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Het jaar 2000 werd een beginpunt van een nieuwe fase in het bedrijf,
want ook Ruud ging in dat jaar erin aan de slag. Door overnames van
onder andere De Waalpaal en Kuipers Funderingstechnieken groeide
het bedrijf in volume, maar vergrootte het met het uitvoeren van trillingsvrije grondverdringende schroefpalen ook de technische mogelijkheden. Ruud: “We zijn gespecialiseerd in complete bouwkuipen met
alle mogelijke paalsystemen. Daarin zijn we de grootste in Nederland.
Ook zijn we qua omzet marktleider in de funderingsbranche. Dat is
geen doel op zich geweest, maar onze ambitie is ondernemen. We zoeken uitdagingen en willen onszelf blijven prikkelen. Het doel is altijd
het verbeteren van het bedrijf op een gezonde risicogestuurde manier.”

De Van ’t Hek Groep is een grote speler in de funderingswereld. Een
gesprek met directeur Ruud van ’t Hek en adjunct-directeur Patrick
IJnsen. “We zoeken uitdagingen en willen onszelf blijven prikkelen.”
Wie in het landelijke gebied in Zuidoostbeemster het gloednieuwe kantoorpand van de Van ’t Hek Groep betreedt, moet zijn best doen om zich
de begintijd van het bedrijf in 1945 voor te stellen. Het pand is niet alleen architectonisch fraai, maar de grote glazen buitenwanden staan
ook symbool voor de bedrijfsfilosofie, die zich in één woord laat samenvatten: transparantie. Transparantie naar de buitenwereld en openheid
in de binnenwereld van het bedrijf, waarin de grote open kantoorruimten uitstralen dat communicatie en teamwork sleutelbegrippen zijn bij
de Van ’t hek Groep. Voor het begin van het bedrijf moeten we ver terug
in de tijd, zegt Ruud van ’t Hek. “Net na de oorlog bouwde mijn opa een
graafmachine op een oude vrachtauto en ging er in de Beemster mee
aan de slag. Hij maakte gronden bouwrijp voor woningen en wegen. Zo
is het begonnen. Het bedrijf groeide, maar nadat mijn vader en oom het
in de jaren zeventig overnamen, ging het hard. Zij hadden de drive, het
ondernemerschap en de ambitie om het bedrijf uit te bouwen. Zij maakten ook de keuze om het te specialiseren in heiwerken, damwanden en
funderingsconstructies.” Het bedrijf floreerde en maakte in de jaren
tachtig een sprong voorwaarts met een paar overnames. In de jaren negentig stond het in de frontlinie bij de ontwikkeling van het geluidsarm
en trillingsvrij indrukken van damwanden. Omdat opdrachtgevers in die
tijd ook engineering begonnen te verwachten van funderingsbedrijven,
richtte Gebr. van ‘t Hek in 1995 het ingenieursbureau Hektec op.
Marktleider
Sinds het nieuwe millennium zorgt de derde generatie Van ’t Hek,
naast Ruud twee broers van hem en een neef, voor weer een nieuwe
dynamiek. “We hadden allemaal altijd al de ambitie om met het bedrijf
verder te gaan”, verklaart Ruud de ruime familieaanwezigheid in het
bedrijf. Patrick IJnsen is weliswaar geen familie, maar kent Ruud en
zijn broers al tientallen jaren. “Ruud en ik zaten samen op de HTS en ik
was al bevriend met zijn jongere broer. Tijdens mijn studie had ik een
bijbaantje bij Hektec. Na mijn afstuderen in 2000 kon ik er meteen aan
de slag. Ik ben er nooit meer weggegaan, omdat ik bij deze hechte club
altijd mijn ambitie heb kunnen verwezenlijken.”
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Met die instelling verbaast het niet dat de Van ’t Hek Groep, dat ruim
300 medewerkers telt, ook over de Nederlandse grens kijkt. Het doet
dat met de bedrijfspoot Van ’t Hek International, dat gerund wordt door
de twee broers van Ruud. Het is het voordeel van een groot bedrijf, zegt
hij. “Iedereen kan hier zijn plek vinden, want er is voldoende ruimte om
je te ontwikkelen.”
Scherpe blik
In de zeventien jaar dat Ruud en Patrick bij de Van ’t Hek Groep werken,
hebben zij de funderingsbranche enorm zien veranderen. “De relatie
met opdrachtgevers is veranderd. Er zijn andere contractvormen en
onderbouwingen. Het gaat niet meer alleen om het uitvoeren van funderingswerk, maar ook om het engineeren ervan.” Patrick: “Je krijgt
geen tekening meer van de opdrachtgever met het verzoek om die uit
te voeren, maar hij zegt hoe diep een kelder moet worden en hoe zwaar
het gebouw weegt en vraagt om de beste oplossing.” Ruud: “Of hij zegt:
ik heb hier een bouwterrein, zorg jij dat je klaar bent met funderen als
ik terugkom om te gaan bouwen? Bij het uitvoeren van zulke opdrachten hebben we onze werkmaatschappijen keihard nodig.” Patrick: “In
deze opdrachten komen we het beste tot ons recht, omdat iedereen zijn
steentje eraan bijdraagt. Niemand hoeft toe te kijken.”
De verandering van het takenpakket betekent ook een verschuiving in
verantwoordelijkheden. Ruud: “We zijn nu vaker ontwerpverantwoordelijk. Dat is een uitdaging, want we kunnen tien kilometer de lucht in
kijken, maar nog geen centimeter in de grond. Dat zorgt dat je met een
extra scherpe blik blijft kijken naar wat er gebeurt.” Patrick: “Je moet
de risico’s onderkennen. Willen zien wat er zou kunnen gebeuren. En
dat bespreekbaar maken en kwantificeren.” Ruud: “We zijn doorlopend
met onze mensen in gesprek om risico’s te beperken en onveilige situaties te voorkomen.”
Geluid
Ook de technische mogelijkheden zijn de laatste vijftien jaar enorm toegenomen. Ruud: “We kunnen nu complete bouwkuipen maken in dichtbebouwde gebieden, zoals de Amsterdamse Zuidas. Dat danken we aan
onze Octicon combipaal. Dat is een achtkantige betonpaal waarmee we
in combinatie met het geschroefde systeem ook in zeer gevoelige gebieden trillingsvrij kunnen funderen. Ook in de Amsterdamse Houthaven hebben we mooie projecten gefundeerd, zoals de 800 meter lange
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Spaarndammertunnel, die door het gebied loopt.”
De nieuwe mogelijkheden zijn niet alleen fijn voor opdrachtgevers,
maar ook voor bewoners in gebieden waar funderingswerk wordt uitgevoerd, zegt Patrick. “Het publiek is mondiger geworden. In het nieuwe bouwbesluit staat vrij vertaald dat funderen zonder trillingen kan,
dus dat de kopjes van tafel schuiven hoeft niet meer geaccepteerd te
worden. Ook accepteren bewoners het niet meer als zij ’s ochtends om
zeven uur wakker worden van een hoop geluid. Terecht, want het kan
anders, dus waarom niet?”
Toch betekenen de nieuwe mogelijkheden niet dat het traditionele heien verdwijnt, stelt Ruud. “Er zijn nog steeds locaties waar je gewoon
traditioneel kunt funderen. Dat zal blijven bestaan.” Hij ziet er nog een
reden voor. “Als er heel diep of zwaar gefundeerd moet worden, kan dat
niet met trillingsvrije technieken. Dat moet nog steeds met de conventionele methode, door palen met een zwaar tril- of heiblok de grond in
te slaan.”
De grens tot waar er trillingsvrij gefundeerd kan worden, hangt uiteraard af van het grondprofiel. Ruud: “In Rotterdam is dertig meter geen
probleem. Als het dieper moet, gaat het nog vaak met de conventionele methode. Maar ook daarin is een ontwikkeling, want palen kunnen
steeds dieper de grond in. In Rotterdam is al trillingsvrij op 65 meter
gefundeerd. Dat hebben wij nog niet gedaan, maar het is voor ons wel
een uitdaging om er ook mee aan de slag te gaan.”
Adrenalinekick
Door de economische crisis waren de afgelopen jaren voor funderingsbedrijven geen feest. Inmiddels is de situatie weer gezonder, zegt
Ruud. “Dat komt vooral door een verlaging van het risicoprofiel. Tijdens
de crisis namen we noodgedwongen werk aan waarvan we de risico’s
niet precies konden inschatten. Nu kunnen we weer beter praten over
de verdeling van de risico’s.” Al gaan bedrijven, de Van ’t Hek Groep
niet uitgezonderd, vaak tot het uiterste om werk binnen te halen, stelt
hij. “De bouw is een sector met hoge risico’s en lage marges. We zijn
allemaal bereid heel diep te gaan voor werk en om ook intern de kaasschaaf erover te blijven halen. Je wilt gewoon projecten doen, omdat je
bevlogen bent van het vak. Je wilt die bouwput maken. En je materieel
er neerzetten als een soort vlag op de maan.”
De allermooiste vlag was vorig jaar de aanleg van ruim een kilometer
damwand in Strand East, een oud industriegebied in Docks Lands in
Oost-Londen. “Dat is het grootste project dat we tot nu toe hebben gedaan. Het bijzondere zat in de combinatie van het ontwerp en de uitvoering in een wereldstad in een land met andere wetten en regelgeving.
Doordat onze mensen er anderhalf jaar zaten, ontstond een enorm
hecht team. We hebben als bedrijf er enorm veel van geleerd. Over hoe
mensen zich ontplooien en wat we als bedrijf aankunnen.”
Patrick: “Het was prachtig om te zien hoe onze mensen zich daar ontwikkelden. Veel van hun hebben er carrière gemaakt om het maar eens
zo te zeggen.”
Hun antwoord op de vraag of ze zo’n project weer zouden doen, laat zich
raden. Ruud: “We weten nu hoe hoog onze lat ligt.” Patrick: “Als de kans
zich voordoet, zullen we hem benutten.”
Tekst: Jos van der Burg
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Projecten uitgelicht
Paalfundering– vervoersknoop Bleizo

Het trillingsvrij inschroeven van ca. 350 HEK-buispalen met groutinjectie
457/560 mm in lengtes tot 21,50 m (waaronder in een buitendienststelling)
en het heien van 600 prefab betonpalen vierkant 450 mm in lengtes tot 20 m

en schoorstanden tot 4:1 in opdracht van Vobi Beton en Waterbouw. De
funderingswerkzaamheden zijn o.a. ten behoeve van een combibrug en
treinstation bij het nieuwe verkeersknooppunt Bleiswijk-Zoetermeer.

Ondergrondse fietsenstalling - centrum Amsterdam

In opdracht van Van Hattum en Blankevoort zijn op het Beursplein in
Amsterdam tussen de Beurs van Berlage en de Bijenkorf, stalen damwanden
met lengtes tot 20 m en HEK-buispalen met groutinjectie 457/560 mm en
558/680 mm tot ca 34 m trillingsvrij geïnstalleerd. Op dit project mochten
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een beperkt aantal transporten plaatsvinden. Hierdoor zijn alle vrachten
van te voren uitgewerkt en zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Personenauto’s
telden ook als transportbewegingen zodat alle collega’s met het OV of met
de fiets naar het project toe zijn gekomen.
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Renovatie kademuur - centrum Utrecht

In een viertal rakken van de Nieuwegracht worden walmuren, langs de
voor Utrecht karakteristieke werfkelders, vervangen en gerenoveerd. Het
project wordt uitgevoerd door aannemers combinatie Van Halteren Infra /
H. van Steenwijk. Diverse andere bedrijven van de Van’t Hek Groep dragen
op dit project een steentje bij. Zo worden door Gebr. van ’t Hek damwanden

ingedrukt met een drukmachine die opereert vanaf een speciaal voor dit
project door Hektec ontworpen hefponton. Hektec verzorgt verder de
omgevingsmonitoring van trillingen, geluid en deformaties. Daarbij worden
de deformaties van de werfkelder wanden gemonitord met behulp van
permanent opgestelde robotic total stations.

Parkeerkelder - Amsterdam-Zuidas

Het aanbrengen (trillingsarm en trillingsvrij) van een in 3D uitgewerkte
damwandkuip met ca. 250m1 omtrek. Incl. groutankers en het ontwerpen
en aanbrengen van een voorgespannen 2-laags stempelframe. Tevens het
trillingsvrij installeren van ca. 550 HEK-combipalen met groutinjectie, type
Octicon® en het inbrengen van ankerpalen type GEWI. Door Hektec zijn
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bezwijk en controleproeven uitgevoerd. De bouwkuip is gemaakt in opdracht
van Pleijsier Bouw ten behoeve van het nieuwe RAI hotel.
De detail engineering van de bouwkuip, zoals stempelframes en
funderingsen ankerpalen zijn uitgevoerd door Hektec.
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Insteekhaven en aanlegsteigers - Bahamas

In opdracht van Van Oord zijn alle benodigde funderingswerkzaamheden
uitgevoerd om op diverse eilanden insteekhavens in te richten en aanlegsteigers te bouwen. Hierbij is voorgeboord, zijn stalen damwanden ingetrild

en prefab betonpalen geheid. Ook zijn diverse (tijdelijke) hulpconstructies
aangelegd.

Spaardammertunnel - Amsterdam Houthavens

Voor deze grote landtunnel in het nieuw ontwikkelde deel van Amsterdam
West heeft Gebr. van ’t Hek meer dan 1600 m stalen damwand aangebracht
in lengtes tot 22 m. De tunnel is gefundeerd op 1000 HEK-combipalen met
groutinjectie die zijn geïnstalleerd tot NAP – 23,50 m. Linden Staalbouw

heeft de bouwkuipen voorzien van meerdere lagen stempelframes die in
eigen huis zijn ontworpen door Hektec. Dit project is uitgevoerd in opdracht
van Max Bögl.

Kadevernieuwing - Londen Strand East

Het trillingsarm en trillingsvrij aanbrengen van ruim 1 kilometer stalen
damwand inclusief het (sonisch) installeren van de diagonale ankers, het
fabriceren en leggen van de prefab betonnen deksloof alsmede het uitvoe-
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ren van de laswerkzaamheden onder EN 1090. De werkzaamheden zijn uitgevoerd ten behoeve van een gebiedsontwikkeling in opdracht van Vastint
UK.
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Van’t Hek Groep: Facts & Figures
• Specialistisch (onder)aannemer in
funderingstechnieken
• Marktleider in Nederland met ruim
€ 100 miljoen omzet
• Voorop in trillingsvrije en geluidsarme
technieken
• Familiebedrijf, opgericht in 1945 door Theo
van ’t Hek
• 300 FTE in vaste dienst
• 1.500 bouwprojecten per jaar in uitvoering
• Eigen materieelvloot en staalvoorraad
• Allround, met een voorliefde voor werken
op het water, langs het spoor en in de
binnenstad

Werkmaatschappijen:

• Gericht op continue ontwikkeling
praktisch funderingsmaterieel en nieuwe
funderingssystemen
• International actief met recent (2016-2017)
uitgevoerde projecten in België, Duitsland,
Zwitserland, Engeland, Noorwegen,
Bulgarije, Egypte, Kenia, Tanzania, Nigeria,
Curaçao, Bahamas
• VCA**, EN 1090, ISO 9001:2015

en funderingsherstel maar ook bij nieuwbouw en
in de Industriebouw is De Waalpaal op haar plek.

Gebr. van’t Hek
Kuipers Funderingstechnieken

UITGELICHT

Hektec
Het ingenieursbureau van de Van’t Hek Groep.
Hektec bedient niet alleen de overige bedrijven
van de Van ’t Hek Groep met advies, engineering,
monitoring en controle voor zowel bouw
als werktuigbouwkundige projecten, maar
werkt ook voor andere (onder-)aannemers,
ingenieursbureaus en overheden.
Advies en engineering voor geo- en funderingstechniek , hierbij valt te denken aan het ontwerpen van:
- Bouwkuipen met bijbehorende stempel-,
verankerings en hulpconstructies
- Funderingsadviezen en detail engineering
van allerhande paalsystemen
- Inbrengadviezen en predicties voor verschillende funderingssystemen

Aanbieder van funderingstechnieken voor Bouw
en Infra, gespecialiseerd in complete bouwkuipen
uitgevoerd met conventionele en trillingsvrije
technieken. Een groot scala aan paalsystemen
voor alle denkbare toepassingen. Het bedrijf is
gevestigd in de Beemster en heeft een staalwerf
in Amsterdam.
De Waalpaal

Gespecialiseerd in trillingsarm en trillingsvrij
funderen in beperkte werkruimte. Bij renovatie

Gespecialiseerd in mortelschroefpalen, vibropalen en prefab betonpalen voor de Woning- en
Utiliteitsbouw. Kuipers is gevestigd in Lemmer
en bedient van daar uit het hele land.
Van Halteren Infra
Gespecialiseerd in hoofdaanneming (UAV-gc) van
oeverwerken met stalen damwand. Gevestigd in
Bunschoten.
Linden Staalbouw
Het staalconstructiebedrijf van de Van ’t Hek
Groep. De constructie werkplaats en het kantoor van Linden Staalbouw bevinden zich in
Purmerend. Hier worden niet alleen funderingstechniek- gerelateerde staalproducten zoals
draglineschotten, buispalen, boor en heibuizen,
meerpalen en remmingwerken vervaardigd,
maar ook machines, stalen spanten, brugdelen
en -leuningen etc. voor externe klanten.
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Het ontwerp kan worden uitgewerkt in 3D
en BIM om zo het inzicht in de constructie
en de samenhang met andere bouwdelen te
vergroten.
Op het gebied van werktuigbouwkunde kan
Hektec met behulp van FEM berekeningen
machine (onderdelen) in eigen huis ontwerpen.
Ook
worden
stabiliteitsberekeningen
voor bestaande en nieuw te bouwen
funderingsmachines en drijvend materieel
uitgevoerd.
Monitoring en Controle
- Monitoring van omgevingsbeïnvloeding door
trillingen, geluid, deformatie, stof etc. met
behulp van de nieuwste meetapparatuur. Ook
continue monitoring met behulp van Robotic
total stations wordt door Hektec gedaan.
- Controle van funderingssystemen door middel
van akoestisch doormeten, proefbelastingen
op palen en ankers en het controleren van
betonkwaliteit wordt door Hektec uitgevoerd.

