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Inleiding
Het paaldraagvermogen wordt in Nederland 
bepaald volgens de norm NEN 9997-1, waarbij 
paalklassefactoren voor verschillende paalty-
pen zijn opgenomen in Tabel 7c van deze norm. 
In CUR-rapport 229 [CUR, 2010] is aangetoond, 
dat de paalklassefactoren voor de paalpunt αp te 
hoog zijn. Bij het opstellen van de norm is echter 
besloten om de huidige paalfactoren te handha-
ven tot 1 januari 2016, vanwege:
•  Er zijn alleen geheide palen onderzocht. De 

proevenverzameling voor andere typen palen 
was te klein. Wanneer alleen verlaging van 
de paalklassefactoren voor geheide palen zou 
gelden, dan zou er een onwenselijke markt-
verstoring optreden

•  Er zijn veel “nieuwe” paalsystemen, die maar 
beperkt zijn proefbelast.

•  Schadegevallen, d.w.z. bezwijken van paalfun-
deringen zijn niet bekend.

Bij het uitbrengen van de norm in 2011 heeft de 
Normcommissie het volgende besluit genomen 
“Binnen een periode van 5 jaar (2011 t/m 2015) 
zouden nieuwe α-waarden moeten zijn bepaald 
uit proefbelastingen, die leveranciers voor hun 
eigen paaltype(n) laten uitvoeren en waarvan 
een voor ieder toegankelijke en goedgekeurde 
beschrijving van het paalsysteem en van het in-
stallatieproces bij NEN werd gedeponeerd. Bij 
het achterwege blijven van deze onderbouwing 
zouden de paalklassefactoren α voor het betref-
fende paalsysteem in 2016 worden gereduceerd 
met 33 %.

In 2011 is ook een CUR-commissie van start ge-
gaan om te onderzoeken, welke verborgen vei-
ligheden in het paalontwerp aanwezig zijn. Im-
mers, schadegevallen zijn niet bekend. Tevens 
werd in de commissie gestreefd naar een plan 
voor het uitvoeren van proefbelastingen.
Het onderzoek van de CUR-commissie is be-
perkt gebleven tot een literatuuronderzoek en 
een centrifugeproef. Geld voor grootschalige 
proefbelastingen ontbrak.

Uit het literatuuronderzoek naar verborgen vei-
ligheden zou met name door ageing effecten 
en paalgroepeffecten de schachtwrijving hoger 

kunnen dan blijkt uit de proefbelasting van een 
enkele paal [Stoevelaar et al., 2012]. In de prak-
tijk wordt een paal proefbelast binnen enkele 
weken na installatie. De belasting wordt echter  
tijdens het bouwproces aangebracht en is pas 
maximaal bij gereedkomen van het bouwwerk, 
ca. 1 jaar later. Voor geheide palen neemt door 
ageing de schachtwrijving in de tijd toe, hetgeen 
niet is verwerkt in het proefbelastingsresultaat.
Bij het heien van palen in een paalgroep met een 
beperkte hart-op-hart afstand wordt de onder-
grond opgespannen, waardoor de wrijving even-
eens toeneemt.
Het ageing effect is onderzocht in 2 centrifu-
geproeven: de resultaten gaven trends te zien, 
maar waren nog niet eensluidend [De Lange et 
al., 2015].

Besluit van de Normcommissie  
Er zijn in de periode t/m 2015 geen proefbelas-
tingsresultaten aangeleverd en ook geen (vol-
doende) onderzoek uitgevoerd. Daarom heeft 
de Normcommissie eind 2014 besloten om aan 
het besluit van 2011 vast te houden en de paal-
klassefactoren voor het puntdraagvermogen 
αp te verlagen met 30 %. De waarden voor de 

schachtwrijving voor druk- en trekbelasting αs 
en αt bleven ongewijzigd, aangezien in het CUR-
rapport was aangetoond, dat deze waarden wél 
voldeden.

Verder is besloten om het uitvoeren van proef-
belastingen op palen aantrekkelijker te maken 
voor alle marktpartijen. In de nieuwe norm NEN 
9997-1 is daarom onderscheid gemaakt tussen 
paalbelastingsproeven, die alleen voor een spe-
cifiek project geldig zijn en proeven, waarvan de 
resultaten (de uit de proef verkregen paalklas-
sefactoren) algemeen geldig zijn. In het laatste 
geval dienen de proefpalen volledig te zijn ge-
instrumenteerd en dienen de proeven minimaal 
op 2 locaties te zijn uitgevoerd. Het betreft hier 
statische proefbelastingen volgens Klasse A (zie 
onderstaande NPR-proefbelastingen).

De publicatie van NEN 9997-1 was gepland voor 
1 januari 2016. Deze planning blijkt echter niet 
haalbaar. De ontwerpversie van de aangepaste 
norm NEN 9997-1 wordt binnenkort ter com-
mentaar gepubliceerd. Gepland is deze norm 
in de eerste helft van 2016 gereed te hebben, 
waarbij de gereduceerde paalklassefactoren 
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Foto 1 - Statische proefbelasting
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Samenvatting
Eind 2014 heeft de Normcommissie Geotechniek besloten om in de nieu-
we versie van NEN9997-1 de paalklassefactoren voor het puntdraagver-
mogen ap ter verlagen met 30 %. De invoering van de aangepaste norm 
NEN9997-1 is uitgesteld tot 1 januari 2017.
Bovendien is besloten om het uitvoeren van proefbelastingen op palen 

aantrekkelijker te maken voor de markt. Hiervoor wordt een Nationale 
Praktijk Richtlijn NPR opgesteld, waarin naast statische proefbelastingen 
ook de Rapid Load Test wordt beschreven.
De nieuwe ontwikkelingen op het terrein van bepaling van het paaldraag-
vermogen en proefbelastingen worden in dit artikel besproken.

αp per 1 januari 2017 zullen gelden. In overleg 
met de betrokken ministeries wordt er naar 
gestreefd om de nieuwe gewijzigde norm per 1 
januari 2017 aan te sturen via het Bouwbesluit. 
De aangepaste paalklassefactoren gelden dan 
vanaf 1 januari 2017. 

Proefbelastingen
In Nederland worden weinig proefbelastingen 
uitgevoerd, waardoor de bestaande α-factoren 
vaak berusten op paalbelastingsproeven uit 
een ver verleden (jaren 1950, 1960 en 1970). 
De normcommissie zou graag zien, dat de 
α-factoren worden onderbouwd door recente 
proeven. Mogelijk kunnen de factoren die vanaf 
1 januari 2017 gaan gelden voor verschillende 
paaltypen op basis van proeven naar boven wor-
den bijgesteld. Daarnaast kunnen proefbelas-
tingen voor een bepaald project resulteren in 
een hogere draagkracht, dan volgens de norm. 
De Normcommissie wil het in een dergelijk ge-
val eenvoudiger maken om proefbelastingen uit 
te voeren.  

Omstreeks 2005 zijn normen voor het proefbe-
lasten van palen bij druk- en trekbelastingen 
NEN 6745 verschenen. De normcommissie wil 
deze normen updaten in een Nationale Praktijk 
Richtlijn NPR.

Inhoud NPR “Proefbelastingen”
In de NPR worden de statische proefbelasting en 
de Rapid Load Test (o.a. Statnamic) onderschei-
den.

Statische proefbelasting
Bij de statische proefbelasting (foto 1) worden 4 
klassen genoemd:
A.  Paal wordt volledig geïnstrumenteerd met 

rekopnemers op verschillende niveaus om 
de bijdragen van schachtwrijving en punt-
weerstand te kunnen meten. Op grond van 
deze proeven kunnen waarden voor paal-
klassefactoren voor het puntdraagvermogen 
αp en voor de schachtwrijving αs (drukbelas-
ting) en αt (trekbelasting) worden afgeleid. 
De paal wordt tot bezwijken belast.

B.  De paal wordt niet geïnstrumenteerd. Alleen 
de belasting op de paalkop en de verplaat-
sing van de paalkop worden gemeten. De 
paal wordt tot bezwijken belast. Uit de proef 

volgt het bezwijkdraagvermogen, waarbij het 
onderscheid tussen puntdraagvermogen en 
schachtwrijving niet wordt gemaakt. Daarom 
is het resultaat alleen geldig voor de project-
locatie.

C.  Alleen meting van de belasting op de paal-
kop en het paalkopverplaatsing. De belas-
ting is echter lager dan de bezwijkbelasting. 
Momenteel wordt de grootte van de proefbe-
lasting nog geëvalueerd. 

D.  Controleproef op een paal in het werk aan-
gebracht. Alleen meting van de belasting op 
de paalkop en van de paalkopverplaatsing. 
Hierbij is de paalbelasting gelijk aan de re-
kenwaarde van de belasting. Doel van de 
proef is om bij twijfel aan te tonen, of de paal 
al dan niet voldoet.

Rapid Load Test (RLT)
De laatste jaren is veel ervaring opgedaan met 
het gebruik van de Rapid Load Test (o.a. Statna-
mic, foto 2). In 2010 is door een CUR-commissie 
een voorstel voor een uitvoeringsnorm voor de 
Rapid Load Test verschenen, die momenteel op 
Europees niveau in behandeling is. Daarnaast is 
door de commissie een veiligheidsbeschouwing 
opgesteld [Hölscher et al, 2012]. 
De normcommissie is van plan om de Rapid 
Load Test vast te leggen als alternatief voor een 
Klasse D-proef en mogelijk ook als vervanging 
voor een statische proef Klasse B. Uit het CUR-
rapport blijkt een grotere onzekerheid voor pa-
len, die geheel in klei staan, dan voor palen in 
zand (eventueel met een holocene kleilaag). Mo-
gelijk wordt de interpretatie alleen voor zandla-
gen vastgelegd in de NPR.

De NPR zal in 2016 als een “groene” versie ver-
schijnen ter commentaar. Het is de bedoeling, 
dat de NPR eind 2016 wordt gepubliceerd. 

Bestaande Paalfunderingen NEN 8707
Op 23 september jl. heeft er een geslaagde work-
shop over NEN 8707 plaatsgevonden, waarbij door 
de marktpartijen commentaar is gegeven op deze 
norm voor bestaande geotechnische constructies. 
In het hoofdstuk over funderingspalen komen in-
specties, metingen/observatiemethoden, houton-
derzoek en berekening van het draagvermogen 
uitgebreid aan de orde. De “groene versie” ver-
schijnt waarschijnlijk in 2016. 

Europese Regelgeving   
In Europa worden voorbereidingen getroffen 
voor een nieuwe versie van Eurocode 7, die rond 
2020 gaat verschijnen. Het hoofdstuk over paal-
funderingen zal flink worden uitgebreid, waarbij 
ook rekenmodellen in een Annex zullen worden 
vastgelegd. Nederland is vertegenwoordigd in 
een Task Group (soort review team voor de nieu-
we Eurocode tekst). Volgend jaar wordt waar-
schijnlijk het projectteam samengesteld, dat het 
hoofdstuk over paalfunderingen gaat schrijven.

Tenslotte
Komend jaar 2016 staat er qua normering veel 
op stapel. Graag ontvangt de normcommissie 
uw commentaar op de “groene versies” van NEN 
9997-1 (Eurocode 7 en Nationale Bijlage), NEN 
8707 (Bestaande geotechnische constructies) en 
de NPR-Proefbelasten van paalfunderingen. 
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Foto 2 - RLT/Statnamic
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