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Inleiding
In 1991 werden de eerste versies van de geotech-
nische normen NEN 6740 (algemene basisregels)
en NEN 6743 (paalfunderingen) uitgebracht en
daarmee was de ontwerpwijze van nieuwe paalfun-
deringen in Nederland voor het eerst wettelijk
vastgelegd. Vóór 1991 kunnen wat betreft het ont-
werpen van paalfunderingen globaal 2 perioden
worden onderscheiden:
– De empirische periode: Ongeveer tot 1952 

werden paalfunderingen op basis van ervaring
ontworpen. Het gaat hier vooral om houten paal-
funderingen. Hiervoor werd geen grondonder-
zoek uitgevoerd. De benodigde lengte en de
draagkracht van de palen werd vastgesteld op
basis van lokale ervaring en het heien van proef-
palen. De empirische periode is beschreven in
deel 1 van het artikel, zie Geotechniek maart
2020;

– De beginperiode van berekeningen: Vanaf 1952
werden paalfunderingen in toenemende mate
ontworpen op basis van berekeningen. De beno-
digde lengte, diameter en draagkracht van de
palen werden berekend op basis van de resul-
taten van sonderingen.

Uit technisch oogpunt is het belangrijk om de 
kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van oudere
paalfunderingen goed te kunnen beoordelen. In
september 2012 verscheen daarvoor de eerste
F3O/CURNET/SBR richtlijn “Onderzoek en beoor-
deling van houten paalfunderingen onder gebou-
wen”. Deze richtlijn gaat uit van een pragmatische
onderzoekswijze die gericht is op het aantonen van
bewezen sterkte van de fundering. De vigerende
versie van deze richtlijn dateert van oktober 2016.

Daarnaast is in september 2018 de norm NEN 8707
verschenen betreffende het beoordelen van be-
staande geotechnische constructies in het alge-
meen. Deze norm is nog niet gekoppeld aan het
Bouwbesluit (wordt waarschijnlijk 1 januari 2021).
Dit artikel heeft als doel om inzicht te geven in het
ontwerpen van paalfunderingen gedurende de:

De beginperiode van berekeningen 
van 1952 tot 1991

EINDE EMPIRISCHE PERIODE
In 1952 verscheen het artikel “Lengte en draag-
vermogen van heipalen” van Van Mierlo en Koppe-
jan. De conclusie was dat diepsonderingen het
meest geschikte middel zijn om de lengte en draag-
kracht van funderingspalen vast te stellen. Het 
verschijnen van dit artikel kan dus als het einde van
de periode van het empirisch ontwerpen van paal-
funderingen worden beschouwd.

MEER BETONPALEN
Tot 1952 werden hoofdzakelijk houten palen toe-
gepast. Betonpalen werden vooral toegepast voor
civiele bouwwerken en grote industriële projecten.
Maar daarvoor moesten proefpalen worden geheid
en proefbelastingen worden uitgevoerd. Een
moeizaam en langdurig proces dat voor woning-
bouw niet haalbaar was. Dankzij het beschikbaar
komen van een berekeningsmethode op basis van
sondeergrafieken werd het na 1952 eenvoudiger
om palen met hogere belastingen toe te passen
zonder dat er proefbelastingen moesten worden
uitgevoerd. Niet alleen de draagkracht van de
palen was nu voorafgaand aan het heiwerk bekend,
maar ook de benodigde lengte van de palen en de

variatie daarin. Aanvankelijk werden betonpalen
vooral toegepast voor woningbouw in flats met
meer dan 4 à 5 bouwlagen, waarbij de hogere
draagkracht van dit paaltype kon worden benut.
Het aandeel betonpalen (hoofdzakelijk prefab en
Vibro) in de woningbouw nam snel toe, uitgezon-
derd voor eengezinswoningen die halverwege de
jaren ’60 van de vorige eeuw nog voor ruim 50% op
houten palen werden gefundeerd.

UITVOERING HEIWERK
Tot 1952 werd de draagkracht van palen in sterke
mate bepaald door het gebruik van heiformules.
Hiermee werd een theoretisch benodigde eind-
kalender berekend. Deze methode was uitermate
onbetrouwbaar, aangezien er verschillende hei-
formules werden gehanteerd en ook omdat de 
heikalender beïnvloed wordt door waterover-
spanning.
Na 1952 was het berekende paalpuntniveau op de
sondeergrafiek maatgevend voor de draagkracht
van palen. Het heiwerk werd gestart op een 
sondeerlocatie en de eindkalender op het bere-
kende paalpuntniveau werd als maatgevend 
gehanteerd voor volgende palen. Zo nodig kon
deze procedure worden herhaald bij meer sondeer-
locaties.

Tot ruim halverwege de 20e eeuw werden zowel
houten palen als betonpalen geheid met val-
blokken, die met stoom of elektrisch werden aan-
gedreven. Eind jaren ’50 van de vorige eeuw kwam
een nieuw heimiddel beschikbaar: het dieselblok,
dat destijds een hogere slagenergie en een snellere
slagfrequentie kon leveren dan de toenmalige 
valblokken waardoor het heiwerk sneller verliep.

Fo
to

: h
tt

ps
:/

/b
ee

ld
ba

nk
.r

w
s.

nl
, R

ijk
sw

at
er

st
aa

t /
 A

fd
el

in
g 

M
ul

ti
m

ed
ia

 R
ijk

sw
at

er
st

aa
t

ONTWERP EN UITVOERING VAN PAALFUNDERINGEN TOT 1991

DEEL 2 – DE BEGINPERIODE VAN 
BEREKENINGEN 1952 TOT 1991

Herman Keijer
Fugro

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

ONTWERP EN UITVOERING VAN PAALFUNDERINGEN TOT 1991

DEEL 2 – DE BEGINPERIODE VAN 
BEREKENINGEN 1952 TOT 1991

Herman Keijer
Fugro



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

27
G E O T E C H N I E K J U N I  2 0 2 0

In 1970 kwam HBG met het zogenaamde Hydro-
blok (tegenwoordig IHC Hydrohammer) op de
markt. Deze uitvinding was een belangrijke ont-
wikkeling voor de offshore industrie, aangezien
het een gesloten systeem is waarmee onder water
kan worden geheid. Het slagdiagram van het 
Hydroblok is door het gebruik van een stikstof buf-
fer vrijwel vlak en daardoor effectiever dan het
slagdiagram van een dieselblok dat een korte 
piekbelasting vertoont. De kracht die nodig is om
de paal te doen zakken wordt met een Hydroblok
per slag langer overschreden. 

DRAAGKRACHT BEREKENINGEN 
PERIODE 1952 TOT 1985
Bij de oudste draagkracht berekeningen werd 
gebruik gemaakt van “overall” veiligheden op het
evenwichtsdraagvermogen van de punt (berekend
met de 4D/8D methode Van Mierlo en Koppejan)
en de bezwijkwaarde van de positieve kleef (bere-
kend op basis van een percentage van de conus-
weerstand). In tabel 1 zijn per paaltype de belang-
rijkste uitgangspunten voor de draagkracht 
berekening voor de periode 1952 – 1985 weerge-
geven.

De berekende waarden werden toelaatbaar draag-
vermogen genoemd. Na aftrek van de negatieve
kleefbelasting werd dan het zogenaamde nuttig
draagvermogen verkregen, dat getoetst diende te
worden aan de paalbelastingen.

Periode 1985 tot 1991 – RFG
In 1985 verschenen de Richtlijnen voor Funderin-
gen van Gebouwen (RFG). Hierin werden partiële
factoren geïntroduceerd. In het algemeen werd
een onzekerheidsfactor van 1,4 gehanteerd op de
berekende belastingen (permanent en verander-
lijk). In tabel 2 zijn per paaltype de belangrijkste
uitgangspunten voor de draagkracht berekening
voor de periode 1985 – 1991 weergegeven
De RFG gaf ook onzekerheidsfactoren voor de ne-
gatieve kleefbelasting: 1,1 voor de methode Zee-
vaert - De Beer; 1,0 voor de slipmethode en 1,4
voor de slipmethode met omslagpunt.

1991 – INVOERING NEN 6740 EN NEN 6743
Met de invoering van deze normen werd de toet-
sing van belastingen en draagkracht niet langer 
uitgevoerd op het niveau van representatieve
waarden maar op het nieuw geïntroduceerde 
niveau van zogenaamde rekenwaarden. Het voor-

deel hiervan was en is, dat de expertises en verant-
woordingen van constructeurs en geotechnische
adviseurs goed werden gescheiden.

De afzonderlijke onzekerheidsfactoren voor de
draagkracht van de paalpunt en de schachtwrijving
zijn vervallen en vervangen door aparte paalklas-
sefactoren voor punt en schacht.
Daarnaast is een materiaalfactor voor grond van
1,25 ingevoerd en een factor ksi, die een maat is
voor de stijfheid van de constructie en het aantal
sonderingen. Deze waarde bedraagt maximaal
0,92 en minimaal 0,75.
Bij de invoering van NEN 6740 en NEN 6743 is een
trendbreuk ontstaan wat betreft de berekening
van de draagkracht van houten palen. Dit paaltype
ontleent zijn draagkracht meestal voor 90% aan de
punt. Vóór 1985 bedroeg de “overall” veiligheid
1,7. Tijdens de RFG periode werd dit 1,4 x 1,25 =

1,75. En na 1991 kan de “overall” veiligheid bij be-
nadering worden berekend als 1,35 x 1,25 x 1,0 /
0,82 (= ksi voor meer dan 10 samenwerkende
palen) = 2,05. Dit is de belangrijkste reden waarom
oude houten paalfunderingen op basis van draag-
kracht berekeningen bijna nooit positief getoetst
kunnen worden. 
De in september 2018 verschenen norm NEN 8707
biedt betere mogelijkheden op basis van bewezen
sterkte.  

Bronnen
- Veldhuyzen C.J. – Het verbruik van houten heipa-
len in Nederland –  Landbouw Economisch Insti-
tuut – 1963 en 1971.
- Broug N.W.A. – Het draagvermogen van op druk
belaste palen (Fugro intern) – 1970.
- RFG 1985 versie 1988.
- NEN 6740 en NEN 6743 – eerste druk 1991.  !

Dit artikel betreft het ontwerp en de uitvoering van paalfunderingen tot 1991,
toen daarvoor nog geen normen bestonden. Dit tweede deel behandelt de 
beginperiode van berekeningen van 1952 tot 1991, waarin steeds vaker 
betonpalen werden toegepast in plaats van houten palen. Dankzij het beschik-
baar komen van een berekeningsmethode op basis van sondeergrafieken werd
het eenvoudiger om palen met hogere belastingen toe te passen zonder dat 

er proefbelastingen moesten worden uitgevoerd. Niet alleen de draagkracht
van de palen was nu voorafgaand aan het heiwerk bekend, maar ook de 
benodigde lengte van de palen en de variatie daarin. Aanvankelijk werd de
draagkracht van palen berekend met overall veiligheidsfactoren, vanaf 1985
werden partiële factoren toegepast conform de RFG (Richtlijnen voor Funde-
ringen van Gebouwen).

Tabel 1 - Globale uitgangspunten draagkracht berekening palen periode 1952 – 1985

Paaltype Overall veiligheid Bezwijkwaarde positieve
Punt Schacht kleef in % van de conusweerstand

Houten palen 1,7 2,0 1,2
Prefab betonpalen glad 2,0 2,0 0,75
Vibro-palen 2,0 2,0 à 3,0 1,9
Avegaarpalen * 2,5 à 3,0 2,0 à 3,0 0,3 à 0,6

*Er bestonden verschillende berekeningsmethoden voor dit paaltype.

Tabel 2 - Uitgangspunten draagkracht berekening palen periode 1985-1991 volgens de RFG

Paaltype Partiële onzekerheidsfactoren Bezwijkwaarde positieve kleef
Belasting Punt Schacht in % van de conusweerstand

Houten palen 1,25 1,4 1,2
Prefab betonpalen glad 1,4 1,4 1,4 0,75
Vibro-palen geheid 1,4 1,4 1,1
Avegaarpalen 1,8 à 2,2* 1,6 0,5

*Traject III van de 4D/8D methode diende met 50% te worden gereduceerd.

Tabel 3 - Uitgangspunten draagkracht berekening palen na 1991 
met NEN 6740 en NEN 6743 woongebouwen >3 lagen

Paaltype Partiële onzekerheidsfactoren Paalklassefactor
Belasting Materiaal Ksi Alpha p Alpha s

Houten palen 1,2 x permanent + 1,0 0,012
Prefab betonpalen glad 1,5 x veranderlijk of 1,25 0,75 tot 0,92 1,0 0,010
Vibro-palen geheid 1,35 x (permanent + 1,0 0,014
Avegaarpalen* veranderlijk) 0,8 0,006

*Traject III van de 4D/8D methode wordt gemaximaliseerd op 2 MN/m2.


