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Inleiding
De veronderstelling was dat het verlagen van de
paalklassefactor !p zou leiden tot het uitvoeren van
meer paalproeven, in het bijzonder klasse A1
waarmee een ondernemer tot onderbouwde lande-
lijk erkende paalklassefactoren kan komen. Boven-
dien zouden die factoren waarschijnlijk hoger zijn
dan de waarden die per 1 januari 2017 dienen te
worden gehanteerd, indien er geen onderzoek 
gedaan is. Voor geheide of getrilde systemen is 
de invloed van de uitvoering beperkt en is het dus
niet logisch dat ondernemers elk afzonderlijk of 
in kleine clusters investeren in een dergelijk 
beproevingsprogramma. Maar ook voor geboorde
of geschroefde paaltypen zijn tot heden maar 
weinig paalproeven uitgevoerd. 

Remmende factoren tot het doen van paalproeven
bij grondverdringend geschroefde systemen  zijn
enerzijds de hoge kosten  en anderzijds de moge-
lijke  invloed van verschillende uitvoeringspara-
meters, zoals de vorm van de schroefpunt, grout-
injectie (debiet, druk en samenstelling) en machi-
neparameters als boormoment en pull down kracht.
Alle mogelijke combinaties zouden onderzocht
moeten worden en bovendien ook in potentiële 
afhankelijkheid van de bodemgesteldheid en 
inboorsnelheid. Kortom, een zeer complex geheel,
waarvan tot heden weinig bekend was. Dan kan er
dus – ondanks landelijk erkende paalfactoren op 
een project – een discussie met het bevoegd gezag

ontstaan omdat de lokale bodemgesteldheid leidt
tot een ander boormoment, inboorsnelheid of 
injectiedebiet dan geregistreerd bij de uitvoering
van de A1 paalproeven, bij de uitvoering van A1
paalproeven, waarop de factoren gebaseerd zijn. 

Het lijkt daarom logischer om algemeen, dus niet
gefragmenteerd, onderzoek te doen naar de 
invloed van de diverse uitvoeringsvariabelen, voor-
dat grootschalige en dure klasse A1 paaltesten 
worden uitgevoerd ten behoeve van (mogelijk) 
landelijk erkende paalfactoren. Onder de vlag van
branchevereniging NVAF hebben 10 funderings-
bedrijven het unieke initiatief genomen om door
middel van schaalproeven de impact van diverse
uitvoeringsvariabelen te onderzoeken. Gekozen is
om eerst de vorm van de paalpunt bij grondverdrin-
gende geschroefde palen (zonder groutinjectie)
voor het paaldraagvermogen te onderzoeken. De
intentie is om in de loop van 2020 onderzoek te
doen naar de invloed van andere parameters. 

Proefbelastingen 
De Nederlandse nationale annex van Eurocode 7 
en ook de NPR 7201 (november 2017) beschrijven
hoe de paalklassefactoren voor paalsystemen 
kunnen worden vastgesteld door middel van klasse
A1 proefbelastingen. Het aandeel van de paal-
schacht en paalpunt in het bezwijkdraagvermogen
van een funderingspaal wordt vastgesteld door
nauwkeurige metingen van de opgelegde kracht,

verplaatsing van de paalkop, de rek- c.q. span-
ningsverdeling in de paal terwijl de proefpaal in 
vooraf gedefinieerde stappen tot bezwijken 
wordt belast. De wijze waarop de palen worden 
ingebracht moet nauwkeurig zijn beschreven en 
de uitvoering dient te worden geregistreerd.

Om paalklassefactoren vervolgens in berekeningen
voor locaties door het hele land te kunnen gebrui-
ken dient er op tenminste twee maar liever drie 
verschillende locaties proefbelast te worden. Op
het eerste gezicht lijkt het dus eenvoudig mogelijk
dat de bouwbranche en de partijen die hierin actief
zijn met het testen van enkele palen op een aantal
locaties betere paalklassefactoren te kunnen 
verkrijgen. De praktijk is echter complexer: veel 
funderingsbedrijven voeren naast generieke syste-
men zoals de geheide prefab betonpaal, de vibro-
paal en de mortelschroefpaal ook systemen uit
waarbij de paal(schroef)punt en de inbreng-
methodiek verschillen. Deze verschillen zijn er soms
tussen uitvoerende bedrijven en zelfs onderling
tussen verschillende machinisten, maar veel vaker
en in grotere mate moeten – afhankelijk van de 
paalgrootte en de ondergrond – boorpunten en 
uitvoeringsparameters worden aangepast. Ook is
er een terrein nodig dat lang genoeg beschikbaar
blijft om de proeven na volledige uitharding van de
palen uit te voeren en met voldoende ruimte om
een ballastconstructie of reactiepalen te installeren
op zo’n wijze dat deze de proefresultaten niet 
beïnvloeden. Hiervoor moet in sommige gevallen
een bezwijklast van honderden tonnen worden 
gegenereerd. Vervolgens moet één paal volledig uit
de ondergrond worden verwijderd voor inspectie
op de werkelijke afmetingen en kwaliteit van de
paalschacht. Voor alle mogelijke combinaties aan
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SCHAALPROEVEN OP DRAAGVERMOGEN
GRONDVERDRINGENDE (SCHROEF)PALEN

Figuur 1 –
Vormgeving ‘conische’ 
en ‘platte’ paalpunt.

Tabel 1 – Overzicht testpalen (Alle in 2017)
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variabelen is dit een onmogelijke opgave. 
Op dit moment, begin 2020, is er van slechts 3 
bedrijven bekend dat zij proefbelastingen op één
locatie hebben aangeleverd bij de NEN voor het
vaststellen van landelijk geldende paalklasse-
factoren. Voor zover bekend is er door de hiervoor
aangestelde commissie van experts nog geen 
uitspraak gedaan.  

Een trend die wel zichtbaar is, is het uitvoeren van
proefbelastingen op projecten om paaldraagver-
mogen en veerstijfheid te verifiëren of om project-
specifieke paalklassefactoren vast te stellen.
Voorbeelden leren dat dit interessant kan zijn op
grote projecten waar de kosten die gemoeid zijn
met het uitvoeren van iets eenvoudigere proef-
belastingen opwegen tegen de ontwerp optimali-
saties die hiermee gerealiseerd kunnen worden 
en bijbehorende kostenreductie. 

Verkennend onderzoek invloed 
vorm paalpunt 
Binnen de NVAF zijn  tien funderingsbedrijven een
samenwerking aangegaan  om meer inzicht te 
krijgen naar de mogelijke invloed van uitvoerings-
parameters op het bezwijkdraagvermogen van 
geschroefde grondverdringende palen.  Besloten is
om eerst gericht onderzoek te doen naar de invloed
van de vorm van de schroefpunt door in samen-
werking met de sectie Geotechniek van de TU Delft
paalproeven op schaal uit te voeren. Hiervoor is een
specifiek bodemprofiel aangelegd teneinde de 
variatie in grondeigenschappen te beperken. Het
doel van deze proef is: 
De invloed van de paalpuntvorm van een schroef-
paal  op !p.

Het doel was dus niet om ‘de !p’ vast te stellen.
Daar leende de opzet en omvang van de schaalproef
zich niet voor. Het doel was om inzicht te krijgen of
de vorm van de punt enige invloed heeft en, zo ja,
de mate waarin. De proef is daarnaast uitgebreid
met geheide palen. Het onderzoeksdoel hiervan
betrof de impact van de set-up periode op het paal-
draagvermogen.
Bij het onderzoek zijn een drietal paaltypes getest,
allen met een lengte van 3,0 m (zie tabel 1):
- vier stuks geheide stalen buispalen met gesloten

punt met een diameter van 150 mm;
- twee stuks grondverdringende schroefpalen met

‘conische’ schroefpunt van 150 mm;
- twee stuks grondverdringende schroefpalen met

een ‘platte’ schroefpunt van 150 mm.

Er bestaan meerdere typen schroefpunten, varië-
rend van platte punten met opgelaste tanden of
kammen en een schroefblad, tot gegoten conisch
gevormde punten. De typen van schroefpunten, die
door verschillende funderingsbedrijven worden
toegepast in de praktijk, lijken op elkaar maar 
kunnen in detail verschillen qua geometrie. Bij de
paalproeven zijn de twee meest extreme vormen,
een ‘platte’ puntvorm en een ‘conische’ puntvorm
met elkaar vergeleken (zie figuur 1). Daarnaast is
een vergelijk ten opzichte van een geheide paal 
wetenschappelijk waardevol.

De proef is uitgevoerd op een schaal van 25 tot 50
procent van de werkelijkheid. Door in een bouw-
kuip een gelijkmatige grondopbouw te realiseren
konden de voor de proef gebruikte palenlengtes
beperkt blijven tot slechts 3,0 m. De punt-/schacht-
diameter bedroeg 150/125 mm voor de ge-
schroefde palen en 152/152 mm voor de geheide
stalen buispalen. Voor de geschroefde palen past

Figuur 2 – Assemblage glasvezels.

S A M E N V A T T I N G

De paalklassefactor !p is sinds 1 januari 2017 in de ontwerpnorm met 30 procent
verlaagd. Dit leidt tot meer of langere c.q. dikkere palen. Een direct gevolg is 
ook verzwaring van de uitvoerbaarheid, met name in paalgroepen. Met de 
publicatie van de NPR 7201: 2017 is er meer duidelijkheid gekomen over de 
regels voor het uitvoeren van axiale paalproeven en het afleiden van paalklasse-
factoren. 
Bij grondverdringende schroefpalen wordt sinds jaar en dag gediscussieerd over
de invloed van de vorm van de schroefpunt op de paalklassefactor !p.
Om gericht onderzoek te kunnen doen naar de invloed van de vorm van de
schroefpunt op het bezwijkdraagvermogen van funderingspalen hebben tien

funderingsbedrijven onder coördinatie van de NVAF de handen ineen geslagen.
Er is samenwerking met de sectie Geotechniek aan de TU Delft gezocht om 
dit onderzoek uit te voeren en anders dan de gebruikelijke full scale paalproeven
eerst paalproeven op schaal uit te voeren, waarbij grondverdringende 
geschroefde funderingspalen met verschillende puntvormen en geheide palen
in speciaal daarvoor geprepareerd bodemprofiel  met elkaar zijn vergeleken. 
De bij de proefbelastingen vastgestelde bezwijkdraagvermogens van hei- en
schroefpalen blijken significant lager (tot 50%) te liggen dan de vooraf 
berekende bezwijkdraagvermogens op basis van de paalklassefactoren uit 
NEN 9997-1 van voor 1 januari 2017.

Figuur 3 –
Palen voor 
installatie
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deze verhouding binnen de eisen van de Eurocode
7 voor dit paaltype, zodat geen verdere reductie
van de paalpuntspanning door middel van de 
zogenaamde !-factor nodig is. 
De schroefpalen waren voorzien van een stalen as
van 70 mm, waarin diametraal tegenover elkaar
twee sleuven zijn gemaakt en glasvezels met opti-
sche sensoren zijn ingelijmd. Zo kon nabij de 
paalpunt en op vaste tussenafstanden van 500 mm
over de gehele lengte van de paal de rek worden
gemeten (zie figuur 2 en 3). De werking van de 
glasvezelsensoren berust op de Fiber Bragg Grating
method. (zie figuur 4-1 en 4-2) De geheide palen
zijn op gelijksoortige wijze voorzien van de 
glas-vezelsensoren in de buiswand.

Om niets aan het toeval over te laten zijn de geïn-
strumenteerde palen (in het geval van de schroef-
palen het samenstel van centrale as en punt) in een
drukbank geplaatst om de glasvezelsensor te 
testen en te kalibreren alvorens de palen in de
grond te installeren. De TU Delft was nauw betrok-
ken bij zowel het opzetten van het onderzoek als 
bij de uitvoering en uitwerking van de proeven.
Door twee afstudeerders zijn de resultaten ge-
bruikt bij hun afstudeeronderzoek op m.n. set-up
effecten, waarmee zij in 2018 zijn afgestudeerd.

(Beutick, 2017) (Oomen, 2017) 
In de hierboven omschreven opzet ligt de theoreti-
sche bezwijklast van de palen, bij berekening met
paalklasse factoren die voor 1 januari 2017 van toe-
passing waren,  tussen de 200 en 300 kN, waarbij
circa 20 tot 25 procent van het draagvermogen uit
schachtwrijving wordt verkregen.
Vooraf is op iedere paalpositie een sondering ge-
maakt op basis waarvan de theoretische bezwijk-
last en de variatie hiervan met de diepte is bepaald.
Aanvullend is er een seismisch profiel van de bodem
gemeten en werden er na uitvoering van de proef-
belastingen nasonderingen rond de palen uitge-
voerd om beïnvloeding door installatie van de palen
te bepalen. Alle proefbelastingen zijn in juli tot en
met september 2017 uitgevoerd. De palen zijn uit
de grond verwijderd en geïnspecteerd in mei 2018. 

Proeflocatie 
Ten behoeve van het uitvoeren van de schaalproe-
ven is een zandbed aangelegd met een dikte van ca.
4,50 m. Dit is gedaan  in een speciaal voor de proef
geïnstalleerde stalen damwandkuip te Zuidoost-
beemster (zie figuur 5).
Het werkniveau is de bovenzijde van het zandbed
en bevindt zich op NAP -3,40 m à NAP -3,50 m.
Voor de aanleg van het zandbed is gebruik gemaakt

van zand met D50 = 0.2 - 0.35 mm. Hoewel Pleisto-
ceen zand in Nederland vaak fijner van fractie is, 
is na overleg met Prof. K. Gavin besloten dat dit
beter verdichtbare zand geen invloed heeft op 
verschaalde dimensies van de palen. Het zandbed
is in lagen van 300 mm aangebracht en machinaal 
verdicht. De grondwaterstand is met behulp van
drainage onderin de damwandkuip op ca. 4,0 m 
beneden maaiveld gehouden (onder de paalpunt-
niveaus en het invloedgebied van de proefpalen).
Hiervoor is gekozen om een korrelspanning rond 
de paalpunt van 55 à 60 kPa te realiseren en om 
mogelijke invloed van fluctuaties van de grond-
waterstand op het resultaat van de paalproeven 
te beperken. 

INSTRUMENTATIE PROEFPALEN 
De kopverplaatsing van de palen werd gemeten
met behulp van digitale verplaatsingsopnemer met
een meet bereik van 100mm en meetnauwkeurig-
heid van 0,001 mm. De digitale verplaatsings-
opnemers zijn bevestigd aan het meetframe en met 
de meetstiften geplaatst op een aan de paalkop 
bevestigde gladde stalen plaat.
De rek/compressie van de paalschacht werd geme-
ten met behulp van de glasvezel sensoren en geme-
ten in microstrain ("m/m). Vooraf aan het testen in
de drukbank zijn de sensoren op nul gezet en niet
vooraf aan de proefbelasting getarreerd. Dit om
een juiste registratie te verkrijgen van eventuele
“Residual Loads” als gevolg van het installeren in
de grond.

Om duidelijkheid te krijgen over de stijfheid van 
de paalschacht zijn de palen na het uit de grond 
verwijderen nogmaals gekalibreerd. Dit om de 
bijdrage in stijfheid van de mortelomhulling vast 
te gestellen. Bij de herkalibratie is vastgesteld dat
de werkelijke totale stijfheid van de paalschacht
overeenkomt met de vooraf berekende theoreti-
sche waarde. 

Ook is vastgesteld dat de gemeten rekken van de
sensoren bij de paalpunten van de schroefpalen:
- geen lineair verband hielden met de aangebrachte

belasting; 
- bij de verschillende palen geen overeenkomstig 
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Figuur 4a-b – Principe Fiber Bragg Grating.

Figuur 5 –
Palenplan.
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gedrag vertoonden;  
- sterk afweken van de verwachte waarde.  
Naderhand is vernomen dat ook op andere proef-
projecten onlogische waarden zijn gevonden bij
glasvezelsensoren nabij de paalpunt. Een verklaring
hiervoor is niet gevonden. 

Installatie proefpalen 

– GEHEIDE PALEN
De palen zijn op de kop geheid met behulp van een

valblok van 450 kg. Tijdens het heien is de kalen-
derwaarde van de paal per 100 mm zakking bijge-
houden. 

Het paalpuntniveau is berekend middels inmeten
van de paalkop na het bereiken van de gewenste
diepte. De onderkant van de voetplaat is aan-
gemerkt als paalpuntniveau.
Uit de nasonderingen na paalinstallatie bleek een
toename van de conusweerstand van 10% tot 30%
in het traject met losgepakte zandlagen (zie figuur 

6, hierin is sondering 4 de sonderingen vooraf en 
de hogere nummers zijn de nasonderingen).

– SCHROEFPALEN
De positie waarop de schroefpunt zijn maximale
breedte heeft wordt aangemerkt als paalpunt. 
Gemeten vanaf de bovenzijde tot deze positie is 
de lengte 3,0 m. Tijdens het inschroeven zijn boor-
moment en pull-down vastgelegd. De palen konden
worden ingeschroefd met een relatief kleine 
machine (maximaal boormoment van 30 kNm en
een pull-down van 45 kN) (zie figuur 7). 
Belangrijk is te melden dat deze palen zijn inge-
bracht zonder groutinjectie. Na het bereiken van
het gewenste paalpuntniveau is in de boorbuis
groutspecie gepompt, terwijl deze werd getrok-
ken. Dit om een volledige mortelomhulling te 
vormen. 

Bij de geschroefde palen is geen noemenswaardige
af- of toename van de conusweerstand gemeten 
bij het uitvoeren van nasonderingen na installatie
van de palen (zie figuur 8, hierin is sondering 6 
de sonderingen vooraf en de hogere nummers zijn
de nasonderingen). De grondverdringing is als 
gevolg van de kleine diameter beperkt en derhalve
niet waar te nemen op 0,50 m vanaf de paalschacht. 
Tijdens het installeren van de schroefpalen werd
vastgesteld dat de inbrengsnelheid van de conische
punt op bijna einddiepte zeer moeizaam ging. Voor
paal 2 was dit op ca. 0,1m boven puntniveau en 
voor paal 6 op ca. 0,3m boven puntniveau, dus 
in het traject waar de conusweerstand oploopt. 

Figuur 6 – Vergelijk voor- en nasonderingen geheide paal P4.

Figuur 8 – Vergelijk
voor- en 
nasonderingen 
geschroefde 
paal P6.

Figuur 7 –
Uitvoering 
geschroefde 
paal.
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Uitvoering proefbelastingen 

– PROEFOPSTELLING 
Als ballastgewichten voor de proefbelasting zijn
stalen dragline schotten toegepast met een eigen-
gewicht van 5 en 6 ton per stuk. De ballast werd
centrisch boven de paal gepositioneerd, zodanig
dat er geen sprake was van gronddrukverhoging
rond de te beproeven palen, waardoor het resultaat
van de proefbelasting beïnvloedt zou kunnen 
worden. Het meetframe met de verplaatsings-
meters werd op het maaiveld geplaatst. Tussen de
belastingstappen door is de hoogte van het frame 
ingemeten ten opzichte van een vast referentie-
punt. Op de foto’s in figuur 9 is de proefopstelling
weergegeven.  
Voor het aanbrengen van de belasting op de paal-
kop is bij de eerste paal een hydraulisch vijzel 
gebruikt met een slag van 250 mm en een maximale
drukkracht van 576 kN bij een werkdruk van 700
bar. Daarna is overgestapt op een vijzel met een
maximale drukkracht van 1500 kN bij 700 bar. Deze
keuze is gemaakt om met een lagere hydrauliek
druk te kunnen werken.

– BELASTING PROTOCOL 
De belastingprotocollen voor de verschillende
palen zijn opgesteld aan de hand van NPR 7201. 
De opbouw naar deze testlast is in 8 stappen uit-
gevoerd, waarbij in de opbouw steeds is gestabili-
seerd op de testlast van de vorige stap. Tussen de
belastingstappen werd de testlast gedurende 15
minuten op de nulkracht van 10 kN gehouden. Bij
iedere belastingstap is de testlast minimaal een uur
aangehouden met als criterium dat aan het einde 
de kruip niet meer dan 0,10 mm over 20 minuten
mag bedragen. Als bezwijkcriterium is een paal-
punt-zetting van 10% van de paalpuntdiameter
aangehouden. Het initiële belasting protocol is
weergeven in figuur 10.

De proefbelastingen op alle geschroefde palen zijn
uitgevoerd tussen de 28 en 40 dagen na installatie.
Een minimum termijn van 28 dagen is aangehouden
in verband met de verharding van de mortelomhul-
ling rond de stalen kern.

Voor de geheide palen is afgeweken van de in de
NPR omschreven minimale set-up periode van 7
dagen en het maximum van 40. Twee van de 4 palen
zijn buiten deze periode, zowel eerder als later be-
proefd (zie ook tabel 1) om zo tijdsafhankelijke ef-
fecten in het paaldraagvermogen te onderzoeken.
Zie (Beutick, 2017). 
Tijdens het uitvoeren van de eerste proefbelastin-
gen bleek dat de voorspelde bezwijklast niet 
gehaald kon worden. Daarom konden niet alle stap-
pen van het belastingprotocol worden doorlopen.
Het belastingprotocol is derhalve gecorrigeerd
naar een lager bezwijkbelastingniveau. Tevens is
het aantal belastingstappen na het proefbelasten
van de eerste paal teruggebracht naar 6 à 7 
stappen.
Na het uitvoeren van de eerste serie proeven is 
besloten om alle palen nogmaals te belasten 
volgens een kort herbelastingsprotocol. Hierbij 
is de belasting volgens het eerder gehanteerde 
belastingprotocol opgevoerd en vervolgens  10 

minuten constant gehouden per stap. Bij het 
opvoeren van de belasting is niet gewacht tot 
aan het kruipcriterium werd voldaan. De proef is
doorgezet totdat een kopverplaatsing van 15 mm
werd waargenomen zijnde de 10% paalpunt-
verplaatsing.

Resultaten proefbelastingen 

– SCHROEFPALEN
Het lastvervormingsgedrag van de verschillende
palen bij het uitvoeren van de proefbelastingen is
weergegeven in figuur 11.

Uit de kalibratie en herkalibratie was geen een-
duidige stijfheid van de paalpunt vast te stellen en
ook niet om, uit directe vermenigvuldiging van de
gemeten rek bij de paalpunt met de  gemeten 
stijfheid, een realistische puntdraagkrachtwaarde
te bepalen. Bovendien hebben niet alle sensoren
langs de schacht gefunctioneerd ten tijde van 
kalibratie en proefbelasting. Dit is goed te zien in
figuur 12 waarin de krachtsverdeling over de palen
wordt weergegeven. 

De rekmeting bij de paalpunt geeft een verstoord
beeld t.a.v. de stijfheid van de punt. Gebruik van 

Figuur 9a-b – Proefopstelling.

Figuur 10 –
Initiële 
belastingprotocol.



de gevonden rekwaarden bij de punt leiden tot ver-
keerde conclusies. De gelijmde verbindingen van de
glasvezelsensoren nabij de punt hebben dus niet
gefunctioneerd zoals verwacht. Ook de verbinding
van de conische boorpunt met de  stalen as was te
zwak. Bij paal no. 2 is achteraf vastgesteld dat de
punt los was gekomen op ca. 0,1 m boven paalpunt-
niveau, maar wel aanwezig was tijdens het proef-
belasten. Voor paal no. 6 is achteraf vastgesteld dat
de punt vlak voor het bereiken van de einddiepte
opzij is gedrukt en dat de paal dus is getest met een
platte puntvorm. 

Aangezien de boorpunten bij paal 2 en 6 pas zeer
nabij het bereiken van de einddiepte zijn los-
geraakt, kan worden aangenomen dat dit losraken
geen invloed heeft gehad op de schachtwrijving.
Om deze redenen is er voor het bepalen van de 
afzonderlijke krachtsafdracht over de schacht en 
de afdracht via de punt -en daarmee de paalklasse-
factoren (!s en !p)- gekozen om deze op twee 
verschillende manieren te benaderen.

– AFLEIDINGSMETHODE 1: CONSTANTE 
AXIALE STIJFHEID EA OVER DE GEHELE 
PAALLENGTE 
Bij deze methode is de axiale stijfheid (EA) van
zowel paalschacht als paalpunt gelijkgesteld. De
stalen punt is immers gering in hoogte.  De krachts-
verdeling is bepaald door de gemeten rekken bij
alle sensoren met de in de herkalibratie bepaalde
stijfheid van de schacht te vermenigvuldigen.
Uit de op deze wijze berekende krachtsverdeling
zijn de paalklassefactoren te bepalen. De paalpunt-
spanning qb is bepaald met behulp van de 4D/8D
methode van Koppejan uit de voorsondering. De
gemiddelde conusweerstand qc langs de schacht
over iedere 50 cm diepte is bepaald op basis van de
voorsondering om vervolgens  de gemiddelde !s te
berekenen over de gehele paallengte. In tabel 2 zijn
de met deze methode bepaalde paalklassefactoren
weergegeven. 

Bij deze methode is eerst de schachtwrijving over
het paaldeel tot 50 cm boven de paalpunt vast-

gesteld gelijk aan methode 1, aangezien hier de
werkende reksensoren wel een betrouwbaar beeld
gaven. Vervolgens is op basis van deze krachts-
verdeling !s bepaald . Met behulp van deze !s is
het mogelijke aandeel van de paalschachtwrijving
van het onderste paaldeel bepaald (punt tot 50 cm
boven punt). Het verschil van de op deze wijze 
bepaalde totale paalschachtwrijving en de gemeten
bezwijkbelasting is vervolgens toegekend aan de
paalpunt. Met de op deze wijze bepaalde paalpunt-
weerstand kan !p worden bepaald op basis van de
uit de sonderingen afgeleide paalpuntspanning 
qb. In tabel 3 zijn de met deze methode bepaalde
paalklassefactoren weergegeven. 

Op basis van de resultaten van beide benaderings-
methoden is af te leiden dat methode 2 als meer 
betrouwbaar kan worden gekwalificeerd in tegen-
stelling tot methode 1 omdat bij methode 1 de stijf-
heid van schacht en punt gelijkgesteld is en in
werkelijkheid de stijfheid van de punt veel groter is
als gevolg van een (veel) grotere staaldoorsnede. 
Uit de lastvervormingsdiagrammen in figuur 11 kan
tevens worden afgeleid dat het vervormingsgedrag
en de veerstijfheid van schroefpalen geïnstalleerd
met verschillende types punten min of meer gelijk is. 
De geschroefde palen vertonen iets meer vervor-
ming dan de geheide palen. De vervormings-
diagrammen voor de geheide palen en voor de
schroefpalen komen overeen met de lastzakkings-
curven type 1 uit NEN9997-1

Conclusies 

– ALGEMEEN
De bij de proefbelastingen vastgestelde bezwijk-
draagvermogens van hei- en schroefpalen blijken
significant lager te liggen dan de vooraf berekende
bezwijkdraagvermogens op basis van de paalklas-
sefactoren uit NEN 9997-1 van voor 1 januari 2017.
Mogelijk dat de wijze van uitvoering en de relatief
kleine paalafmetingen hierop van invloed zijn. 
De bezwijkdraagvermogens die worden gevonden
voor de verschillende types schroefpalen liggen
dicht bij elkaar. 

Uit de schaalproef is vast te stellen dat de conische
punt een iets hogere !p genereert dan de platte
punt. Opgemerkt dient te worden dat het aantal
proefpalen zeer beperkt was en dat de !p niet 
direct is bepaald uit de sensor rekwaarde maal
puntstijfheid. Er is een alternatieve afleiding 
gebruikt,  hetgeen ook de onnauwkeurigheids-
marge van de berekende !p waarden kan hebben
vergroot. Schaaleffecten t.a.v. de schachtwrijving
zijn niet vastgesteld. De !s waarden komen redelijk
overeen met de in de norm (NEN 9997-1+C1:2012
nl) voorgeschreven waarden. Althans in initiële
proeven uitgevoerd tot 3 maanden na installatie.
Overigens waren vervormingsgedrag en veerstijf-
heid bij beide punt vormen min of meer gelijk. 
Bij hertesten van palen ca. 2 maanden na installatie
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Figuur 11a-b – Lastvervormingslijnen.



wordt een structureel hogere schachtwrijving ge-
vonden en een lager puntdraagvermogen gevonden.  
De gevonden !p en !s waarden voor de geheide
palen komen goed overeen met de in [4] lagere
voorspelde draagkrachtwaarde voor palen >8D in
de zandlaag geplaatst. Lagere !p waarden worden
ondersteund met proefbelastingen van prefab
palen diep in het zand geplaatst bij meerdere 
projecten in Nederland. De in [5] vermelde lagere
waarde van !p bij palen die dieper geplaatst zijn
dan 8D in een draagkrachtige zandlaag lijkt hiermee
te worden bevestigd voor zowel grondverdringend
geschroefde als geheide palen.
Opgemerkt dient te worden dat op basis van de 
resultaten van dit onderzoek, met een beperkt 
aantal proeven, geen statistisch verantwoorde 
conclusies kunnen worden getrokken. 

– AANBEVELINGEN
Na het uitvoeren van de proefbelastingen is vast-
gesteld dat een sterke teruggang in conuswaarde
qc onder paalpuntniveau of een paalpuntniveau 
ondiep in de vaste zandlaag bij toepassen van 
methode Koppejan 4D/8D leidt tot grote verschil-
len in theoretische waarden van qb en daarmee de
afgeleide !p-waarde. Terwijl de bij de verschillende
palen vastgestelde bezwijkdraagvermogens dicht
bij elkaar liggen. Met andere woorden de bij 
de paalproeven gevonden draagvermogens van de
verschillende palen liggen relatief dicht bij elkaar,
terwijl de berekende draagvermogens als gevolg van
de gekozen berekeningsmethode sterk variëren. 
Hieruit volgt dat de afleidingsmethodiek volgens
Koppejan 4D/8D voor qb naar onze mening nader
bekeken dient te worden.
Een vervolgonderzoek met palen uitgevoerd met
een installatiediepte < 8D in een vergelijkbaar
grondprofiel kan bijdragen aan de verificatie van
[4] en daarmee het rendement van het dieper 
installeren van palen op het puntdraagvermogen.
Extra onderzoek naar het effect van groutinjectie
tijdens inboren op draagvermogen schroefpalen.
Voor het meten van de rek nabij de paalpunt is 

gebleken dat de sensoren nabij de punt een niet 
lineair en onlogisch gedrag vertonen. Voor vervolg-
projecten wordt daarom aanbevolen de sensor 
tenminste ca. 1,5 D boven de paalpunt te plaatsen.
Teneinde de complexiteit van het uitvoeren van 
volledig geïnstrumenteerde paalproeven en de 
interpretatie van de meetresultaten in acht 
nemende, is het juist voor vaststelling van paal-
draagvermogens op (grote) projecten zinvol om
meer eenvoudige proefbelastingen (types B,C en D)
op de projectlocaties uit te voeren.

Tot slot
Deze rapportage is gebaseerd op de door NVAF 
opgestelde rapportage van de Schaalproeven d.d.
17 juli 2019, dit rapport is beschikbaar op de 
website van NVAF www.nvaf.nl.
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Tabel 2 – Paalklasse factoren volgens afleidingsmethode 1:
constante EA over de gehele paallengte 

Tabel 3 – Paalklassefactoren volgens afleidingsmethode 2: Schacht-
wrijving bepaald op basis van EA constant restant is Puntweerstand.

Figuur 12 – Krachtsverdeling over paallengte.

Virgin tests  Schroefpalen
Conisch !p !s
P2 0,42 0,007
P6* 0,40 0,007
Gem. 0,41 0,007
Plat !p !s
P3 0,25 0,010
P7 0,20 0,014
Gem. 0,23 0,012
*Tijdens test een platte vorm. 

Geheide palen !p !s
P1 0,45 0,008
P4 0,52 0,008
P5. 0,52 0,010
P8 0,74 0,009
Gem. 0,56 0,009

Retests Schroefpalen
Conisch !p !s
P2 0,30 0,015
P6* 0,23 0,011
Gem. 0,27 0,013
Pl!t !p !s
P3 0,18 0,011
P7 0,25 0,014
Gem. 0,22 0,013
*Tijdens test een platte vorm.

Geheide palen !p !s
P1 0,50 0,011
P4 0,53 0,007
P5. 0,55 0,006
P8 0,57 0,010
Gem. 0,54 0,009

Virgintests Schroefpalen 
Conisch !p !s
P2 0,40 0,007
P6* 0,39 0,008
Gem. 0,40 0,008
Plat !p !s
P3 0,31 0,008
P7 0,35 0,008
Gem. 0,33 0,008
*Tijdens test een platte vorm. 

Geheide palen !p !s
P1 0,48 0,007
P4 0,76 0,002
P5. 0,50 0,011
P8 0,84 0,007
Gem. 0,64 0,007

Retests Schroefpalen
Conisch !p !s
P2 0,23 0,018
P6* 0,19 0,013
Gem. 0,21 0,016
Plat !p !s
P3 0,19 0,010
P7 0,19 0,011
Gem. 0,19 0,011
*Tijdens test een platte vorm.

Geheide palen: !p !s
P1 0,48 0,011
P4 0,42 0,010
P5. 0,41 0,010
P8 0,63 0,009
Gem. 0,59 0,010


