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Overzicht
NEN 8707 is een norm voor bestaande geotech-
nische constructies en omvat regels voor de beoor-
deling in geval van afkeuren of verbouwen van 
de constructie (figuur 1). De norm verwijst in veel
gevallen door naar de norm voor nieuwbouw van
geotechnische constructies NEN 9997-1, waar-
bij de toetsing wordt uitgevoerd met belasting-
factoren zoals vermeld in NEN 8700 (Algemene 
regels voor bestaande bouw) en NEN 8701 (Belas-
tingen voor bestaande bouw). 

NEN 8707 is onderdeel van de NEN 8700-reeks
voor bestaande bouw, die vanaf 2012 zijn aange-
wezen door het Bouwbesluit.
In NEN 8707 zijn analoog aan NEN 9997-1 alle 
geotechnische constructies opgenomen. Een 
belangrijk verschil met de norm voor nieuwbouw is
de grote plaats die is ingeruimd voor archiefonder-
zoek, inspecties en de observatiemethode. Ont-

wikkelingen op gebied van de duurzaamheid van
houten palen en binnenstedelijke kademuren zijn
meegenomen in de norm.

De norm is als volgt opgebouwd. Na een algemeen
gedeelte (1) volgen hoofdstukken op het gebied
van de verificatie van een geotechnische con-
structie, inclusief veiligheidsbeschouwing (2),  
materialen (3) en onderzoek (4). Vervolgens 
worden funderingen op staal (5), paalfunderingen
(6), grondkerende constructies en verankeringen
(7) en grondconstructies (8) behandeld. Tenslotte
volgen het hoofdstuk over de rapportage (9), 15
bijlagen (A t/m O) en een Bibliografie. 
Bij de totstandkoming is dankbaar gebruik gemaakt
van publicaties, die de afgelopen jaren zijn ver-
schenen, onder andere van F3O (Funderingen op
staal en op palen) [1] en [2] en SBR-CURNET 
(Damwandconstructies,  binnenstedelijke kade-
muren en ankerpalen) [3],  [4] en [5].

ALGEMENE ONDERWERPEN

Grondslagen voor verificatie
De norm richt zich op de verificatie van de veilig-
heid van bestaande geotechnische constructies.
Analoog aan NEN 9997-1 kan deze verificatie wor-
den uitgevoerd door middel van berekeningen,
volgen van voorschriften, het uitvoeren van proe-
ven of volgens de observatiemethode. 
Bij de verificatie van bestaande funderingen wordt
volgens NEN 8700 op een lager veiligheidsniveau
getoetst dan bij nieuwbouw. De verschillen met de
nieuwbouwnorm zijn geïllustreerd met tabel 1,
waarin de betrouwbaarheidsindex !, de (rest)-
levensduur en de belastingsfactor voor perma-
nente belasting "G zijn gegeven.
Bij de observatiemethode worden vervormingen
van de constructie beoordeeld aan de hand van
eenmalige of periodieke metingen van opgetreden
deformaties. In de informatieve bijlagen B en C zijn
grenswaarden gegeven voor funderingen van ge-
bouwen en voor grondkerende constructies be-
staande uit metselwerk.

Materialen
De materiaalfactoren worden ontleend aan de 
materiaalgebonden normen voor nieuwbouw. Bij
de bepaling van de grootte van de belastingfacto-
ren is hiermee rekening gehouden.
In het hoofdstuk over materiaaleigenschappen
neemt hout een belangrijke plaats in. Hierbij zijn
veel gegevens uit onderzoek naar houten palen [2]
overgenomen. De rekenwaarde voor de optre-
dende drukspanning evenwijdig aan de houtvezel
in een funderingspaal dient lager te zijn dan 10,8
N/mm2 en 12,6 N/mm2 voor respectievelijk over-
wegend blijvende belasting en bij een groot aan-
deel veranderlijke belasting. Loodrecht op de
houtvezel van kesp of langshout geldt in voor-
noemde gevallen een rekenwaarde voor de maxi-
male drukspanning van 1,4 N/mm2 en 1,6 N/mm2

respectievelijk. Deze waarden voor vuren en gre-
nen hout kunnen in bepaalde gevallen worden ver-
hoogd tot maximaal 6 N/mm2. 
Belangrijk is ook de aantasting door bacteriën of
schimmels. Wanneer de gemiddeld laagste grond-
waterstand (GLG) zich onder het funderingshout
bevindt, moet het hout zijn gecontroleerd op de
aanwezigheid van schimmels.   

Onderzoek
Verschillende vormen van onderzoek worden in

NEN 8707 – BEOORDELING VAN 
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Tabel 1 – Veiligheidsniveaus (NEN 8700).

Figuur 1 –
Bestaande fundering. 
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S A M E N V A T T I N G

NEN 8707 beschreven: archiefonderzoek, grond-
onderzoek, inspecties en vervormingsmetingen.
Bij archiefonderzoek moet informatie over de 
geotechnische constructie, grondgesteldheid en
grondwaterstand en de belendingen worden 
verzameld. Als deze informatie niet is te achter-
halen, moeten deze door opmetingen en nader
(grond)onderzoek worden vastgesteld.
Een visuele inspectie van het bouwwerk aan de 
buitenzijde moet altijd worden uitgevoerd om te
zien of de huidige toestand overeenkomt met de
archiefgegevens. Bij de observatiemethode moet
ook de binnenzijde van het bouwwerk worden
geïnspecteerd. Een visuele inspectie van de 
geotechnische constructie (waarbij verschillende
onderdelen worden opgemeten) is vereist indien
de geometrie onvoldoende duidelijk is op basis van
de archiefgegevens of bij twijfel over de duurzaam-
heid van de constructie.  
Bij geconstateerde schade aan de geotechnische
constructie moet een goede verklaring van de 
oorzaak worden gegeven.
Voor funderingen moeten de vervormingen 
worden bepaald aan de hand van meting van de 
relatieve rotatie van het bouwwerk, zakkingssnel-
heid, verschil in zakkingssnelheid en toename van
de relatieve rotatie in de tijd. De relatieve rotatie
wordt gemeten met behulp van een lintvoegme-
ting of een vloerwaterpassing. De meetpunten
mogen niet meer dan 2,5 m of 5 m (afhankelijk van
het vloeroppervlak) van elkaar zijn verwijderd. 

Voor grondkeringen of grondconstructies is ook de
horizontale vervorming van belang. In de norm zijn
grenswaarden gegeven in Bijlagen B, C en E (spoor
dragende kunstwerken). 

Rapportage
In de rapportage moeten naast een beschrijving
van het bouwwerk en de geotechnische constructie
inclusief de omgeving, de verzamelde gegevens 
uit het archief, grond(water) gegevens en de resul-
taten van inspecties en metingen worden vermeld.
Het rapport geeft de resultaten van de toetsing en
eventuele monitoring in het vervolg.

FUNDERINGEN OP STAAL

De draagkracht en zettingsberekeningen verlopen
zoals aangegeven in NEN 9997-1 met belastingfac-
toren uit NEN 8700/8701.
Verder moet archiefonderzoek worden uitgevoerd
betreffende het gebouw (bouwjaar, gebouwtype,
gebruikte materialen, belastingen op de funde-
ring, eventuele aanpassingen naderhand) en de
fundering (type fundering op staal, aanlegniveau,
mogelijke latere aanpassingen). Deze gegevens
zijn vaak bij de eigenaar of de gemeente te verkrij-

gen. Indien de gegevens niet beschikbaar zijn,
moeten deze alsnog (indien relevant) worden 
bepaald. 
Qua grondonderzoek moeten er minimaal 2 son-
deringen binnen 12,5 m vanaf het bouwwerk 
beschikbaar zijn, alsmede een peilbuis binnen 25 m
vanaf het bouwwerk. De freatische grondwater-
stand moet gedurende 3 maanden regelmatig zijn
gemeten en zijn gerelateerd aan een  peilbuis op
enige afstand met een grondwaterstandsmeting
gedurende enige jaren (bijvoorbeeld via het DINO-
loket/BRO).

Scheefstand (zichtbaar o.a. bij onder- en boven-
dorpels, klemmende deuren en ramen) en scheur-
vorming aan de binnen- en buitenkant van het
bouwwerk moeten worden vastgelegd. Omge-
vingsfactoren (recente ophogingen) moeten wor-
den geïnventariseerd. 
Bij de inspectie van de fundering moeten de afme-
tingen van de fundering worden vergeleken met 
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Onlangs is uitgebracht NEN 8707 – Beoordeling van de constructieve veiligheid
van een bestaande constructie bij verbouw en afkeur – geotechnische construc-
ties. Met deze norm kunnen bestaande geotechnische constructies volgens het
Bouwbesluit worden beoordeeld. De norm sluit aan bij de normen uit de NEN

8700-serie en bij NEN 9997-1 (Eurocode 7, deel 1 en Nationale Bijlage) voor
nieuwbouw.In het artikel wordt de inhoud van de norm besproken en wordt
stilgestaan bij de eisen volgens NEN 8707 voor bestaande funderingen op staal
en op palen, grondkeringen, verankeringen en grondconstructies.

Figuur 3 – Overzicht stand (29-11-2016) einde Fase 1 van zuid naar noord.

Figuur 2 – Fundering op staal.

Tabel 2 – Verificatiegrenzen voor fundering van metselwerkgebouwen.



14G E O T E C H N I E K M A A R T  2 0 1 9

de bouwtekening. Eventuele degradatie van de
fundering (losse stenen, uitspoeling  e.d.) moet
worden vastgelegd. Bij een bouwkundige eenheid
bestaande uit meer dan 3 woningen moet minimaal
op 2 punten een funderingsinspectie worden 
uitgevoerd op een onderlinge afstand van minder
dan 25 m. Bij 3 woningen of minder is 1 punt 
voldoende.       

Toetsing van de restlevensduur geschiedt op basis
van berekeningen van de materiaalspanningen en
vergelijking met de materiaalsterkte volgens NEN
9997-1. Daarnaast (vaak belangrijker) moeten de
gemeten vervormingen worden getoetst aan de
waarden uit bijlage B, zie bijvoorbeeld tabel 2.
Daarbij is een toetsing van de relatieve rotatie ver-
plicht als eerste schatting. De overige  grootheden
(zakkingssnelheid, verschil in zakkingssnelheid 
en toename van de relatieve rotatie in de tijd)
mogen worden gebruikt om deze eerste schatting
eventueel te wijzigen. 

Bij gebleken onzekerheid over de restlevensduur
kan een monitoringsprogramma worden opgesteld
en kan de beoordeling van de constructieve veilig-
heid na enige tijd worden herhaald.

PAALFUNDERINGEN

De berekening van het paaldraagvermogen van
bestaande funderingen verloopt volgens NEN
9997-1. Per 1 januari 2017 zijn de paalklassefacto-
ren voor het puntdraagvermogen !p gereduceerd
tot 70 % van de voordien geldende waarde. Bij fun-
deringen voor 1/1/2017 was dus een hogere draag-
kracht toegelaten. Om trendbreuk te voorkomen
bij bestaande funderingen, is aangenomen dat
deze gebouwen in de tijd hebben bewezen, dat
een dergelijke belasting veilig kan worden opge-
nomen. 

In NEN 8707 is daarom opgenomen, dat de “oude”
paalfactoren  !p mogen worden gehanteerd bij de
beoordeling op afkeurniveau en bij de beoordeling
bij verbouwing, mits de verhoging van de karakte-
ristieke waarde van de belasting op de paalfunde-
ring niet meer dan 15 % bedraagt. De redenering
hierachter is, dat de “bewezen sterkte” geldt 
voor palen met de huidige paalbelasting met een
beperkte marge van 15 %. Dit geldt alleen indien
de omgevings- of bouwvergunning van het bouw-
werk is afgegeven voor 1 januari 2017 en/of het
bouwwerk is gefundeerd op palen die voor 2003
zijn geïnstalleerd.   
Bij het archiefonderzoek moeten gegevens van 
de palen, zoals de afmetingen, funderingsadvies,
palenplan en heikalenders worden verzameld.
Daarnaast gelden dezelfde vereisten voor grond-
onderzoek en peilbuisgegevens als voor funderin-
gen op staal.  Als bij houten palen het  funderings-
hout zich op minder dan 0,05 m onder de gemid-
deld laagste grondwaterstand (GLG) bevindt, dan
moet de grondwaterstand minimaal een jaar met
op korte afstand van het pand geplaatste peil-
buizen worden gemeten.

Bij de inspecties van de buitenkant en de binnen-
kant van het pand gelden dezelfde eisen als voor
funderingen op staal. 
Het aantal inspecties van funderingen op palen is
gelijk aan het gestelde voor funderingen op staal.
Bij een fundering op houten palen (zie figuur 3)
moet in geval van een Rotterdamse fundering 
(enkele palenrij) minimaal 3 % van de palen (met
een minimum van 3 palen) worden geïnspecteerd
en ingemeten. Bij een Amsterdamse fundering
(dubbele palenrij) geldt eveneens een minimum
van 3 % van het aantal palen, maar is het minimum
6 palen.

In geval van een fundering met houten palen moet
1 % van het aantal palen (minimaal 2 palen) zijn on-
derzocht aan de hand van houtmonsters op hout-
soort, kwaliteit en aantasting. Dit kan overigens in
bepaalde gevallen achterwege blijven o.a. op
grond van de met een inslaghamer gemeten 
indringing.
De toetsing van de restlevensduur geschiedt aan
de hand van de vervormingscriteria voor de funde-
ring en het pand (analoog aan de fundering op
staal) en aan de hand van materiaalsterkte, zoals
hierboven vermeld. 
Voor bruggen en viaducten gelden aanvullende
eisen voor houten palen.

GRONDKERENDE CONSTRUCTIES 
EN VERANKERINGEN

Voor berekening en toetsing van grondkerende
constructies (zie figuur 4) geldt NEN 9997-1, waar-
bij in NEN 8707 (Bijlage L) aparte partiële factoren
voor grondparameters en veranderlijke belasting
zijn gegeven. Als illustratie zijn de partiële 
materiaalfactoren voor verbouw, afkeurniveau 
en nieuwbouw weergegeven in tabel 3 voor veilig-
heidsklasse CC2/RC2.

Bij het archiefonderzoek moeten “as-built” gege-
vens betreffende de grondkering en/of veranke-
ring worden ingewonnen, inclusief de ontwerp-
berekeningen. 
De afstand tussen de onderzoekspunten van het
grondonderzoek moet minder dan 100 m bedra-
gen, waarbij de afstand tot de grondkering niet
meer dan 12,5 m mag bedragen. Als er sprake is van
een waterbodem moet de bodemligging in een
vastgesteld raster wordt gemeten. Tevens moet de
slibdikte worden gepeild. De waterstand moet
zowel aan de voor- als achterzijde van de grond-
kering worden vastgesteld.

Het is belangrijk om de geometrie, met name de 
inheidiepte van damwand of palen onder een 
keermuur te bepalen. Tevens moet de grondkering
elke 25 m tot 0,3 m onder de grondwaterstand
worden vrij gegraven om de kwaliteit van de
grondkering te bepalen. De lengte van damwanden
kan worden bepaald aan de hand van geofysische
metingen (met een magnetometer) of door middel
van berekening in combinatie met een proefbelas-
ting.  
In NEN 8707 wordt speciale aandacht  besteed aan
houtconstructies en staalconstructies. Bij de 
staalconstructies moet corrosie op meerdere 
niveaus worden gemeten in meetraaien van 250 m.
De toetsing van de restlevensduur vindt plaats aan
de hand van de opgetreden vervormingen en de
materiaalspanningen. Bij onzekerheid over de 
restlevensduur kan een monitoringsprogramma
worden uitgevoerd, waarna de beoordeling van de
veiligheid opnieuw wordt gemaakt.

Tabel 3 – Partiële materiaalfactoren voor grondkerende constructies. Veiligheidsklasse CC2/RC2.

Figuur 4 – Bestaande kademuur.
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GRONDCONSTRUCTIES 

Voor de berekening van de stabiliteit van grond-
constructies wordt in NEN 8707 verwezen naar
NEN 9997-1, waarbij analoog aan de grondke-
rende constructies gereduceerde partiële factoren
van kracht zijn voor bestaande constructies.
Er mag bij het beoordelen van de uiterste grens-
toestand worden gebruikgemaakt van bewezen
sterkte van de constructie, mits met voldoende 
betrouwbaarheid aangetoond. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan een bijzonder hoge
grondwaterstand of een bijzonder hoge belasting
op maaiveld, die in het verleden is opgetreden. 
Er mag bij die historische belasting, die hoger moet
zijn geweest dan de huidige rekenwaarde van de
belasting,  geen noemenswaardige schade zijn ont-
staan. En de geometrie of de grondeigenschappen
mogen sinds die tijd niet zijn gewijzigd. 
Op basis van bewezen sterkte mogen de sterkte-
eigenschappen worden verhoogd onder de 
volgende voorwaarden: 
– Indien in de historische situatie(s) geen sprake is

geweest van noemenswaardige schade, mag
voor de historische situatie(s) de rekenwaarde
van de sterkte maximaal gelijk zijn gesteld aan de

belasting in de historische situatie.
– Onzekerheden in eigenschappen die tussen de

historische situatie(s) en het einde van de rest-
levensduur veranderlijk zijn, moeten zijn afge-
dekt door in de historische situatie(s) uit te gaan
van een lage inschatting van de sterkte en een
hoge inschatting van de belasting.

– Voor onzekerheden in eigenschappen die tussen
de historische situatie(s) en het einde van de
restlevensduur onveranderlijk kunnen zijn veron-
dersteld, moeten alle relevante mogelijke scena-
rio’s zijn beoordeeld.

Voor grondconstructies moeten ‘as-built’ gege-
vens worden verzameld betreffende de geometrie,
waterstanden, materialen, ontwerp en aanleg. 
Er moeten minimaal twee sonderingen of boringen
met een onderlinge afstand van maximaal 100 m
beschikbaar zijn. Inspecties van grondconstructies
moeten zijn gericht op het vaststellen van de 
geometrie (inmeting), bepalen van vervormingen
en beschadigingen en het mogelijk uittreden van
water en/of grond (in de bijlagen is een checklist
opgenomen).
Evenals bij grondkerende constructies en veranke-
ringen vindt de toetsing van de restlevensduur

plaats aan de hand van de opgetreden vervormin-
gen en de materiaalspanningen. Eventueel kan 
een hernieuwde beoordeling worden uitgevoerd
na een monitoringsperiode. 

Tot slot
Veel collega’s hebben bijgedragen aan het opstel-
len van deze eerste versie van NEN 8707. De 
commissie is hen hiervoor zeer dankbaar! Vanaf nu
kan er bij het beoordelen van bestaande geotech-
nische constructies gebruik van worden gemaakt. 
De normcommissie Geotechniek stelt het op prijs
dat commentaar op de normteksten aan haar 
bekend wordt gesteld, bij voorkeur voorzien van
voorstellen ter verbetering. 
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Risicogestuurd onderzoek, deskundige 
advisering en monitoring zijn onmisbaar 
bij bouwen op of onder de grond!

 � Grondonderzoek
 � Geo-adviezen: 

fundering / bouwput / hydrologie / trillingen
 � Monitoring: 

trillingen / grondwater / (grond)deformaties
 � Funderingsonderzoek
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