
Inleiding
Als onderdeel van de verbetering van de Oost-
West verbinding van Suriname, is door Ballast
Nedam in 2014 een nieuwe vakwerkbrug gebouwd
over de Suriname rivier, zie figuur 1. De brug is 
gebouwd nabij het dorpje Redi Doti. Dit dorpje ligt
op zo’n 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo.
Hier is de rivier relatief smal. De brug heeft een
lengte van ruim 200 meter verdeeld over twee
overspanningen van 100 meter. Voor het funde-
ringsontwerp van de landhoofden en het enige
middensteunpunt in de rivier is uitgebreid grond-
onderzoek verricht. Met name de paalinstallatie
van de middenpijler en bijbehorende aanvaar-
beveiliging in de rivier was vanwege de aanwezige
rotsbodem uitdagend te noemen. In dit artikel
wordt ingegaan op het funderingsontwerp, paal-
installatiemethoden en uitdagingen die tijdens 
de uitvoering aan de orde kwamen. 

Bodemgesteldheid
GRONDONDERZOEK
Voor het funderingsontwerp is uitgebreid grond-
onderzoek uitgevoerd, zowel op het land als te
water. Sonderingen en boringen zijn uitgevoerd

om de 50 meter om een beeld van de bodemop-
bouw te verkrijgen. Onder de toplaag werd ver-
weerd tot sterk verweerd rotsmateriaal verwacht.
Voor een kwalitatief hoogwaardige monstername
is daarom gekozen voor een driedubbelwandige
boorbuis (“triple tube core barrel”) zodat de 
monsters niet verstoord zouden raken tijdens het
boorproces met spoelen. Deze monsters zijn ver-
volgens getest met een ongesteunde drukproef
(“Unconfined Compressive Strength” test ofwel
UCS test) en door middel van zogenaamde “point
load tests (PLT)”. Echter, voor de PLT’s was de
druksterkte en kwaliteit van het rotsmateriaal 
te laag om betrouwbare resultaten te verkrijgen.
Na een paar proeven is deze methode daarom ter
zijde geschoven. 
Uit het onderzoek is een bodemprofiel afgeleid
met een toplaag van zand en daaronder verweerde
rotsagen, zie figuur 2.

BEPALING KARAKTERISTIEKE ROTSSTERKTE
Bij het bepalen van de rotssterkte uit UCS proeven
wordt impliciet uitgegaan van een hoogte:dia-
meter verhouding van 2:1. De standaard kerndia-
meter bedraagt circa 100 mm. De monsterhoogte

bedraagt dus bij voorkeur 200mm. Ondanks het
zorgvuldige boorproces bleken relatief veel scheu-
ren van nature aanwezig in het rotsmassief. Hier-
door was niet op iedere diepte een monster met
voldoende hoogte voor handen. Om die reden zijn
ook monsters met een verhouding 1:1 beproefd.
Dit geeft hogere sterktes dan de normale verhou-
ding 2:1. Bij het belasten wordt het proefstuk 
verticaal belast en wil in horizontale richting uit-
zetten. In het vlak tussen drukplaat en cilinder
wordt deze uitzetting tegengehouden door wrij-
ving. Bij een 1:1 verhouding ondervindt de mid-
dendoorsnede nog steeds invloed van deze extra
spanningen (Betoniek, 1995). Hiervoor is in de
proefresultaten gecorrigeerd middels (Thuro,
2001):

Uit de verzameling proefresultaten bleek de druk-
sterkte van de rots sterk te variëren met de diepte
en locatie. Voor het funderingsontwerp volgens
de Eurocode dient te worden uitgegaan van een
karakteristieke waarde gedefinieerd als de 5% 
onderschrijdingswaarde van de sterkte. Wanneer
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Figuur 1 – Installatie paalfundering middenpijler brug (links) en aanzicht brug na installatie (rechts).
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voor de ondiepe, verweerde rotslagen zou worden
uitgegaan van een normale verdeling, worden de
karakteristieke waarden negatief vanwege de lage
gemeten druksterkten in combinatie met de grote
standaardafwijking. Dit is fysisch niet mogelijk en
sluit niet aan bij de proevenverzameling. Daarom
is in dit geval voor alle rotslagen gekozen voor 
een lognormale verdeling voor de bepaling van de
karakteristieke waarden, zie tabel 1. Daarnaast is
ook de hoeveelheid natuurlijke scheuren geïnven-
tariseerd, uitgedrukt in een RQD waarde. Hoe
hoger de “Rock Quality Designation”, hoe minder
scheuren. De RQD waarden liggen voor deze
grondslag tussen de 50 en 100%.

Funderingsontwerp brug 
en aanvaarbescherming

PAALFUNDERING MIDDENPIJLER
De toegepaste paalfundering bestaat uit een 
paalgroep van 8 open stalen buispalen met een
buitendiameter van 1,22 meter en een minimale
wanddikte van 19 mm conform standaard inter-
nationale richtlijnen (API WSD, 2003). In het 
paalontwerp is een zogenaamde “driving shoe”
meegenomen. Dit is een grotere wanddikte van 34
mm over de onderste meter van de buispaal. 
Hiermee wordt voorkomen dat de buispalen dicht-
geslagen worden tijdens de paalinstallatie. Om 
de wandwrijving aan de buitenzijde van de paal
niet nadelig te beïnvloeden is ervoor gekozen de
wanddikte aan de binnenzijde te laten verlopen.
Middels een heibaarheidsanalyse (GRLWEAP,
2010) is onderzocht of de spanningen tijdens 
het heien ter plaatse van de driving shoe en net
daarboven konden worden opgenomen. 

De vakwerkbrug is op het westelijk landhoofd in
delen aan elkaar gebout en vanaf daar, steeds bij
voldoende bruglengte, verder over het water 
geschoven. Om tijdig ondersteuning te vinden op
de middenpijler ten tijde van deze schuifactie, is
een lichtgewicht hulpconstructie als verlengstuk
gebruikt, de “snavel”, zie ook figuur 3. De paal-
fundering van de middenpijler werd door het
schuiven en onder invloed van windbelasting niet
alleen verticaal maar ook horizontaal belast. Daar
is in het ontwerp al rekening mee gehouden. Voor
de ontwerpbenadering is uitgegaan van de Euro-

code. Echter, bij gebrek aan voldoende ontwer-
prichtlijnen zijn voor het verticale paaldraag- ver-
mogen Duitse richtlijnen en bijbehorende
ervaringsgetallen voor paalfunderingen in rots (EA
Pfähle, 2012) gehanteerd. Deze sluiten het beste
aan bij de Eurocode ontwerpfilosofie:

Waarbij:
Rb;d rekenwaarde puntdraagvermogen       [kN]
Rs;d rekenwaarde schacht-

draagvermogen                                               [kN]

Ab oppervlakte paalpunt                                  [m2]
Os omtrek paal                                                          [m]
!! lengte paal in rots                                             [m]
qs;k karakteristieke schachtwrijving, 

zie tabel 2                                                          [kPa]
"s partiële factor schacht-

draagvermogen                                                    [-]
qb;k karakteristieke puntweerstand, 

zie tabel 2                                                          [kPa]
"b partiële factor puntdraagvermogen        [-]

Aangezien de palen na refusal middels boren 
worden voorzien van een rock socket, geldt voor
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Figuur 2 - Bodemopbouw 
onder de Suriname rivier
op basis van uitgebreid
grondonderzoek.

Samenvatting
Onlangs heeft Ballast Nedam in Suriname de Carolinabrug voltooid en opgeleverd.
Deze brug overspant de Suriname rivier, zo’n 50 km ten zuiden van Paramaribo.
De stalen vakwerkbrug bestaat uit twee landhoofden en een middenpijler. De 
middenpijler en de omringende aanvaarbescherming is gefundeerd op open stalen
buispalen. Het grondonderzoek, het ontwerp en de installatie van de palen komen
in dit artikel aan bod. Op basis van het uitgebreide grondonderzoek kon een 

bodemopbouw worden opgesteld met een toplaag van zandige sedimenten en
daaronder een sterk verweerde rotslaag. Mede op basis van de in het laboratorium
bepaalde rotssterkte (UCS) !is het paalpuntniveau van de funderingspalen bepaald.
Voor de installatie van de funderingspalen bleek de UCS waarde onbetrouwbaar
en moest naar boven worden bijgesteld. Door intensieve samenwerking tussen
ontwerpers in Nederland en het uitvoeringsteam op de  bouwplaats kon ‘real time’
het hei- en boorwerk tot een goed einde worden gebracht.

Tabel 1
Gehanteerde bodem-

opbouw en grond-
eigenschappen t.p.v. 

de middenpijler

Tabel 2
Ervaringswaarden

Duitse ontwerprichtlijn
paalfundering in rots

(EA Pfähle, 2012).



de schachtwrijving een limietwaarde voor de re-
kenwaarde van de schuifweerstand ter grootte van
de interface sterkte tussen beton en rots. Hiervoor
is een veilige waarde van 300 kPa aangehouden op
basis van internationale literatuur (Wyllie, 1999).
Vanwege stijfheidsverschillen en mogelijke erosie
van de rivierbodem is veiligheidshalve geen
schachtwrijving toegekend aan de bovenliggende
zandlaag.

PAALFUNDERING AANVAARBEVEILIGING
De Suriname rivier wordt druk bevaren door bin-
nenvaartschepen. Een aanvaring van een 3100
tons schip tegen de enige brugpijler in het midden
van de rivier valt niet uit te sluiten. Daarom is
rondom de middenpijler een aanvaarbeveiliging
ontworpen bestaande uit zes stalen buispalen 
die op dezelfde manier zijn geïnstalleerd als de
middenpijler en verbonden met een betonnen con-
structie. Bij een aanvaring treden grote trek-
krachten en horizontale belastingen op die door
de ondergrond moeten worden opgenomen. 
Vanwege de hoge trekbelastingen is in aanvulling
op eerder genoemde methode voor de schacht-
wrijving, gecontroleerd of het kluitgewicht 
voldoende is om het berekende schachtdraag-
vermogen te kunnen leveren. Bij het bepalen van
het gewicht van de uit te trekken kegel is rekening
gehouden met de van nature aanwezige breuk-
vlakken met “infill” van zacht materiaal die volgens
de geologische beschrijving onder een helling van
gemiddeld 45 graden lopen. 
Uitgaande van internationale literatuur (Tom-
linson, 1995) dient te worden uitgegaan van een
effectieve aanhechtingslengte ter grootte van 
de helft van de paallengte in rots. In het geval 
van de palen van de aanvaarbeveiliging met trek-
belastingen van 5 MN bleek het kluitcriterium 
maatgevend:

Waarbij:
! halve tophoek kegel                                  [°]
!rots paallengte in rots                                      [m]
"rots soortelijk gewicht rots               [kN/m3]
"w soortelijk gewicht water            [kN/m3]
Gkegel kluitgewicht kegel                                 [kN]

Vanwege het horizontaal draagvermogen en 
momentenverloop in de palen is ook een minimale
inbedding in de verweerde rots benodigd. Voor

sterk cohesief materiaal zijn verschillende model-
len beschikbaar die laterale sterkte en stijfheid 
beschrijven als functie van de horizontale paalver-
plaatsing, middels de py-curves. Het verweerde
rotsmateriaal zou beschreven kunnen worden met
het “stiff clay” model (Reese, 1975), met het 
“weathered rock” model (Nixon, 2002) of met het
“weak rock” model (Reese, 2001). Het “stiff clay”
model overschat over het algemeen  de horizon-
tale verplaatsingen bij hoge sterktes van de onder-
grond (Nixon, 2002).  Het “weathered rock” model
heeft project specifieke empirische coëfficiënten
nodig en is afhankelijk van de resultaten van 
dilatometer tests. In het funderingsontwerp is
daarom gekozen voor het “weak rock” model. De
horizontale grondweerstand bij verplaatsingen
groter dan 8‰ van de paaldiameter op een diepte
vanaf 3 paaldiameters wordt dan door Reese 
gedefinieerd als:

Waarbij:
pur horizontale grondweerstand                  [kN]
RQD maat voor de hoeveelheid scheuren        [-]
D paaldiameter                                                      [m]

Installatiemethoden Paalfundering
Het installeren van de open stalen buispalen van
de middenpijler gebeurde vanaf een drijvend
kraanponton uitgerust met lieren en spudpalen.
Omstandigheden waren uitdagend te noemen
vanwege de hoge stroomsnelheden in het midden
van de rivier van meer dan 2 m/s, een waterdiepte
van circa 7 meter en een waterstandsverschil door
getijdewerking van circa 2 meter. 

Op basis van het grondonderzoek met relatief lage
UCS waarden en ervaringen bij andere projecten is
gekozen voor de installatiemethode “Drive-Drill-
Drive”. Hiermee werd tijdwinst verwacht ten op-
zichte van een methode waarbij alleen een
overmaats gat geboord zou worden. Daarnaast kan
middels metingen tijdens het heien van de laatste
meters een extra inschatting worden gemaakt van
de sterk variërende grondweerstand. De gekozen
paalinstallatiemethode bestaat uit het zo ver 
mogelijk voorpoten van de palen met een trilblok
(PVE 50M) waarna de eerste meters konden 
worden geheid met een hydraulische hamer (IHC
S-120). Vanwege de lichte schoorstanden van de
palen is het ponton uitgerust met een heiframe
met grippers op twee verschillende niveaus. 
Refusal was vooraf gedefinieerd als circa 250 
slagen per 0,25 meter. 

Bij dit criterium was namelijk nog een kleine kans
aanwezig dat de palen geheel zonder boren op

diepte zouden komen. Bij overschrijding van deze
waarde werd het heien gestopt en is men over-
gegaan op het uitboren van de paal met een top
drill met kleinere diameter dan de paaldiameter
(1016 mm versus 1220 mm) tot een niveau waarop
theoretisch genoeg draagvermogen behaald zou
worden. De laatste stap in het installatieproces 
is het doorheien van de paal in het uitgeboorde 
gat en vervolgens afvullen van de palen met een
betonplug. Hiermee was in het ontwerp rekening
gehouden door aan de binnenzijde shear keys 
te lassen, zodat de paal niet tot volledige hoogte
hoefde te worden gevuld voor voldoende wrijving
tussen beton en staal. Naar deze methode wordt
ook wel verwezen als de “Drive-Drill-Drive” 
methode.

Uitvoeringsaspecten

HEIBAARHEID
Tijdens het ontwerp zijn heibaarheidsanalyses 
gemaakt waarbij de grondweerstand van de 
verweerde rotslaag in de eerste instantie is gemo-
delleerd als vast gepakt zand met een hoge conus-
weerstand om een indicatie van de te verwachten
heispanningen te verkrijgen. Verder is op basis van
ervaringen bij heiwerkzaamheden in zandsteen
met vergelijkbare druksterkte ingeschat dat 
refusal zou optreden bij een gemeten druksterkte
van de rots van UCS # 5 MPa. Hierop is de paal-
installatiemethode afgestemd. 

Tijdens het heien, nog voordat de paal leeg 
geboord werd, bleken de spanningen acceptabel
tot het punt van refusal op circa 250 slagen per
0,25 meter. Bij overschrijden van dit criterium
werd de boortafel op de palen gezet en werden
deze met een top drill uitgeboord, zie figuur 3, tot
een diepte waarop theoretisch voldoende draag-
vermogen behaald kon worden. Het protocol was
om na het boren de paal tot onderkant boorgat
weg te heien. Echter, tijdens het heien van de 
eerste palen in het uitgeboorde gat vervormde 
bij enkele palen de paalpunt naar binnen. Hierdoor
kon het theoretisch berekende paalpuntniveau
niet meer gehaald worden. Dit kwam aan het licht
toen de boor, bij een poging tot het verder uit-
boren, de paalvoet niet kon passeren. Door het
laten zakken van een meethoepel met verschil-
lende diameters in de vervormde palen kon een
inschatting worden gemaakt van de vervormingen
onderin. De binnendiameter bleek gereduceerd
van 1,22 meter naar kleiner dan 1,0 meter over 
de onderste drie meter. 

Op basis van deze waarnemingen kon gecon-
cludeerd worden dat de steundruk door de grond
in de paal aan de binnenzijde vóór het uitboren van
de paal een aanzienlijke bijdrage leverde om plooi
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Figuur 3 - 
Het verder uitboren 

van een geheide 
buispaal  !

en de lanceeractie 
met lichtgewicht 

snavel  ".

naar binnen te voorkomen. Nadat de paalpunten
van enkele palen vervormd waren, is besloten 
het heicriterium naar beneden bij te stellen. Zo
werd het refusal criterium van het heien nà boren
aangepast naar 100 slagen per 0,25 meter. Palen 
die met dat criterium niet op diepte kwamen, 
zijn na installatie afgevuld met beton en wape-
ning. Uiteindelijk zijn twee palen niet op diepte 
gekomen. Hiervan was de paalpunt naar binnen
geheid en kon de boor niet passeren. Het was 
niet mogelijk om de twee beschadigde palen te
trekken. Van de overlengte van alle palen zijn twee
extra palen samengesteld om in aanvulling op de
twee ondiepe palen te zorgen dat de ontwerp

draagcapaciteit alsnog kon worden gehaald.

PILE DRIVING ANALYSIS
Van een deel van de palen van de middenpijler
werden tijdens het heien in het uitgeboorde gat,
metingen uitgevoerd van de rekken en versnellin-
gen middels een pile driving analysis. Hiermee 
kon bepaald worden of bij een gegeven paalpunt-
niveau voldoende verticaal draagvermogen was
behaald. Van de reeds naar binnen geslagen palen
is het draagvermogen beproefd middels PDA 
metingen tijdens een redrive. De onregelmatige
vorm nabij de paalpunt maakte een “signal match”
uit de gemeten rekken en versnellingen lastig. 

Na filtering kon hieruit toch een statisch draag-
vermogen worden herleid met een acceptabele
betrouwbaarheidswaarde en bleek zonder beton-
prop al voldoende. Met een robuust ontwerp 
als uitgangspunt is besloten deze palen met 
gereduceerde paaldiameter nabij de punt alsnog
af te vullen met beton en wapening. 

Conclusies
Op basis van de ervaringen opgedaan tijdens de
paalinstallatie van de Carolinabrug kan geconclu-
deerd worden dat de sterkte en heiweerstand van
de rotslagen lokaal veel hoger was dan op basis
van de laboratoriumproeven verwacht mocht 



worden. De druksterkte van een monster dat 
beproefd wordt in het laboratorium wordt immers
bepaald door het zwakste glijvlak terwijl lokale
plooi tijdens het heien wordt bepaald door het
laagje met de hoogste sterkte. Hiermee was in het
paalontwerp rekening gehouden middels een
extra marge op de staalspanning en een driving
shoe. Toch was het bijstellen van de installatie-
methode nodig om alle palen succesvol te kunnen 
installeren. 
Daarnaast kan geconcludeerd worden dat een 
beproefde en efficiënte  paalinstallatiemethode in
verweerde rots middels het “Drive-Drill-Drive”
principe niet altijd werkt in combinatie met de
paaldimensies conform standaard internationale
richtlijnen en een driving shoe gebaseerd op 
heibaarheidsanalyses. Bij het bepalen van de 
spanningen tijdens het heien op basis van de golf-
vergelijkingstheorie (Smith, 1962) wordt er 
immers vanuit gegaan dat de ondergrond een 
volledig symmetrische reactiekracht uitoefent en
dat er geen lokale verschillen in sterkte over de
paalrand worden ondervonden. Daarnaast is in 
de praktijk gebleken dat de steundruk door de

grond in de buispaal aan de binnenzijde vóór het
uitboren van de buispaal een aanzienlijke bijdrage
levert om plooi naar binnen te voorkomen.
Op basis van het grondonderzoek was de installa-
tiemethode (Drive-Drill-Drive) praktisch haalbaar.
Echter, de grondslag week af van wat verwacht
had mogen worden. Met name bij palen die op 
een vooraf ontworpen diepte moesten komen 
(horizontaal belaste palen), is de installatieme-
thode Drive-Drill-Drive bij de werkelijke grondslag
ongeschikt gebleken. 
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