aan gewerkt. We zijn zeer tevreden om op deze manier onze 

opleiding Bouwkunde te kunnen afronden. Vier jaar waarin we veel hebben beleefd en geleerd. De 

komende jaren zullen we nog verder kunnen bouwen op de kennis die we in deze studie hebben 

opgedaan. Hiervoor onze dank aan alle docenten, medestudenten en bedrijven voor deze leerzame 

tijd. 
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