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1. Inleiding
De bevordering van duurzaamheid is een hot
item en staat hoog op de agenda in de gehele
maatschappij. De bouwbranche volgt hierin
geleidelijk. Duurzaamheidsaspecten zijn in
toenemende mate van belang voor nieuwbouw
en herontwikkeling van bestaande bouw in zowel de ontwerp-, realisatie- als gebruiksfase.
Deze trend zal zich verder doorzetten, enerzijds vanwege de ambitie van marktpartijen om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen
(MVO), anderzijds vanwege de door de overheid
en opdrachtgevers geïnitieerde stimuleringsmaatregelen, beleids- en gunningskaders en
projectgebonden eisen. Maar heeft de markt
van ondergronds bouwen en funderingstechniek
duurzaam bouwen ook al omarmd? Is er bij de
bouwpartners voldoende bewustzijn en ziet de
markt de behoefte c.q. eis voor duurzaam bouwen wel als een uitdaging en impuls voor het
bedenken van eenduidige toetsingskaders, creatieve oplossingen en innovaties voor ontwerp
en uitvoering?
Het optimaliseren van duurzaamheid van bouwwerken zou even vanzelfsprekend moeten zijn
Figuur 1 - R3-strategie ter
bevordering van CO2-emissie.

als de beschouwing van functionaliteit, maakbaarheid, risico’s en kostenefficiency. In de
praktijk zien we dat er bij ondergronds bouwen
wel steeds meer aandacht is voor risicobeheersing van de omgeving, ook een duurzaamheidsaspect, maar dat de directe bouwkosten veelal
nog doorslaggevend zijn voor essentiële keuzes
in het ontwerp en de uitvoering. In het geval bevordering van duurzaamheid gepaard gaat met
kostenbesparing leidt een duurzame oplossing
niet tot discussies; bij een verhogend effect op
de bouwkosten is dit minder evident.
In dit artikel wordt ingegaan op de definitie van
het begrip duurzaamheid bij ondergronds bouwen, ontwikkelingen in dit kader op zowel technisch als procedureel gebied en de verschillende duurzaamheidsaspecten die een rol spelen
bij keuzes in ontwerp en uitvoeringsmethodes
van bouwputten en funderingen. Dit wordt met
name beschouwd vanuit een civieltechnische
invalshoek. Onderwerpen op gebied van installaties, bouwfysica, klimaat en beleving vallen
grotendeels buiten het kader van dit artikel. Uiteraard zijn deze aspecten wel van belang om te
komen tot een totaaloplossing.
2. Het begrip duurzaam bouwen –
algemeen kader
Duurzaamheid is een typisch “containerbegrip”.
Definities en interpretaties kunnen ver uiteen

lopen. In de kern ligt de focus vooral op het thema energie en materiaalgebruik: de beperking
van milieu-effecten en optimalisering van de
CO2-footprint. Dit kan worden bereikt met een
zogenoemde R3-strategie, gericht op: Reduce,
Reuse & Recycle; zie figuur 1.
Bij funderingen, geotechnische constructies en
ondergronds bouwen is het begrip duurzaamheid echter zeker nog ruimer te interpreteren
ten opzichte van bovengrondse bouwwerken
in verband met het mogelijke tijdelijke of permanente effect van het bouwen op de ondergrond, op de grondwaterhuishouding en op de
(bebouwde) omgeving. Dit vergt een integrale,
multidisciplinaire ontwerp- en uitvoeringsbenadering met afwegingen vanuit verschillende
invalshoeken.
Duurzaam ondergronds bouwen is synoniem
voor:
• Intensief, meervoudig grondgebruik.
• Lange levensduur van een bouwwerk.
• Optimale inpassing van een ondergronds
bouwwerk in een bestaand boven- en ondergronds landschap.
• De zorg voor milieu en (gebouwde) omgeving
in alle fasen van het bouwproces én in de gebruiksfase.
• Beperking van permanente ingrepen voor
bouwterrein en omgeving.
Figuur 2 - Verband 4P’s en GPR
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GPR
- energie
- milieu
- gezondheid
- gebruikskwaliteit
- toekomstwaarde

Samenvatting

Voorliggend artikel geeft inzicht in het algemene kader en actuele trends
bij de beschouwing van duurzaamheidsaspecten, toegespitst op ondergronds bouwen en funderingen. Er worden handvatten gegeven voor de
waardering c.q. kwantificering van duurzaamheid aan de hand van overzichten en rekenvoorbeelden. Specifieke aspecten met betrekking tot het

ontwerp, de materiaalkeuze en de uitvoeringsmethodes bij funderingen
en ondergronds bouwen worden benoemd waarbij het accent ligt op de
CO2-emissie. Tenslotte wordt ingegaan op de marktontwikkeling bij paalfunderingen op het gebied van duurzaamheid.

Figuur 3 - Kwalificatie bouwwerken volgens BREEAM.

Figuur 4 - BREEAM - Categorieën beoordeling
duurzaamheid met wegingsfactoren.
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• Toepassing van duurzame materialen en uitvoeringsmethoden.
• Besparingen van materialen en grondstoffen
en mogelijk hergebruik.
In het navolgende wordt een toelichting gegeven
op de genoemde onderdelen en wordt een aantal
ontwerp- en uitvoeringsaspecten voor bouwputvoorzieningen en funderingen nader benoemd.
Uit het bovenstaande blijkt de verdeeldheid in
het definiëren van duurzaamheid. Daarom wordt
in de literatuur ook wel gesteld om niet het begrip duurzaamheid te definiëren maar een benadering voor te staan vanuit de 4 P’s: Prosperity, People, Planet en Project.
Naast dit raamwerk zijn er in de afgelopen jaren flink wat termen en stromingen ontstaan die
duurzaam bouwen proberen te benaderen vanuit een bepaalde visie. De gebruikte terminolo-

gie is anders, maar de grondgedachten veelal
overeenkomstig.
Grofweg kan er een onderscheid gemaakt worden in 3 categorieën met bijhorende stromingen
[lit.1]:
• Overkoepelend: 4 P’s; Energiezuinig, milieuvriendelijk en milieubewust bouwen; CO2-neutraal / klimaatneutraal bouwen; zie figuur 2.
• Energie: Trias Energetica (beperking energieverbruik, maximalisatie gebruik duurzame
energiebronnen en efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen); Energie neutraal bouwen;
Autarkisch (zelfvoorzienend) bouwen.
• Materialen: Autarkisch bouwen; Ecologisch
bouwen; Passief bouwen; IFD (industrieel,
Flexibel en Demontabel bouwen); Cradle 2
Cradle (ook wel C2C genoemd; letterlijk van de
wieg tot de wieg, dus volledig gesloten kringloop tot een nieuw product); LCA (LevensCyclus Analyse).
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In het kader van dit artikel worden deze termen
niet nader toegelicht.
Hoe duurzaamheid te kwantificeren en
waarderen?
Er zijn meerdere methoden om duurzaamheid
om te zetten in een numerieke score bijvoorbeeld GPR Gebouw (Gemeentelijke Praktijk
Richtlijn). De GPR-methode registreert op een
10-puntsschaal op vijf modules te weten energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde. Een belangrijk uitgangspunt
van de GPR-methode is dat het de bestaande situatie spiegelt aan de geldende regelgeving en
daarop de waardering baseert.
Voor de volledigheid wordt aangegeven dat
er meer methoden zijn om de duurzaamheid
van een gebouw te waarderen, zoals BREEAM,
Greencalc, LEED en DuBoCalc. Alle methoden
brengen de verschillende duurzaamheidaspecten in beeld. De weging en output verschilt echter zodat de resultaten niet vergelijkbaar zijn.
Zo staat de methode BREEAM voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. BREEAM maakt gebruik van kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een nieuw
gebouw 1 tot 5 sterren; zie figuur 3.
Voor ondergronds bouwen bestaat er nog geen
specifiek en eenduidig toetsings- en waarderingskader voor duurzaamheidsapecten. Er is
inmiddels hiertoe inmiddels wel een aanzet gemaakt door Darinde Gijzel [Lit.2]. Zij heeft ten
behoeve van de aanbesteding van een geboorde
wegtunnel in de Rotterdamsebaan te Den Haag
een raamwerk opgesteld voor de te waarderen
duurzaamheidscriteria waarmee een opdrachtgever of projectorganisatie een selectie kan maken al naar gelang het zwaartepunt binnen het
specifieke project. Op deze manier kan duurzaamheid specifiek en uiteindelijk meetbaar
worden gemaakt.
3. Eisen en stimuleringsmaatregelen van
overheid en opdrachtgevers
Vanuit de overheid en de opdrachtgevers wordt
duurzaam (ondergronds) bouwen steeds meer
gestimuleerd.
Dit zien we terug in het ambitieniveau dat de

Figuur 5 - raamwerk van duurzaamheidsaspecten geboorde tunnels [Lit. 2]

4. Duurzaamheidsaspecten ondergronds
bouwen
4.1. Intensief, meervoudig grondgebruik
Het grote voordeel van ondergronds bouwen
is de mogelijkheid van intensief, meervoudig
grondgebruik. Gebouwfuncties kunnen worden
gestapeld en pleinen, wegen en waterpartijen
kunnen worden onderbouwd zodat bespaard
kan worden op schaars grondoppervlak en landschappelijke waarden in stand kunnen blijven.
Door toepassing van meerlaagse kelders kan
compact worden gebouwd.
4.2. Ontwerpen op levensduur
Ondergrondse (delen van) bouwwerken moeten
in het algemeen worden ontworpen op een relatief lange levensduur. Dit is van belang mede
vanwege de beperkte inspecteerbaarheid en
mogelijkheden van onderhoud van de “schil” van
het gebouw. Het gebouw moet langdurig presteren. Daarom moet voldoende flexibiliteit worden
gebouwd zodat het gebouw aanpasbaar is aan
toekomstige wensen en meerdere interne functies mogelijk zijn.

overheid heeft vastgelegd om de CO2-uitstoot
per 2020 met 20% te verminderen ten opzichte
van de situatie in 1990. Ook worden er in het
Bouwbesluit 2012 voorschriften beschreven
waarin de ‘Bepalingsmethode milieuprestaties
gebouwen en GWW-werken’ is aangewezen. Ook
is sprake van een aanscherping van de vereiste
Energieprestatiecoëfficiënt (EPC; een index
die de energetische efficiëntie van nieuwbouw
weergeeft).
Ook ondersteunt de overheid duurzaam bouwen
met subsidies zoals goedkope financiering voor
duurzaam vastgoed (Groenregeling).
Op basis van onderzoek van het COB en de TUD
is vastgesteld dat het mogelijk zou moeten zijn
om energieneutrale tunnels te bouwen. Dit is
verwoord in het Inspiratiedocument Duurzaamheid [Lit. 3]. Inmiddels zijn er binnen het COB
expertteams samengesteld om dit nader te onderzoeken met de missie om een energiereductie te realiseren van 20%.
Opdrachtgevers kunnen de duurzaamheid stimuleren door dit element eenduidig te benoemen in de aanbestedingsrichtlijn met specifieke
EMVI-criteria voor duurzaamheid zoals bij het
bovengenoemde tunneltraject Rotterdamsebaan. Bij een EMVI-aanbesteding (Economisch
Meest Voordelige Inschrijving) wordt niet alleen
de prijs beoordeeld maar ook andere kwalitatieve onderdelen zoals duurzaamheid, zorg
voor omgeving en projectbeheersing; kortom
het werk wordt op waarde gegund, waarbij de

opdrachtgever de wegingsfactoren van de verschillende criteria bepaald. Zo was onlangs in
de selectieleidraad van de herontwikkeling van
OCC Spuikwartier in Den Haag, met een upgrading van bestaande ondergrondse parkeergarages, voor duurzaamheid een substantiële wegingsfactor opgenomen.
Voorts is de zogenoemde CO2-Prestatieladder
geïntroduceerd. Dit instrument is ontwikkeld
door Prorail. Bedrijven worden gestimuleerd
CO2 te reduceren in hun eigen bedrijfsproces
doordat een hogere trede op de ladder een substantiële, fictieve korting (gunningsvoordeel)
oplevert in het aanbestedingsproces. De CO2
Prestatieladder vereist dat het bedrijf een gestructureerd proces inricht dat tot voortdurende
verbetering leidt. De ladder schrijft niet voor,
maar daagt uit en beloont. Daarmee stimuleert
de ladder innovatie. Naast opdrachtgevers als
ProRail, Rijkswaterstaat en Alliander zetten diverse provincies, waterschappen en gemeenten
het instrument in.
Ook kan worden vermeld dat er samenwerkingverbanden zijn ter stimulering van duurzaamheid zoals de zogenoemde Green Deal Beton
waarin 30 overheids- en marktpartijen participeren met als doel in 2050 een 100% duurzame
betonketen te bewerkstelligen.
Tenslotte kan certificering van bedrijven op
grond van de ISO normen 9001 (kwaliteitsmanagement) en 14001 (milieuzorgsysteem) leiden
tot bevordering van duurzaam bouwen.
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Concreet kan dit onder meer betekenen:
• Niet te kleine kolomafstanden.
• Voldoende verdiepingshoogte.
• Mogelijke uitbreidbaarheid.
• Rekening te houden met mogelijke veranderingen van de grondwaterstand in de toekomst, bijvoorbeeld in verband met stopzetten
plaatselijke onttrekkingen, koude-warmteopslag e.d.
• Mogelijke ontwikkeling in de toekomst van bebouwing op belendende percelen; het principe
is altijd om bouwputvoorzieningen buiten het
bouwterrein te verwijderen na realisatie van
de nieuwbouw.
4.3. Zorg voor milieu, omgeving en ondergrondse
archeologie
Het ontwerp en de uitvoering van ondergrondse
bouwwerken moet erop zijn gericht dat het effect van het bouwen op de bebouwde omgeving
tot een minimum wordt beperkt, zowel in de
uitvoeringsfase als in de gebruikssituatie. Hierbij moet rekening worden gehouden met onder
meer de volgende aspecten:
• Goede inpassing in het landschap.
• Toepassing van geluids- en trillingsarme uitvoeringstechnieken.
• Invloed van tijdelijke veranderingen van de
grondwaterstand.
• Mogelijkheid van duurzaam grondwaterbeheer door middel van infiltratie c.q. retourinjectie van bemalingswater.
• Permanente effecten van een (omvangrijk) on-
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dergronds bouwwerk op de grondwaterhuishouding.
• Deformaties van de ondergrond nabij de bouwput.
• Bescherming van archeologie tegen beschadigingen tijdens de bouwwerkzaamheden, grote
gronddrukken en klimatologische invloeden.
• Risicogestuurd ontwerp.
• Informatieoverdracht betreffende de ontwerpuitgangspunten en risico’s van ontwerpende
partij naar uitvoerende partij.
• Adequate monitoring.
• Vaststellen van mitigerende maatregelen en
eventuele terugvalscenario’s tijdens de uitvoering (observational method).
4.4. Beperking permanente ingrepen bouwterrein
en omgeving
Bouwputvoorzieningen zijn soms moeilijk te verwijderen of te slopen. Er moet per bouwproject
een afweging worden gemaakt van het meest geschikte systeem voor de fundering, de toe te passen grondkerende wanden en bouwputsystemen
waarbij ook duurzaamheidsaspecten moeten
worden beschouwd. Enkele hiervan zijn:
• Stalen damwanden en Berliner wanden kunnen relatief eenvoudig worden verwijderd en
hergebruikt. Dit in tegenstelling tot in de grond
gevormde wanden als diepwanden, palenwanden, jetgrouting, bodeminjectie en CSM-wanden.
• Een in de grond gevormde horizontale bo-

demafsluiting door middel van bodeminjectie
(hardgel) of jetgrouting is in principe niet verwijderbaar.
• Bij een uitvoeringsmethode met een bemaling zijn in het algemeen de minste constructieve bouwputvoorzieningen benodigd wat uit
oogpunt van duurzaamheid gunstig is. Er zijn
echter wel extra aandachtspunten bij een bemaling aan de orde in verband met mogelijke
beïnvloeding van de omgeving die moeten worden beheerst.
• Bij het creëren van vrieslichamen is er geen
sprake van een permanente ingreep of permanente bouwputvoorzieningen.
• Uit oogpunt van duurzaamheid verdient de toepassing van een stempeling van grondkerende
wanden de voorkeur boven een verankering.
Stempels komen voor hergebruik in aanmerking terwijl ankers buiten de bouwput tot obstakels leiden voor toekomstige activiteiten en
dus zouden moeten worden verwijderd.
Bij de keuze van het type funderingspalen kan
rekening worden gehouden met de volgende
overwegingen:
• Geprefabriceerde betonpalen kunnen desgewenst worden getrokken.
• In de grond gevormde palen kunnen eveneens
worden getrokken mits deze over de volledige
lengte zijn gewapend.
• Holle stalen buispalen zijn goed te verwijderen
en te hergebruiken.
Figuur 6 - Slimme windturbine fundamenten.

4.5. Gebruik duurzame materialen
Er moeten zoveel mogelijk recyclebare en te
hergebruiken materialen worden toegepast
evenals materialen met een beperkte emissie
van schadelijke stoffen. Hoofdzakelijk worden
de materialen staal en beton toegepast en in
mindere mate hout. Ook grond kan als bouwmateriaal worden beschouwd.
Hout is het meest duurzame materiaal mits
voorzien van het FSC keurmerk. Dit kan op relatief kleine schaal worden toegepast zoals voor
eenvoudige funderingen met houten palen en
grondkerende Berliner wanden.
Staal is minder duurzaam, omdat de productie
veel energie kost en gepaard gaat met een grote
uitstoot van CO2. Staal is veelal wel te hergebruiken. Hierbij kan worden gedacht aan:
• Toepassing van tijdelijke stalen stempels ter
stabilisatie van keerwanden in plaats van een
verankering.
• Toepassing van tijdelijke stalen damwanden.
Deze kunnen tot ca. 4x worden hergebruikt.
Bovendien is staal 100% recyclebaar.
Beton is minder duurzaam omdat de productie
van cement veel energie kost en gepaard gaat
met een grote uitstoot van CO2. Voorts vergt het
slopen van betonconstructies veel energie. De
duurzaamheid van gewapend beton kan worden
verhoogd door:
• Beperking van de hoeveelheid cement.
• Toevoeging van vliegas aan betonmengsels.
• Bij voorkeur Hoogovencement (HC) en geen
Portlandcement (PC) toepassen omdat HC
veel minder klinker bevat dan PC en hoogovenslakken kunnen worden hergebruikt als
afvalproduct.
• Vervanging van grind als toeslagmateriaal
voor betongranulaat. Inmiddels zijn in dit kader recentelijk verschillende CUR-aanbevelingen verschenen: rapport nummer 80, 106, 112
en 116.
• Toepassen van puingranulaat als werkvloer.
• Beperking van de hoeveelheid wapening en
dimensies van de betonconstructie door hoogwaardig rekenen.
• Toepassing van staalvezelbeton.
• Toepassing van geopolymeren.
Er kan hierbij gebruik worden gemaakt van de
CUR-tool Groen Beton voor het berekenen van
de milieu-impact van betonmengsels.
Grond moet zoveel mogelijk worden hergebruikt
op het bouwterrein. Idealiter moet worden uitgegaan van een gesloten grondbalans. In het

13

GEOTECHNIEK - April 2016

Tabel 1 - Duurzaamheidsapecten bouwputvoorzieningen
duurzaamheidsaspecten
energie
behoefte

levensduur

te bereiken
diepte

verwijderbaarheid

hergebruik 2)

uitbreidbaarheid

trillingen

waterdichtheid

bouwputwanden
talud

++

n.v.t.

--

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

++

--

Berliner wand

+

n.v.t.

-

++

A/B

n.v.t.

o

--

-/o )

o

+

++

A/B

+

-/o )

++

combiwand

stalen damwand

-

o

++

++

A/B

+

--

++

palenwand

--

++

+

--

C )

-

+

-

Diepwand

--

++

+++

--

4 5

C ) )

-

+

+

CSM-wand

o

+

o

--

--

-

+

+/o

bodeminjectie

o

+

o

--

--

--

+

+/o

jet-grouting

o

+

o

--

-- 6)

--

+

+/o

vriezen

+

n.v.t.

o

n.v.t.

n.v.t.

+

++

++

afzinkkelder

++

++

-

n.v.t.

n.v.t.

--

+

++

pneumatisch caisson

++

++

++

n.v.t.

n.v.t.

--

+

++

1

4

3

onderafsluiting bouwput
geen/bemaling

++

n.v.t.

n.v.t.

++

n.v.t.

n.v.t.

++

--

onderwaterbeton

--

++

n.v.t.

-

C

o

++

+

bodeminjectie

o

+

+

--

--

+

+

+/o

jet-grouting

o

+

+

--

--

+

+

+/o

vriezen

+

n.v.t.

o

n.v.t.

n.v.t.

+

++

++

): afhankelijk van tijdelijk of permanent gebruik
): A= volledig te hergebruiken
B= recyclebaar
C= te verwerken tot secundaire bouwstof/granulaat
3
): afhankelijk van drukkend inbrengen of heiend/trillend
4
): afvoer van grond i.v.m. installatieproces
5
): afvoer van verontreinigde bentonietspoeling
6
): afvoer van met grout verontreinigde grond
1
2

algemeen zal er bij ondergronds bouwen echter
een grondoverschot zijn. Er moet dan worden
gestreefd naar afvoer naar een stortplaats c.q.
grondbank op korte afstand om het transport te
minimaliseren. De grond die op het werk wordt
hergebruikt ten behoeve van aanvulling van
maaiveld en langs kelderwanden moet bij voorkeur op het werkterrein in depot worden gezet.

worden beperkt.
• Toepassing van materialen met een hoge
druk- en treksterkte.
• Toepassing van een paal-plaatfundering waardoor het aantal palen kan worden beperkt.
• Uitvoeren 3D-berekeningen ter verfijning van
de modellering van de werkelijke belastingsituatie; zie bijvoorbeeld figuur 6.

4.6. Materiaalbesparing/slank ontwerpen
Door een uitgekiend ontwerp en toepassing van
geavanceerde (EEM) berekeningsmethoden zoals Plaxis 3D en Diana kan er doorgaans tot tientallen procenten worden bespaard op de hoeveelheid benodigd constructiemateriaal. Hierbij
kan worden gedacht aan onder meer:
• Toepassing van relatief dunne vloeren op
grondslag of op een lichte paalfundering.
• Uitgekiende samenstelling van het betonmengsel.
• Toevoeging van staalvezels aan de betonspecie
zodat wapening en constructiedikte kunnen

Een voorbeeld van ultiem duurzaam ondergronds bouwen is het ondergrondse bezoekerscentrum DOMunder op het Domplein in Utrecht
zoals in 2014 is opgeleverd. De volgende duurzaamheidsaspecten kunnen hierbij worden vermeld:
• Dubbel grondgebruik door volledig ondergrondse aanleg waarbij functie van het Domplein volledig is gehandhaafd.
• Door constructieve en klimatologische maatregelen volledige bescherming en behoud van
cultureel erfgoed.
• Zeer slank ontwerp en hergebruik van be-

14

GEOTECHNIEK - April 2016

staande funderingen.
• Geen invloed op bebouwde omgeving.
• Ondergrondse ruimte is uitbreidbaar t.b.v. toekomstige ontwikkelingen.
4.7. Duurzame uitvoeringsmethoden
bouwputvoorzieningen
Voor de uitvoeringsmethoden van bouwputvoorzieningen bij ondergronds bouwen zijn verschillende duurzaamheidsaspecten te onderscheiden. Dit geldt voor zowel de toe te passen
bouwputwanden als de eventuele onderafsluiting van de bouwput. Op basis van een waardeanalyse van de relevante aspecten kan er een
genuanceerde afweging worden gemaakt tussen de beschikbare bouwsystemen. In het overzicht in de navolgende tabel worden de volgende
aspecten in relatieve zin benoemd:
• Energiebehoefte/uitstoot CO2 gerelateerd aan
de productie, transport en verwerking.
• Levensduur.
• Te bereiken diepte i.v.m. toepassing meervou-
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Tabel 2 - Duurzaamheidsaspecten funderingssystemen

den met corrosie die een beperking kan opleveren voor de levensduur.

duurzaamheidsaspecten
levensduur

verwijderbaarheid

hergebruik 2)

besparing
materiaal

trillingen

funderingstype
houten paal

--

+

--

-

-

prefab betonpaal

+

+

C

++

--

1

avegaarpaal

-

-- )

C

--

++

vibropaal

o

- 1)

C

+

-

grondverdringende
schroefpaal

o

- 1)

C

+

++

grondverdringende
schroefpaal met buis

o

o

--

o

++

stalen buispaal

o

++

A/B

+

--

Stalen buispaal,
beton gevuld

o

++

--

o

--

boorpaal

o

--

C

-- )

++

diepwandpaal

o

--

C

-- )

++

ankerpaal

o

-

--

++

+

3
3

): afhankelijk van aanwezigheid doorgaande wapening
2
): A= volledig te hergebruiken
B= recyclebaar
C= te verwerken tot secundaire bouwstof/granulaat
3
): afvoer nodig van vervuilde bentonietspoeling
1

dige kelderlagen.
• Verwijderbaarheid/blijvend obstakel.
• Mogelijk hergebruik; als compleet element
te gebruiken, te recyclen of als secundaire
grondstof te verwerken.
• Uitbreidbaarheid.
• Beïnvloeding omgeving, onderverdeeld in trillingen en waterdichtheid c.q. invloed op waterhuishouding.
Bij de beoordeling van de invloed op de omgeving kan ook het risico op vervormingen en
schade worden benoemd. Dit aspect is echter
afhankelijk van een veelheid aan factoren zoals bodemgesteldheid, diepte van de ontgraving, afstand tot de belendingen, bouwkundige
staat en funderingswijze van de belendingen en
eventuele compenserende maatregelen zoals
indrukken van damwanden in plaats van intrillen. Dit aspect is dus niet eenduidige en daarom niet in het overzicht opgenomen.
Funderingssystemen
De volgende duurzaamheidsaspecten kunnen
worden onderkend voor de toe te passen funderingssystemen.
Materiaalkeuze en hergebruik
• Houten palen hebben wel een duurzaam karakter maar zijn niet geschikt bij ondergrondse bouwwerken van enige omvang.

• In principe is het mogelijk om de palen van de
voormalige bebouwing te hergebruiken mits
de specificaties van deze palen beschikbaar
zijn en de palen voldoende capaciteit hebben.
Veelal blijkt hergebruik echter ontwerptechnisch niet haalbaar.
• Stalen buispalen zijn goed te hergebruiken
en/of te recyclen. De voorwaarde hierbij is
wel dat de buizen niet worden gevuld met
beton of worden ingebracht met groutinjectie
waarbij een groutschil rondom de buis wordt
gevormd.
− Betonpalen zijn in principe niet geschikt voor
hergebruik. Dit geldt met name voor in de
grond gevormde betonpalen. Ook getrokken
geprefabriceerde betonpalen komen normaliter niet in aanmerking voor hergebruik in
verband met mogelijke beschadigingen. Getrokken betonpalen worden veelal verwerkt
tot betonpuingranulaat.
Levensduur
• Voorgespannen, geprefabriceerde betonpalen hebben een zeer lange levensduur bij een
juist gekozen milieuklasse.
• Ook in de grond gevormde betonpalen zijn geschikt voor langdurig gebruik, mits deze op
goede wijze zijn uitgevoerd en wordt voldaan
aan de juiste milieuklasse.
• Bij toepassing van stalen buispalen, schroefen staafankers moet rekening worden gehou-
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Verwijderbaarheid
• Het is technisch mogelijk om alle type palen
te verwijderen. Bij stalen buispalen en gladde
voorgespannen geprefabriceerde betonpalen
is dit relatief eenvoudig, mede afhankelijk van
de afmetingen. Bij in de grond gevormde palen kan het complicerende factor zijn als de
wapening niet over de volledige lengte van de
paal is aangebracht. Ook schoorstanden en
een vergrote paalvoet kunnen het verwijderen
compliceren.
• Waterafsluitende klei- en veenlagen moeten
bij het trekken van de palen worden hersteld.
Besparing van materiaal
• Besparing van materiaal is mogelijk door een
uitgekiend funderingsontwerp.
• Grondverdringende palen zoals geprefabriceerde betonpalen, vibropalen en grondverdringende schroefpalen genereren per eenheid van paalvolume een grotere draagkracht
ten opzichte van grondverwijderende palen
zoals avegaar- en boorpalen. Toepassing van
grondverdringende palen vergt dus minder
betonconsumptie.
• Geprefabriceerde betonpalen kunnen in specifieke gevallen vanwege de hoogwaardige
betonkwaliteit slanker worden uitgevoerd ten
opzichte van in de grondgevormde betonpalen.
• Bij grondverwijderende paalsystemen moet de
uitkomende grond worden afgevoerd of verwerkt op het terrein.
Invloed op omgeving
• De uitvoering van geheide paalsystemen kan
aanleiding geven voor geluids- en trillingsoverlast en mogelijk schade aan nabij gelegen
belendingen.
• Grondverdringende schroefpalen worden trillingsarm uitgevoerd en hebben normaliter
geen omgevingsbezwaren.
• Grondverwijderende palen worden eveneens
trillingsarm uitgevoerd. Hierbij moet echter
wel rekening worden gehouden met grondontspanning die van invloed kan zijn op de fundering van belendingen.
5. Milieu-impact
5.1. Funderingen
Er zijn in de markt inmiddels verschillende rekentools ontwikkeld om de milieuprestatie te
kunnen beoordelen van een bouwwerk of van
onderdelen van een gebouw. Dit wordt normaliter gedaan in de vorm van een berekening van
de CO2-emissie. Zo is er in 2012 door DFI (Deep

Foundation Institute) en EFFC (Europese funderings aannemers) een programma geïntroduceerd voor de berekening van de CO2-emissie
van funderingspalen, de zogenoemd Carbon
Calculator [Lit. 4].
Uiteraard is geen enkele situatie gelijk omdat
er vele variabelen zijn die van invloed zijn op de
Tabel 3 - Cementbehoefte beton afhankelijk
van milieu- en sterkteklasse
milieuklasse

hoeveelheid cement [kg/m3]
C20/25

C35/45

C45/55

XC2

305

340

360

XA2

335

360

390

Tabel 4 - Samenstelling cement per soort
cementsoort

klinker

slak

portland

CEMI

95-100%

-

hoogoven

CEMIII/A

35-64%

36-65%

hoogoven

CEMIII/B

20-34%

66-80%

hoogoven

CEMIII/C

5-19%

81-95%

energiebehoefte bij funderingen. Onder meer
kunnen worden vermeld:
Bodemgesteldheid
Deze is bepalend voor de grondmechanische
draagkracht terwijl er een afname van de effectieve draagkracht aan de orde kan zijn in
verband met optreden van negatieve kleef. Bij
aanwezigheid van slappe bodemlagen kan overconsumptie van betonspecie optreden bij in de
grond gevormde palen en is een minimale paaldiameter vereist vanwege de aan te brengen wapeningskorf.

sterkteklasse; zie figuur terwijl er in het kader
van duurzaamheid moet worden gestreefd naar
minimalisatie van hoeveelheid cementklinker.
Toepassing van Hoogovencement heeft dus altijd sterk de voorkeur. Eventueel kan vliegas
worden toegevoegd ter beperking van de hoeveelheid cement. Vanwege de snellere sterkteontwikkeling van beton bij toepassing van Portlandcement wordt hiervan toch nog vaak gebruik
gemaakt bij de productie van prefab palen; een
commerciële afweging dus.

Belastingsituatie en aanlegniveau van de
constructie
Deze zijn van invloed op de benodigde paalafmetingen, de paalwapening en de eventuele wanddikte van de stalen buis.

Transport
Hierbij zijn de lengte en zwaarte van de palen
van belang in verband met het toe te passen
materieel en het aantal per transportbeweging
te vervoeren elementen alsook de rijafstand van
de projectlocatie tot de fabriek c.q. de betoncentrale.

Cement
De hoeveelheid en soort toe te passen cement is
maatgevend voor de CO2-uitstoot bij de productie van beton. De hoeveelheid benodigde cement
is afhankelijk van de betreffende milieu- en

Onderstaand is een indicatief overzicht gegeven
van het CO2-profiel van verschillende funderingspalen volgens een analyse op basis van de
ABT-CO2 quickscan. Hierbij zijn 2 kenmerkende
bodemprofielen onderscheiden te weten het
Figuur 7 - Onderscheiden bodemprofielen.
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Tabel 5 - Indicatief vergelijk CO2-uitstoot per paaltype; Utrechts bodemprofielt
afmeting
[mm]

netto
draagkracht
[kN]

CO2
uitstoot
[kg/paal]

prefab CEMI

450

1898

1736

0,91

42

prefab CEMIII

450

1898

895

0,47

22

vibro

456/500

2020

759

0,38

17

fundex

460/560

1843

759

0,41

19

fundex g.i.

460/560

1912

937

0,49

23

tubex

460/560

1555

3354

2,16

100

tubex g.i.

460/560

1912

3584

1,88

87

avegaar

600

1119

1026

0,92

43

type

CO2
uitstoot
[kg/kN]

factor*
[%]

*: percentage CO -uitstoot t.o.v. meest milieubelastende paaltype
2

Tabel 6 - Indicatief vergelijk CO2-uitstoot per paaltype; Rotterdams bodemprofiel
type
prefab CEMI
prefab CEMIII

afmeting
[mm]

netto
draagkracht
[kN]

CO2
uitstoot
[kg/paal]

450

3089

1412

CO2
uitstoot
[kg/kN]
0,46

factor*
[%]
37

450

3089

750

0,24

20

vibro

456/500

3259

629

0,19

16

fundex

460/560

2767

629

0,23

18

fundex g.i.

460/560

3026

822

0,27

22

tubex

460/560

2452

3038

1,24

100

tubex g.i.

460/560

3026

3229

1,07

86

avegaar

600

2113

933

0,44

36

*: percentage CO2-uitstoot t.o.v. meest milieubelastende paaltype
Figuur 8 - Voorbeeld BIM/BEM-model Groninger Forum, ABT.

Utrechtse en het Rotterdamse profiel; zie figuur
7. Zo kan een indicatie worden verkregen van de
CO2-uitstoot per paal; nog interessanter en inzichtelijker is het om de verschillende systemen
te vergelijken op basis van de CO2-uitstoot per
eenheid van draagkracht, dus kg CO2 per kN.
Voor de beoordeling van de impact op het milieu
van volledige funderingsconstructies en ondergrondse bouwwerken zijn ook rekenprogramma’s beschikbaar. Hierbij worden alle elementen van het gebouw afzonderlijk beschouwd voor
wat betreft milieu effect over de geheel levensduurcylus, van grondstofwinning tot afvalverwerking (LCA). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van zogenoemde EPD’s (Environment Product
Declaration) van de verschillende toe te passen
producten en materialen. In deze documentatie wordt het product beoordeeld vanuit een
breed spectrum van 11 milieuthema’s waarvan
de CO2-emissie er één is. Deze thema’s worden
veelal gewaardeerd met zogenoemde schaduwprijzen. Dit zijn fictieve prijzen, een theoretische
schatting van de kosten die de overheid er voor
over heeft om de milieuschade te voorkomen of
te verhelpen.
Zo zijn er de Nederlandse MRPI-bladen (Milieu Relevante Product Informatie) beschikbaar
evenals de Nationale Milieu Database (NMD)
en de European reference Life Cycle Database
(ELCD). Voor funderingselementen zijn er ook
milieuclassificaties voorhanden zoals opgesteld
door het NIBE. Dit betreft de meest gangbare
paaltypen zoals prefab betonpalen, houten palen
(met betonoplanger), avegaarpalen, vibropalen
en stalen buispalen, zij het dat het hier alleen
kleine paalafmetingen betreft, met name gericht op lichte woningbouw.
Het moge duidelijk zijn dat de hoeveelheden van
de toe te passen materialen voor een fundering
of bouwwerk van groot belang zijn voor de totale
score van een ontwerp. Een koppeling met de
hedendaagse 3D-tekenpakketten en BIM-modellen maakt de berekeningen steeds accurater
en efficiënter.

Figuur 9 - Referentieontwerp voorbeeldproject.
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In figuur 10 en 11 zijn de resultaten van een
voorbeeldberekening gegeven van de milieuimpact van de constructie voor een smalle
tweelaagse ondergrondse parkeergarage in
Amsterdam [Lit. 5]. De milieu-impact is bepaald
met behulp van een hiervoor door ABT specifiek ontwikkelde monitortool ten behoeve van
de ter vergelijking van constructievarianten. Het
referentieontwerp voorzag in de toepassing van
onderwaterbeton en permanente stalen damwanden als kelderwand.

Figuur 10 - Verdeling milieueffect per constructief element, referentieontwerp.
Als alternatief is een oplossing met een uitvoering op basis van een polderprincipe met een
spanningsbemaling en tijdelijke stalen damwanden en betonnen kelderwanden. In onderstaande figuren is de elementenverdeling van de
CO2-uitstoot aangegeven.
Logischerwijs wordt vanwege de grote volumes
de grootste impact veroorzaakt door de vloeren.
Een optimalisering hierin resulteert dus direct
in een substantieel betere milieuprestatie voor
het bouwwerk.

Totaal

Funderingsconstructie en damwanden

Figuur 11 - Verdeling milieueffect per constructief element, alternatief.

In tabel 7 is een vergelijking gegeven van de berekende CO2-emissie en de schaduwprijs. Hieruit blijkt dat de schaduwprijs bij de variant met
7% worden gereduceerd.
Een zelfde soort analyse is uitgevoerd voor een
VMBO-schoolgebouw in Delft met een fundering
op relatief lange geprefabriceerde betonpalen.
In het ontwerp is geen kelder voorzien.
In figuur 12 is de verdeling van het milieu-effect
weergegeven waarbij in figuur 13 het effect van
de fundering nog eens is uitgesplitst.
Door toepassing van holle funderingspalen kan
25% beton in de palen worden gereduceerd. Dit
gaat gepaard met een besparing van 40% op de
schaduwkosten van de funderingspalen, in dit
geval circa 7% van de totale schaduwkosten van
het gebouw wat als substantieel kan worden beschouwd.
5.2. Funderingsontwerp
Door toepassing van een uitgekiend ontwerp
kan met behulp van hoogwaardige rekenmethodes (EEM) een substantiële reductie van de
CO2-emissie worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is de fundering van de hoogbouwtorens van het nieuwe hoofdkantoor van RABO
in Utrecht. Het oorspronkelijke ontwerp van het
plan voorzag in een paalfundering met toepassing van tubex-groutinjectiepalen. Als optimalisatie is een plan uitgewerkt en gerealiseerd op
basis van een paal-plaatfundering waarbij het
aantal palen tot 50% kon worden gereduceerd
en bovendien een optimalisatie kon plaats vinden in de funderingsplaat. Dit betekent een reductie van 130 palen en een materiaalbesparing
in de plaat wat gepaard gaat met een berekende
reductie van de uitstoot van circa 1.000 ton CO2.
6. Ontwikkelingen in paalfunderingen
De markt van de funderingstechniek speelt op
creatieve wijze in op de duurzaamheidsgedachte
door het aanbieden van systemen met specifieke

Totaal

Funderingsconstructie en damwanden

Tabel 7 - Vergelijk milieu effect ontwerpvarianten
ontwerp

kg CO2-uitstoot per m2 BVO

Schaduwprijs per m2 BVO

referentieontwerp

922

€ 77,60

alternatief

861

€ 72,42

Figuur 12 - Verdeling milieueffect per constructief element.

Totaal

Funderingsconstructie

Tabel 8 - Milieu effect VMBO-schoolgebouw Delft
ontwerp

kg CO2-uitstoot per m2 BVO

Schaduwprijs per m2 BVO

referentieontwerp

161

€ 17,05

Variant: holle palen

150

€ 15,92

aanpassingen, met name gericht op materiaalbesparing c.q. beperking CO2-emissie. Het moet
hierbij helaas wel worden vermeld dat er geen
sprake is van echte innovaties. De meeste systemen zijn al een aantal jaren op de markt en de
vraag vanuit de opdrachtgevers is beperkt. Onderstaand is een aantal systemen weergegeven.
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Geprefabriceerde betonpalen met
verzwaarde punt
Dit is een geprefabriceerde betonpaal met een
verzwaarde punt, zoals deze ook in het verleden
veelvuldig werd toegepast. Het is evident dat er
vanwege de slanke schacht in specifieke bodemomstandigheden een materiaalbesparing mo-

DUURZAAMHEIDSASPECTEN BIJ FUNDERINGEN EN ONDERGRONDS BOUWEN STATE-OF-THE-ART

Foto: Rob Hoekstra

Geprefabriceerde holle betonpalen
Onder deze categorie vallen de holle heipalen
zoals deze door Jansen Zeewolde worden geproduceerd, de zogenoemde Pluspaal van Betonson en de Hailightpaal van Haitsma. De holle
heipaal van Jansen is gemaakt van staalvezelbeton met toepassing van voorspanwapening en
stalen voetplaat. De Pluspaal en Hailightpaal zijn
eveneens voorgespannen elementen en hebben
een massieve kop, en voet en worden voorzien
van een EPS vulling. Er wordt hierbij niet alleen
materiaalbesparing gerealiseerd van circa 30%,
ook kan een lichtere stelling worden toegepast
en kan de CO2-emissie bij transport worden gereduceerd. De eerstgenoemde 2 paaltypes worden inmiddels niet meer standaard geleverd.

Foto 2 - Ecopaal: geprefabriceerde
betonpaal met verzwaarde punt.

Foto 3 - Holle geprefabriceerde betonpalen.

Toepassing betongranulaat
Er zijn geprefabriceerde betonpalen in de markt
die standaard worden voorzien van gerecycled
betongranulaat ter beperking van de natuurlijke
grondstoffen grind en zand. Een voorbeeld hiervan is de Eco-schokpaal van Schokindustrie.
Energiepalen
In Nederland worden energiepalen uitgevoerd
als voorgespannen, geprefabriceerde betonpalen die worden voorzien van een buizensysteem
dat wordt aangesloten op een warmtewisselaar.
De warmtewisselaar zorgt ervoor dat via een
circulatievloeistof in de winter warmte aan de
bodem wordt onttrokken. In de zomer kan een
gebouw via de circulatievloeistof vanuit de afgekoelde bodem weer gekoeld worden. Eventueel kan dit systeem worden gecombineerd
met een thermische betonkernactivering in de
vloeren (en wanden). Dit type paal staat ook wel
bekend onder de benaming “Comfortpaal” of
“Groene paal” en is al sinds 1997 op de markt.
De opbrengst van deze palen bedraagt globaal,
afhankelijk van de bodemomstandigheden, 25 à
35 W per m1 thermisch effectieve paallengte. Dit
resulteert in een mogelijke CO2 reductie tot 3040%. Deze paaltypes staan inmiddels om commerciële redenen niet meer op het standaard
leveringsprogramma van leveranciers.
Internationaal wordt dit systeem ook toegepast

bij in de grond gevormde funderingspalen.
Aanvankelijk zijn er diverse projecten met dit
paaltype uitgevoerd en hebben er duurzaamheidsoptimalisaties plaats gevonden in de leidingen zodat alleen de bodem maatgevend is
voor de opbrengt. Er is echter de laatste jaren
sprake van een afnemende toepassing in verband met de concurrentie met grootschalige
WKO-installaties, afname in bouwvolume en
afschaffing van subsidies. Bovendien speelt bij
de toepassing van bodemenergiesystemen de
wet- en regelgeving een voorname rol. Met het
van kracht worden van de ‘AMvB bodemenergie’
per 1 juli 2013 (Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen) vallen zowel de open als gesloten
systemen onder een wettelijk kader. In het buitenland staan energy piles wel nadrukkelijk in
de belangstelling.

7. Tot slot
Er kan worden vastgesteld dat de markt van
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Foto: IJsselmeerbeton

Foto 1 - Torens Rabo Utrecht
met paal-plaatfundering

gelijk is bij een gelijk blijvende draagkracht. Het
systeem is echter niet overal toepasbaar omdat
er in verband met de vergrote paalpunt een perforatie kan ontstaan in waterafsluitende bodemlagen zodat door kwel juist een milieuprobleem
kan worden geïntroduceerd. Het systeem is wel
als enige funderingstype gecertificeerd geweest
met het predikaat DUBOkeur® keurmerk van
het NIBE.

Figuur 13 - Doorsnede energiepaal –
geprefabriceerde betonpaal

Foto 5 - Energiepaal – in de grond gevormde paal.

ondergronds bouwen en funderingen bij de ontwikkeling van duurzame concepten ruimschoots
achter blijft bij het maatschappelijke ambitieniveau. Wel groeit het bewustzijn gestaag en worden hiertoe goede aanzetten gedaan. Bovendien
zijn er door de overheid en opdrachtgevers serieuze stimuleringsmaatregelen geïnitieerd.
Ook zijn er modellen in ontwikkeling waarmee
duurzaamheid op min of meer eenduidige wijze
meetbaar kan worden gemaakt.
In een economisch moeilijke markt is het spanningsveld tussen duurzaamheid en (additionele)
bouwkosten echter evident.
In beperkte mate zijn er kennisplatforms die
zich bezig houden met duurzaamheidsthema’s
zoals onder meer opgenomen in het programma
van het COB. Deze zijn echter met name eenzijdig gericht op tunnelbouw.

De markt van ondergronds bouwen en funderingen staat dus nog voor een forse uitdaging om
de maatschappelijk gewenste duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Groene ideeën en
innovaties uit de markt zijn hiervoor ook essentieel. Bovendien zouden er in dit kader vanuit
de opdrachtgevers nog meer stimuleringsmaatregelen kunnen worden doorgevoerd. Dit kan in
de vorm van de bestekken en vraagspecificaties
waarin structureel eisen worden gesteld aan
bijvoorbeeld de toe te passen cementklasse en
het gebruik van betongranulaat in combinatie
met een beloningsprikkel bij aanbestedingen

Foto: Franki Grondtechnieken

Voorts moet worden geconstateerd dat de doelstelling van de overheid om de CO2-uitstoot per
2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van
de situatie in 1990) voor de funderingsmarkt vrijwel niet is te realiseren. De gedane inspanningen voor besparing van energie en grondstoffen
wordt namelijk voor een deel teniet gedaan door
een aanscherping van ontwerpnormen. Zo is er
vanaf 2012 al een toename van de rekenwaarden van de paalbelastingen aan de orde in verband met de invoering van de Eurocode (globaal
circa 10%). Bovendien moet per 1 januari 2017
rekening worden gehouden met een afwaardering van de paalklassefactoren (αp) met een
reductie van de puntdraagkracht met 30%. Dit
zal gepaard gaan met een substantiële toename
van het materiaalverbruik en CO2-emissie. Dit
zal ook zeker impact hebben op het (duurzaam)
hergebruik van bestaande constructies bij renovatie en transformatie. In het geval de bestaande fundering door de nieuwe ingrepen zwaarder
wordt belast zal er vrijwel altijd extra funderingscapaciteit moeten worden toegevoegd.
bij duurzaam bouwen en duurzaam materiaalgebruik.
Hierbij staat voorop dat duurzaam bouwen een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
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