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Inleiding
De wereldwijde behoefte aan windturbines welke
meer en goedkopere stroom produceren heeft 
geleid tot de ontwikkeling van hoge turbines met
zware elementen. Het transporteren en (op)bou-
wen van de windturbines stelt hoge eisen aan 
het ontwerp en de realisatie van een kraanop-
stelplaats.
Begin 2019, is een handreiking uitgebracht die een
bundeling omvat van actuele kennis en ervaring
over windturbines, hijskranen en de ondergrond.
Het toepassingsgebied voor de handreiking [ref.
1] is in principe de Nederlandse windturbinemarkt
op land met de bijbehorende wet- en regelgeving. 
De doelgroep bestaat uit partijen die direct of 
indirect betrokken zijn bij het ontwerp en/of de
realisatie van kraanopstelplaatsen.

Bij het ontwerp van een kraanopstelplaats bij 
de bouw van windturbines speelt een groot aantal
locatie specifieke factoren een rol, zoals het 

kraantype, de belastingen, de omgeving en de 
ondergrond (veelal slap in het westen van Neder-
land). Ook het op juiste wijze verwerken van de 
potentiële risico’s gerelateerd aan de hijswerk-
zaamheden, en de ondergrond vraagt specifieke
aandacht, en een risicogestuurde werkwijze.

Het primaire doel van de handreiking is het bunde-
len van kennis en ervaring over turbines, kranen,
ondergrond, ontwerp, realisatie en beheer en 
onderhoud van een kraanopstelplaats, waarmee
uiteindelijk kan worden gekomen tot de belang-
rijkste doelstellingen:
- Verhoging van veiligheid en betrouwbaarheid.
- Eenduidige specificaties en eisen.
- Handreikingen voor het ontwerp en de realisatie.
- Meer inzicht in en beheersing van (geotechnische)

risico’s door het uitvoeren van risicogestuurd
grondonderzoek.

- Inzicht in raakvlakken tussen de belanghebben-
den en beter draagvlak.

Om de beoogde doelstellingen te bereiken is in 
beginsel wederzijds begrip en verbinding nood-
zakelijk tussen de werelden van geotechniek,
windturbinefabrikanten en kraanverhuurders. Hier-
toe is in de handreiking een uitgebreide woorden-
lijst opgenomen.

De handreiking gaat uit van telescoopkranen 
met kraanbelastingen tot en met de klasse 1.200
ton en opbouwkranen in de klasse 750 ton met 
bijbehorende turbinehoogtes en -gewichten.
Boven deze klassen zijn grotere afmetingen, 
gewichten en gronddrukken van toepassing. In
deze gevallen is specifiek maatwerk nodig.

De opbouw van de handreiking met de samenhang
tussen de hoofdstukken is in figuur 2 schematisch
weergegeven. In figuur 3 is te zien welke uitgangs-
punten en producten nodig zijn voor het ontwerp
en de realisatie van een kraanopstelplaats bij de
bouw van een windturbine.

STOWA - HANDREIKING ‘KRAANOPSTELPLAATSEN
BIJ DE BOUW VAN WINDTURBINES’

Figuur 1 –
Aanzicht op 
een kraan-
opstelplaats 
bij de bouw van 
een windturbine.
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Windturbinetypes
Het type windturbine stelt specifieke eisen aan 
de bouwlocatie en omgeving. Rekening houdend
met de randvoorwaarden uit de omgeving en 
ondergrond wordt in de ontwikkelingsfase gezocht
naar de optimale locatie, turbinehoogte en ver-
mogen. De keuze voor de windturbine locatie is
vanwege de randvoorwaarden vaak niet helemaal
optimaal vanuit economisch en/of technisch per-
spectief. 
De randvoorwaarden voor de kraanopstelplaats,
zoals een slechte ondergrond, hoge grondwater-
stand, beperkt ruimtebeslag, positie, kabels en 
leidingen, zijn vaak niet leidend in de keuze van 
de locatie. 

Kraankeuze, kraanbelastingen 
en specificaties
In de handreiking is veel aandacht besteed aan de
opbouw en montage van diversen kraantypen bij
verschillende configuraties. Over het algemeen
wordt gebruik gemaakt van mobiele telescoop- of
opbouwkranen. De onderwagens staan op banden,
rupsen of alleen op stempels.
De keuze voor een geschikte kraan wordt in grote
mate bepaald door de afmetingen en gewichten
van de windturbine componenten, maar ook trans-
port, opbouw, onderhoud en demontage van de
kraan zijn van belang.
Het kraantype bepaalt de belastingen en de op-
tredende contactdrukken op de kraanopstelplaats.
De handreiking geeft ter bewustwording een 
indicatieve tabel met de stempelkrachten en 
rupsdrukken bij het oprichten van de giek en de
operationele situatie. De windbelastingen en de
effecten hiervan zijn hierin niet opgenomen. 
Op basis van deze tabel kan in principe een voor-
lopig ontwerp worden gebaseerd. De belastingen
voor een definitief ontwerp dienen door de kraan-
leverancier aan de hand van het definitieve hijsplan
en het effect van de windbelasting te worden 
gecontroleerd. Aan de hand van deze controle 
kan een ontwerpaanpassing en/of een beheers-
maatregel volgen. Zie ook het schema in figuur 3.

Geotechnisch en geohydrologisch 
onderzoek
De ondergrond is veelal heterogeen en vormt 
een relatief onzekere factor in het ontwerp. De 
informatie en de kennis over variatie van grond-
eigenschappen, grondwaterstand en stijghoogte

bepalen de betrouwbaarheid van het grondgedrag
en daarmee de geotechnische risico’s.
Geotechnische risico’s kunnen goed worden be-
heerst door toepassing van Geotechnisch Risico
Management (GeoRM). GeoRM biedt de mogelijk-
heid om op gestructureerde wijze om te gaan 
met de onzekere factoren die de verschillende 
geotechnische risico’s bepalen.
Volgens het proces van GeoRM dient grond-
onderzoek risicogestuurd te worden uitgevoerd.
Concreet betekent risicogestuurd grondonderzoek
dat de hoeveelheid en het detailniveau van het
grondonderzoek wordt afgestemd op de speci-
fieke geotechnische risico’s die spelen bij het 
ontwerp van kraanopstelplaatsen.
Om gericht en efficiënt grondonderzoek uit te 

kunnen voeren moet bekend zijn welke risico’s of
onzekerheden door middel van het grondonder-
zoek kunnen worden gereduceerd. 
Voor een kraanopstelplaats bestaat een aantal 
generieke risico’s, ongeacht de projectlocatie. De
handreiking geeft een overzicht van deze gene-
rieke risico’s gerelateerd aan de oorzaken en de 
gevolgen. Voor elk risico is aangegeven met welk
type grondonderzoek het risico kan worden 
gereduceerd. 

Het benodigde type, de hoeveelheid en het detail-
niveau van het grondonderzoek voor het ontwerp
van een kraanopstelplaats is echter niet in 
generieke zin op te geven. Elke projectlocatie en 
specifieke omstandigheden vergen maatwerk. Het

Figuur 3 –
Uitgangspunten 

en producten 
voor ontwerp 
en realisatie.

In de windturbinemarkt is sterke behoefte aan eenduidigheid en handreikingen
voor het ontwerp van zwaarbelaste kraanopstelplaatsen op land. In 2017 is
onder de vlag van SBRCURnet gestart met de ontwikkeling van een richtlijn.
Toen eind 2017 SBRCURnet werd beëindigd heeft Stowa het verdere proces
ondersteund. Begin 2019 is de publicatie in de vorm van een handreiking uit-
gebracht. De handreiking omvat een bundeling van actuele kennis en ervaring

over windturbines, hijskranen en de ondergrond. Hierbij is zo veel mogelijk aan-
sluiting gezocht met de praktijk en bestaande normen en richtlijnen. Een van
de belangrijkste uitdagingen voor het ontwerp is dat rekening dient te worden
gehouden met de locatie specifieke factoren en de onzekerheid over de in te
zetten kraan en de belastingen op het funderingsniveau. 



grondonderzoek wordt naar behoefte per project-
fase en/of gewenst detailniveau vastgesteld.
Voor de opzet van het grondonderzoek zijn hand-
reikingen gegeven waarmee op drie detailniveau’s
(zeer grof, grof en fijn) of per projectfase (schets-
of initiatiefase, voorontwerp en definitief ont-
werp) het type en de hoeveelheid grondonderzoek
kan worden bepaald. 
De aanbevelingen voor de opzet van risico ge-
stuurd grondonderzoek zijn gebaseerd op de 
richtlijn CUR/Geo-Impuls-rapport 247 Risico-
gestuurd grondonderzoek, van planfase tot 
realisatie [ref 2].

Ontwerp
Het ontwerp voor een kraanopstelplaats wordt 
gemaakt op basis van de specificaties van de 
turbine- en kraanleverancier, de informatie over de
ondergrond en de eisen vanuit de omgeving. 
Kraanopstelplaatsen dienen per definitie vol-
doende veilig en stabiel te zijn. Veiligheid en 
stabiliteit van een kraan wordt primair verkregen
door een draagkrachtige werkvloer of kraanopstel-

plaats en een voldoende sterke en stijve onder-
grond. Grondvervormingen als zettingen, die
onder de operationele kraanbelastingen optreden,
dienen binnen vastgestelde eisen te blijven.
De stabiliteit (sterkte) en de mate van vervorming
van de ondergrond worden berekend en getoetst
aan de eisen, vigerende normen en richtlijnen. 
Indien de ondergrond van nature niet voldoende
sterk en stijf is, zal deze door middel van een
grondverbetering moeten worden verbeterd of
zullen de belastingen naar de dieper gelegen
draagkrachtige zandlagen moeten worden afge-
dragen.
Ook de eigenschappen en de geometrie van 
de kraanopstelplaats kunnen worden verbeterd,
bijvoorbeeld door toepassing van menggranulaat
al dan niet in combinatie met een geotextiel als 
wapening.

Het ontwerp van een kraanopstelplaats wordt 
in grote mate bepaald door de keuze van de wind-
turbine en de kraan. Deze factoren bepalen de 
belastingen op de kraanopstelplaats. 

Enerzijds is het noodzakelijk om in een vroeg 
stadium te beginnen met een ontwerp, om de 
geotechnische risico’s inzichtelijk te krijgen. 
Anderzijds liggen de keuzes voor de windturbine
en de specifiek in te zetten kraan zelden in een
vroegtijdig stadium vast. De belastingen zijn in dit
stadium vaak nog niet definitief vastgesteld.
Vanuit turbineleveranciers worden vaak eisen 
gesteld aan het benodigde draagvermogen van
een kraanopstelplaats, bijvoorbeeld een beno-
digde “draagkracht” van 250 kN/m2. Zonder 
opgave van de specifieke belastingen en belasting-
combinaties vanuit de operationele situatie van de
kraan zijn dergelijke eisen te vaag om een realis-
tisch ontwerp van een kraanopstelplaats op te 
baseren. 
De contactdrukken en contactoppervlakken worden
op basis van het gewicht van de kraan, de hijs-
bewegingen en de effecten van windbelasting 
op eenduidige wijze bepaald aan de hand van 
het ontwikkelde stappenplan. In figuur 4 is het
stappenplan schematisch weergegeven.

Onderstaand is een korte toelichting op de stap-
pen gegeven:
1. De input van de kraanbelasting voor de ontwer-

per bestaat uit de maximale stempeldruk (in het
geval van een stempelkraan) of de maximale 
rupsdruk met het bijbehorende contactopper-
vlak (in het geval van een rupskraan). Indien deze
nog niet beschikbaar is in de betreffende ont-
werpfase, kunnen belastingen van een vergelijk-
bare hijssituatie bij een ander project aange-
houden worden. In de handreiking zijn ook 
indicatieve waarden voor kraanbelastingen 
opgenomen. 
Als in het voorontwerp niet is gerekend met de 
definitieve kraanbelastingen, dient in een later 
stadium van het ontwerp, of desnoods voor de
uitvoering, altijd geverifieerd te worden of 
het ontwerp geschikt is voor de definitieve
kraanbelastingen. De definitieve belastingen
worden door de kraanleverancier op basis van
het definitieve hijsplan bevestigd.

2. De wijze waarop het effectief contactoppervlak
wordt bepaald is verschillend voor een stempel-
kraan of een rupskraan en afhankelijk van de 
verdeling van de contactspanningen over het 
contactoppervlak. In beide gevallen kan de stem-
pel- of rupsdruk over schotten worden gespreid.

3. Horizontale belastingen ontstaan vanuit wind-
belasting op de kraan en/of het te hijsen ele-
ment of vanuit draaibewegingen van het
bovenstel van de kraan. Ook doorbuiging van de
stempelpoten geeft horizontale belastingen. In
de handreiking staan vuistregels om de horizon-
tale belastingen te bepalen. Hierbij is opge-
merkt dat er vooral voor relatief hoge kranen
met lange gieken (>100m) rekening dient te 
worden gehouden met aanzienlijk hogere belas-
tingen door 2de orde effecten als gevolg van 
uitbuiging van de giek. In dergelijke gevallen

Figuur 4 – Stappenplan voor het bepalen van de ontwerpbelastingen.

20G E O T E C H N I E K J U N I  2 0 1 9



21
G E O T E C H N I E K J U N I  2 0 1 9

dient de kraanfabrikant te worden geraad-
pleegd.

4. Door de ontwerper worden weloverwogen 
belastingcombinaties gedefinieerd, om onrealis-
tische (zware) combinaties van maatgevende 
belastingen uit te sluiten.

5. Kraanbelastingen kunnen een statisch-, kort-
durend en dynamisch karakter hebben. De ont-
werper dient op basis van de belastingduur een
toetsing uit te voeren voor een situatie met 
gedraineerd en ongedraineerd grondgedrag.

6. De kraanbelasting van de kraanleverancier 
bestaat over het algemeen uit karakteristieke
waarden. Deze moeten door de ontwerper door
toepassing van partiele belasting factoren 
conform NEN 9997-1 omgezet worden naar 
rekenwaarden van de kraanbelasting.

Een ander uitgangspunt voor het ontwerp van een
kraanopstelplaats is het benodigde ruimtebeslag.
Voor het bepalen van het benodigde ruimtebeslag
van een kraanopstelplaats dient bekend te zijn
voor welke functies en in welke fase deze geschikt
moet zijn. Mogelijk zal de kraanopstelplaats in
functie blijven voor onderhoud gedurende de 
gebruiksfase van de windturbine. 
Ook moet bekend zijn of de kraanopstelplaats later
wordt gebruikt voor opslag van onderdelen van de
windturbine. 

Om schade door vorst en opdooi en reductie van
het draagvermogen te voorkomen dient voldoende
ontwateringsdiepte aanwezig te zijn. In het ont-
werp dient tevens rekening te worden gehouden
met voldoende afschot in verband met afwatering
van de opstelplaats. Voorkomen moet worden dat
gewassen naast de kraanopstelplaats onder water
komen te staan en daardoor gewasschade oplo-
pen. Goede drainage is een belangrijk aandachts-
punt, waarbij moet worden bedacht dat het graven
van greppels naast de opstelplaats de draagkracht
vermindert.
Waterschappen stellen ook specifieke eisen ten
aanzien van de waterhuishouding van het beheers-
gebied  en beïnvloeding van waterkeringen.

Funderingsoplossingen
Elke specifieke situatie vraagt om een specifiek
funderingsontwerp van de kraanopstelplaats. In 
de handreiking wordt stilgestaan bij de meest
gangbare funderingsoplossingen. Van de volgende
oplossingen zijn de voor- en nadelen en aandachts-
punten behandeld:
1. Fundering op staal; De meest eenvoudige oplos-

sing, geschikt voor een goed draagkrachtige 
ondergrond.

2. Fundering op staal met grondverbetering; Een
fundering op staal waarbij de (bovenste) slecht
draagkrachtige lagen worden vervangen door
draagkrachtig materiaal (meestal zand of puin-
granulaat).

3. Fundering op staal versterkt met geokunststof-

fen; Door middel van het toepassen van geo-
kunststoffen in de funderingslaag kan meer be-
lastingspreiding gerealiseerd worden door 
de funderingslaag, waardoor de belasting op de
ondergrond wordt beperkt.

4. Fundering op staal in combinatie met soilmix/
mixed-in-place; Door middel van soilmix of
mixed-in-place kan of de draagkracht van de 
ondergrond worden vergroot, of kan de draag-
kracht en mate van belastingspreiding in de 
funderingslaag worden vergroot.

5. Fundering op paalmatras; Deze fundering 
bestaat uit een grondlichaam versterkt met 
geokunststoffen (een matras) op een paalfunde-
ring. Door middel van boogwerking in het 
matras worden de belastingen die op het matras
aangrijpen afgedragen naar de relatief stijve 
elementen: de palen.

6.Fundering op poeren met palen; Dit is een 
robuuste fundering, waarbij de belastingen 
direct via een paalfundering naar een draag-
krachtige grondlaag worden afgedragen. Een
uitdagingen bij deze oplossing is om de geo-
metrie van de poeren geschikt te maken voor
meerdere kraantypen.

De meest geschikte oplossing wordt bij voorkeur
gekozen op basis van een zogenaamde keuze-
matrix of Trade Off Matrix (TOM). Hiervan is in 
de handreiking een voorbeeld opgenomen.

Modellering 
In de handreiking zijn aanbevelingen opgenomen
voor de modellering van de verschillende funde-
ringsoplossingen volgens analytische en eindige
elementen methoden. Enkele belangrijke aan-
bevelingen zijn:
-  Belastingspreiding in de funderingslaag

Bij het toepassen van een ongebonden funde-
ringslaag (bijvoorbeeld van granulaat), zal deze
laag zorgen voor spreiding van de belasting van-
uit de kraan. De mate van belastingspreiding
hangt af van de verhouding tussen de stijfheid
van de funderingslaag en de stijfheid van de 
ondergrond. Bij een ongebonden funderingslaag
dient conform NEN 9997-1 een toets op pons 

te worden uitgevoerd. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met een belastingspreiding
onder een hoek van 8° ten opzichte van de 
verticaal.

Bij het modelleren van een fundering op staal met
geokunststoffen kan de positieve bijdrage van 
het geokunststof aan de belastingspreiding en/of
de sterkte van de fundering in rekening worden 
gebracht. De belastingspreiding in versterkte 
funderingslagen kan voor het VO als volgt worden
aangehouden: 

1:1 in een funderingslaag met geokunststof of
een funderingslaag met gestabiliseerde grond 
1:2 in een funderingslaag met een geokunststof
cellenstructuur.

De verschillende spreidingen zijn weergegeven in
figuur 5.
In latere fasen van het ontwerp dient de wijze
waarop de werking van het geokunststof in 
rekening wordt gebracht, te worden onderbouwd
door middel van literatuur of proefresultaten.  
- Invloed van nabijgelegen taluds

Is er binnen de invloedsbreedte van de fundering
op staal een talud aanwezig is, heeft dit talud
een negatieve invloed op de draagkracht van de
ondergrond. De lengte van het glijvlak wordt
kleiner waardoor minder wrijving in de onder-
grond kan worden gemobiliseerd en minder tegen-
werkend grondgewicht aanwezig is. In NEN
9997-1 staat aangegeven hoe de invloed van 
een talud in een analytische berekening van een
fundering op staal kan worden meegenomen. 
In geval van funderingen op palen of een paal-
matras kunnen nabijgelegen taluds leiden tot 
relatief grote horizontale belastingen als gevolg
van horizontale grondvervormingen op de palen
aan de rand van het paalmatras of de poer.

- Raakvlakken met andere objecten. 

Voorbeelden van raakvlakken met andere objecten
in het geval van een fundering op een paalmatras
of palen zijn: 

• Interactie tussen de paalfundering van de
kraan opstelplaats en de paalfundering  van de  

Figuur 5 – Aan te houden spreiding in de funderingslaag voor VO.
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windturbine zelf (vaak met schoorpalen).
• Zettingsverschillen tussen de kraanopstel-

plaats en de omliggende opslagplaats en toe-
gangswegen.

- Modellering van zettingen
In het ontwerp van de kraanopstelplaats dienen
de te verwachten zettingen als gevolg van aanleg
van de kraanopstelplaats en de hijsbewegingen
getoetst te worden. 

Bij aanleg zal deze toetsing plaatsvinden aan eisen
met betrekking tot de restzetting na oplevering
van de kraanopstelplaats. Doel hiervan is het voor-
komen van te grote zettingsverschillen met de 
omgeving en het waarborgen van voldoende ont-
wateringsdiepte van de kraanopstelplaats, zowel
tijdens de bouwfase als de onderhoudsfase van de
windturbine. 
Ook dient het ontwerp getoetst te worden aan
(verschil)zettingen als gevolg van vervormingen
van de fundering en ondergrond door hijsbewegin-
gen. Dit heeft als doel om te waarborgen dat even-
tuele rotaties van de kraan tijdens het hijsen
acceptabel klein blijven. Dit kan leiden tot relatief
strenge eisen aan (verschil)zettingen omdat een
kleine verschilzetting op funderingsniveau leidt
tot een relatief grote vervorming van de tip van de
kraan op grote hoogte.

Realisatie, beheer en onderhoud
De handreiking geeft aandachtspunten ten aanzien

van de realisatie, het beheer en het onderhoud 
van een kraanopstelplaats. Ook monitoring ten 
behoeve van het volgen van risicovolle processen
(vervormingen, trillingen en geluid) tijdens de 
aanleg van de opstelplaats of de hijsoperatie zijn
behandeld. De kwaliteitsborging en beproeving
van de gerealiseerde constructies komen ook aan
bod. Hierbij wordt aandacht geschonken aan tijde-
lijke opstelplaatsen en interacties met onder 
andere de aanleg van kabels, de windturbine-
fundatie, de bouwwegen en het transport van de
windturbine.

Tot slot
Het was aanvankelijk de bedoeling om een ontwer-
prichtlijn te ontwikkelen. Gaandeweg bleek ech-
ter, dat het ontwikkelen daarvan een complexe
opgave is. De reden hiervoor zijn de locatie speci-
fieke factoren, waardoor een ontwerp op maat
nodig is. Daar komt bij, dat het vaak op een laat
moment pas bekend is welke kraan/kraantype 
zal worden ingezet of welke belastingen daad-
werkelijk zullen optreden. Het opstellen van een
concreet toegesneden ontwerp vóórdat de werke-
lijk toe te passen kraan bekend is – inclusief daar
bijhorende drukfiguur en windbelasting – zal vaak
leiden tot een herontwerp in een later stadium. 

De publicatie heeft dan ook het karakter van 
een handreiking ten behoeve van het ontwerp om

hiermee in de komende jaren ervaring op te doen,
zodat deze te zijner tijd kan worden bijgewerkt 
tot een ontwerprichtlijn.

Om te komen tot verdere ontwikkeling zijn sugges-
ties en aanvullingen zeer welkom.
Zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige 
versie van de handreiking is gratis te downloaden
via: www.stowa.nl/publicaties/handreiking-kraan-
opstelplaatsen-bij-de-bouw-van-windturbines

Tevens wordt door PAO Techniek en Management
een cursus georganiseerd waarin alle onderwerpen
in de handreiking worden behandeld en nader 
worden toegelicht. Inschrijven kan via: 
https://paotm.nl/nl/cursus/kraanopstellingen
-bij-windturbines/?profession=216&page=
2&interest=343
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Met ruim 10 jaar ervaring is Jetmix de 
specialist van Nederland op het gebied  
van grout(injectie) ankers, -ankerpalen  
en grondverdringende schroefpalen! 

Ontdek onze dienstverlening op: 
www.jetmix.nl

Een stabiele basis 
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