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SPECIAL

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK:
‘DAAG ONS MAAR UIT OM MEE TE DENKEN’
Juist door in een vroege fase te worden
ingeschakeld kan Voorbij Funderingstechniek eraan bijdragen dat een
project preciezer, sneller, voordeliger
en minder belastend voor de omgeving
wordt gerealiseerd. In een aantal
gevallen konden door samenwerking
in het voortraject zelfs onmogelijk
lijkende businesscases rond worden
gemaakt.
Voorbij Funderingstechniek is allround in alle,
in Nederland toegepaste, funderingswerkzaamheden zoals funderingspalen, verankeringen, grondkeringen en staalconstructies.
Het bedrijf is vooral actief in grote en
multidisciplinaire werken waarbij meerdere
technieken worden toegepast. Zowel voor de
infra, logistiek, utiliteit en industrie als voor
de waterbouw realiseert Voorbij Funderingstechniek grondkerende constructies en
draagvermogen.

UITVOERBAAR MAKEN VAN
TECHNISCH LASTIGE ONTWERPEN
‘Omdat we zowel in het ontwerp als in de
uitvoering zeer ervaren zijn, is onze toegevoegde waarde veel groter wanneer we als
bouwpartner worden ingezet dan alleen als
onderaannemer’, zegt directeur Sjoerd Opdam
van Voorbij Funderingstechniek. Omdat zijn
bedrijf een TBI-onderneming is, wordt met
andere TBI-ondernemingen al vaak in een
bouwpartnership gewerkt. Een voorbeeld
hiervan is de honderd meter hoge toren in de
Sluisbuurt op Amsterdam Zeeburgereiland
die samen met aannemer J.P. van Eesteren
zal worden gebouwd. ‘Het basisontwerp bleek
technisch lastig uitvoerbaar maar het lukte
ons om, in samenwerking met de adviseurs
en aannemer, de paalfundering uitvoerbaar
te maken en daarmee de businesscase rond
te maken.’

NIET BANG VOOR EXTREMEN
Dat een vraagstuk voor Voorbij Funderings-

techniek niet snel te groot is, mag blijken
uit de funderingsoplossing die werd gekozen
voor deze toren in de Sluisbuurt. Daar worden
straks VSP casing palen van 49 meter aan één
stuk de grond ingedraaid. Daarmee bereiken
de palen de daar aanwezige derde zandlaag.

BESPAREN DOOR TE BEREKENEN
Ook bij 5TRACKS, de ambitieuze gebiedsontwikkeling in de spoorzone van Breda door
Synchroon en J.P. van Eesteren, werd Voorbij
Funderingstechniek al vroeg betrokken.
Zo konden bij de engineering van zowel het
definitief ontwerp, als het technisch ontwerp
verschillende optimalisaties worden doorgevoerd. Een ander voorbeeld betreft de bouw
door Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda van het
eerste dubbellaagse distributiecentrum van
Nederland: Amsterdam Logistic Cityhub.
‘Bouwbedrijf Vrolijk zoekt eigenlijk altijd
met ons naar optimalisaties’, vertelt hoofd
verkoop Mark Remijnse van Voorbij
Funderingstechniek. ‘Ook dit keer maakten
we het waar. Een collega-funderingsbedrijf
had berekend dat voor dit project 33.000 m3
beton nodig was. Met onze eigen ontwerptool
BASE Foundation Technology konden wij
dit terugbrengen naar 26.500 m3.’

NIEUWE HAL VOOR
STAALCONSTRUCTIES
Op dit moment wordt bij Voorbij Funderingstechniek een nieuwe las- en constructiehal
gebouwd als antwoord op de grote vraag
naar tijdelijke en definitieve ondersteuningsconstructies. Opdam: ‘Tot nu toe maakten we
alleen staalconstructies voor ons eigen werk,
maar nu maken we bijvoorbeeld ook de
tijdelijke ondersteuningen voor de fly-overs
van de RijnlandRoute. Daarnaast zullen we
ook definitieve constructies gaan maken,
bijvoorbeeld voor de waterbouw, zoals
remmingswerken. Hiermee kunnen we
straks integraal aanbieden en uitvoeren.
Daarmee bieden we onze klanten complete
en geoptimaliseerde antwoorden op
funderingsuitdagingen.’

.

www.voorbijfunderingstechniek.nl

BESPAREN EN MILIEU SPAREN
Remijnse: ‘Ik denk dat wij in veel gevallen
10 tot 15% beton kunnen besparen. En beton
besparen is niet alleen geld besparen, het
betekent ook CO2 besparen. Want de reductie
van ca. 3m3 beton geeft een besparing van
ca. 1 Ton CO2-uitstoot.’ Daarom gebruikt
Voorbij Funderingstechniek, daar waar
gevraagd, 30% betongranulaat in al haar
funderingspalen. Verder draait vrijwel
het complete machinepark van Voorbij
Funderingstechniek op HVO Blend 100.
Deze Hydrotreated Vegetable Oil is een
synthetische, dus niet-fossiele, diesel
gemaakt van afval- en reststromen met
een veel lagere uitstoot van schadelijke
stoffen dan gewone diesel.
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Mark Remijnse en Sjoerd Opdam

A16 ROTTERDAM
OPDRACHTGEVER: De Groene Boog (Besix, Dura Vermeer, Van Oord,
John Laing, Rebel en TBI ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros).
OMSCHRIJVING PROJECT: De A16 Rotterdam is de eerste energieneutrale snelweg met tunnel ter wereld. De 11 kilometer lange A16
wordt aangelegd ter hoogte van het Terbregseplein als nieuwe rijksweg
tussen de A13 en A16. De werkzaamheden zijn gestart in 2019 en zal
naar verwachting worden opgeleverd in 2025. Samen met Franki
Grondtechnieken verzorgen wij al het funderingswerk op dit project.
Er wordt een grote scope aan technieken toegepast.

TECHNIEKEN:

– Engineering, advies DO
– Opstellen hei-, tril en drukpredicties en
controle terreinbegaanbaarheid.
– UO 34 bouwkuipen, tekenwerk volledig in 3D
– Damwanden (drukkend/trillend)
– Damwandverankering
– Palenwand
– 9.000 VSP combipalen

SLUIS EEFDE
OPDRACHTGEVER: Hoofdaannemer Lock to Twente
(combinatie Mobilis en Croonwolter&dros).
OMSCHRIJVING PROJECT: De sluis in Eefde wordt uitgebreid
met een tweede sluiskolk. Voorbij Funderingstechniek plaatste
2.500 strekkende meter damwand in Eefde voor de nieuwe sluis
en verzorgt daarnaast de verankering.
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TECHNIEKEN:
– UO tijdelijke hulpconstructies en de
definitieve wand constructies.
– 6.500 ton damwanden en buispalen
– Heiproeven tbv trillingen en geluid
– GEWI ankers.

Richard Reurings teamleider engineering

Mark Remijnse hoofd verkoop Voorbij Funderingstechniek

PARAMETRISCH ONTWERP EN DATA SCIENCE

GENERALIST OF SPECIALIST(-EN)
AAN HET ROER?
INLEIDING
Voorbij Funderingstechniek zet sinds vier
jaar in op de ontwikkeling van parametrisch
ontwerp. Hierbij is parametrisch ontwerpen
geen doel op zich, maar een van de pijlers om
het gehele ontwerp- en bouwproces van
Schetsontwerp (SO) tot en met uitvoering te
maken en ambities zoals verduurzamen,
modulair- en emissie loos bouwen te ondersteunen.
Parametrisch ontwerp is in vijf jaar gemeengoed geworden. Door de hele keten worden
initiatieven ontplooid waarbij de ingenieurs-

branche flink vertegenwoordigd is. Wie zijn
hierbij de drijvende kracht? De meer generalistische ingenieurs- en constructiebureaus,
die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp
van complete bouwwerken? Of juist de
specialistische aannemers, met hun gedetailleerde kennis?

PARAMETRISCH ONTWERPEN
Parametrisch ontwerpen is een proces
waarbij op basis van data en/of relaties tussen
onderdelen een ontwerp wordt gegenereerd.
Dit is niet nieuw. Denk maar aan de vele
(Excel) rekenbladen die door constructeurs

worden gebruikt. De manier waarop en mate
waarin we parametrisch ontwerpen toepassen
verandert wel. De toepassingen worden
namelijk complexer en vaker multidisciplinair.
Daarbij wordt de uitwisselbaarheid van parametrische ‘modules’ ook steeds belangrijker.
Voorbij Funderingstechniek heeft daarom haar
ontwerpproces volgens een nieuwe benadering
geparametriseerd. Hierbij wordt aangenomen
dat een constructeur in het algemeen niet het
niveau van een excellente programmeur zal
bereiken en andersom. Als logische keuze
volgt hieruit dat de constructeurs niet zelf
gaan programmeren, maar worden gekoppeld

THEEMSWEGTRACE DT6 - FASE 1
SALT PEPPER BLEND WESTERPARK WEST
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2AMSTERDAM

BASE FT

aan programmeurs met een technische
achtergrond. Hiertoe is een samenwerking
aangegaan met VIKTOR ai.
Gezamenlijk zijn zo meerdere parametrische
ontwerpapplicaties op het VIKTOR platform
ontwikkeld aan de hand van de specialistische
en praktische kennis van de constructeurs
van Voorbij Funderingstechniek. Met deze
gebruiksvriendelijke applicaties kon snel
worden geïntegreerd met de benodigde
predictiesoftware voor het automatiseren en
optimaliseren van (ontwerp)processen en
kon er gemakkelijk informatie worden gedeeld
en worden samengewerkt aan projecten om

tot de huidige successen te komen.

STANDAARDISEREN MET BEHOUD
VAN KENNISINBRENG EN INZICHT
Om tot een goed parametrisch ontwerp te
komen zal het proces zo veel mogelijk moeten
worden gestandaardiseerd. Maar kan dat wel
in de funderingsbranche? En waar blijft dan
de kennisinbreng van de constructeur en
de geotechnicus in het proces? Want als het
ontwerpproces volledig is gestandaardiseerd,
zonder tussenkomst van een constructeur/
geotechnicus, ontstaat een ‘black box’: je kunt
aan de knoppen draaien, maar ziet het effect
en de uitkomst pas veel later. Transparantie
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is dan ook essentieel voor het ontwerpproces:
de vakspecialist behoudt grip en zicht op de
in- en output van de gegevens tussen de
verschillende ontwerpstappen.
Bij het ontwikkelen van applicaties is de
valkuil dat je te ‘klein’ begint, waarbij er te
sterk wordt vereenvoudigd en er mogelijk
bepaalde parameters worden uitgesloten.
Dan bestaat de kans dat er applicaties worden
ontwikkeld die maar eenmalig toepasbaar zijn
en voor ieder volgend project weer moeten
worden aangepast. Door de combinatie tussen
specialistische kennis van de constructeur/
geotechnicus en de programmeur wordt hierin
de balans gezocht, wordt deze in de hand
gehouden en geeft het de gewenste transparantie aan de gebruiker.
Voorbij Funderingstechniek ontwikkelde zo
een werkende applicatie voor het geparametriseerd ontwerpen van paalfunderingen,
zowel voor op druk- als op trek belaste palen.
Daarnaast zijn er applicaties gemaakt voor
bouwkuipen met onder andere damwanden
en verankeringen. Deze applicaties hebben
de afgelopen twee jaar op meerdere, reeds
opgeleverde, projecten een besparing binnen
het Definitief Ontwerp (DO) en/of Uitvoeringsontwerp (UO) gerealiseerd van 10-20% op de
bouwstoffen. Andere behaalde voordelen
waren verkorting van de bouwtijd, vermindering van de benodigde equipment en verlaging
van de emissie-footprint van het ontwerp.
Een belangrijke les van het ontwikkelen van
geparametriseerde ontwerp-applicaties is
dat de daadwerkelijke ervaringen vanuit de
realisatie van projecten onmisbaar zijn voor

de praktische toepasbaarheid en het behalen
van optimalisaties.

MEERWAARDE IN DE VOORFASE
Bij Voorbij Funderingstechniek zijn wij ervan
overtuigd dat het toepassen van onze praktijkervaring de basis is voor het realiseren van
echte verbeteringen. Dat is niet nieuw, want
bij moeilijkere, op ervaring gebaseerde, vraagstukken werd de specialist altijd al betrokken.
Wat wel opschuift, is het moment van betrokkenheid van de uitvoeringsspecialist en de
eventueel bijbehorende ontwerpscope.
We constateren dat als de specialist veel
eerder in het proces wordt betrokken, hij van
meerwaarde is voor de hele de keten. Door
in de voorfase van een projectontwikkeling
als partners te participeren kan de specialist
doorslaggevend bijdragen aan het mogelijk
maken van de businesscase. Wachten tot het
DO/TO (Technisch Ontwerp) is afgerond, is
niet meer nodig, omdat door middel van
het parametrisch ontwerpen al veel eerder
gedetailleerd ontworpen kan worden.
Bovendien heeft de uitvoerende partij zelf
alle middelen in huis om een VO++ (Voorlopig
Ontwerp++) ontwerp te gaan leveren, mede
gebaseerd op praktijkkennis.

uitvoeringsdata vast. Deze data worden gebruikt
voor het valideren van de eerder genoemde
predictie-applicatie. Het is niet nieuw om
funderingsmachines uit te rusten met
systemen om uitvoeringsparameters te
registreren. Wel nieuw is het zoeken naar de
juiste uitvoeringsparameters en het stellen
van de vraag of de data van de juiste kwaliteit
zijn of dat de registratiesystemen moeten
worden uitgebreid of verbeterd.

PREDICTIES MAKEN EN VALIDEREN
Om tot deze praktijkkennis te komen is het
niet voldoende om enkel praktijkdata vast
te leggen. Daarom hebben we als Voorbij
Funderingstechniek de parametrische ontwerpapplicaties gekoppeld aan predictiesoftware.
Hiervoor werken we samen met Allnamics BV,
waarbij we een gedeeld beeld hebben hoe dit
te realiseren. Dit mag wederom geen ‘black
box’ zijn. De rol van een ervaren constructeur
blijft altijd leidend om tot juiste predicties te
komen. Die filosofie wordt gebruikt bij het
maken van de koppelingen tussen applicaties.
Los van het parametriseren van de predictiesoftware is het net zo belangrijk om de uitkomsten te valideren met praktijkdata.
Voorbij Funderingstechniek heeft hierin de
positie van de ontwerpende, specialistische
aannemer, die zowel ontwerpen maakt als
ze realiseert met een eigen machinepark.
Dat geeft de mogelijkheid om op grote schaal
predicties te valideren en te verbeteren en
daarmee meerwaarde creëren voor nieuwe
projecten.

Een andere vernieuwing is dat alle data in
een database worden verzameld, waaruit de
parametrische (predictie)applicaties kunnen
putten. Dit is een complex en omvangrijk
project, want Voorbij Funderingstechniek
produceert per dag ca. 500 tot 1.000 palen,
wat neerkomt op gemiddeld 10.000-20.000
strekkende meter. Hiervan wordt iedere
5 cm geregistreerd. Dit geeft een enorme
hoeveelheid data die op een gestructureerde
wijze moet worden opgeslagen. De hiertoe
ontwikkelde database is dit jaar operationeel
en het is een flinke uitdaging om de data om
te zetten in kennis. Maar de potentie is dan
ook enorm! Om dit in goede banen te leiden
zijn hierbij data-analisten en datawetenschappers betrokken en worden hulpmiddelen als
Machine Learning ingezet. De database is
de centrale schakel binnen het ontwerp- en
uitvoeringsproces van Voorbij Funderingstechniek. Centraal, náást de specialistische
kennis van de mensen, want die zijn en blijven
het belangrijkst!

DATAVERZAMELING

CONCLUSIE

Voorbij Funderingstechniek, als specialistische
aannemer van funderingswerken, legt door
middel van haar met registratiesystemen uitgeruste machinepark een grote hoeveelheid

De ontwikkelingen op het gebied van het
automatiseren van ontwerp en ophalen/
verifiëren van data van predictie naar praktijk
(en vice versa) gaan snel. In de huidige en
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toekomstige praktijk blijkt er een wereld voor
ons te liggen die we pakweg vijf jaar geleden
niet konden vermoeden. Er is namelijk veel
meer mogelijk nu we parametrisch kunnen
ontwerpen met behulp van data science.
Is deze stroming dan alleen voorbehouden
aan de grote constructeurs- en ingenieursbureaus? Het antwoord hierop is nee.
We zien met initiatieven als BASE Foundation
Technology en de Digital Engineering Community (DEC) – dè digitale ontmoetingsplaats voor
de bouw en infrastructuur waar ideeën voor
softwareontwikkeling samenkomen, worden
opgestart en versneld – dat ook specialistische
aannemers en hoofdaannemers in staat
blijken om hun kennis en kunde van de
praktijk om te zetten in ontwerptools.
Het is dus een ontwikkeling die allang niet
meer alleen door de constructeurs – en
ingenieursbranche wordt opgepakt. Dit alles
heeft een grote invloed op de procesgang
van SO naar UO.
Om dit te stroomlijnen en te combineren is
de onmisbare schakel het ingenieurs- en
constructeursbureau voor het geheel, net
zoals het dat nu is bij de volop in ontwikkeling
zijnde BIM-technologie. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede uitwisseling van informatie
binnen het ontwerpproces en de processen,
structuren en systemen die daarbij moeten
worden gebruikt. Een samenwerking tussen
de (grote) ‘generalisten’ en specialisten is
hierin ook onmisbaar.
Voorbij Funderingstechniek staat open om
de samenwerking en uitdaging aan te gaan
en de handen ineen te slaan voor een verdere
acceptatie en toepassing van deze noodzakelijke ontwikkeling. 쎲

COLDSTORE MSD HAARLEM
OPDRACHTGEVER: AKOR + Sisk
OMSCHRIJVING PROJECT: AKOR: Bouw van een koelcomplex
voor de opslag van medicijnen. We hebben hier 640 vibropalen
geheid. Voor onze opdrachtgever staat veiligheid hoog in het
vaandel en ons veiligheidsgedrag en strakke voorbereiding hebben
er mede voor gezorgd dat we dit project mochten uitvoeren.
Voorbij Funderingstechniek heeft in mei 2019, als één van de eerste
funderingsbedrijven in Nederland, Veiligheidsladder trede 3 behaald.

OMSCHRIJVING PROJECT:
Sisk: Bouw van 2 gebouwen voor
dit Ierse bouwbedrijf
TECHNIEKEN:
- Coldstore: 640 vibropalen
– Labgebouw 650: 155 VSP palen
– Gebouw 300: 174 VSP palen

ALC AMSTERDAM LOGISTIC CITYHUB
OPDRACHTGEVER: Amsterdam Logistic Cityhub, Bouwbedrijf
Vrolijk (hoofdaannemer).
OMSCHRIJVING PROJECT: Voorbij FT bouwt mee aan Amsterdam Logistic Cityhub B.V. Het wordt Nederlands eerste meerlaagse
stadshub en is ontworpen om de last mile van en naar de stad te
verkorten. Direct gelegen aan het Noordzeekanaal en de A10 is ALC
dé oplossing voor toenemende verkeersopstopping en het gebrek
aan ruimte in onze hoofdstad.

GEOTECHNIEK SPECIAL
VOORBIJ FUNDERINGSSTECHNIEK

39

NOVEMBER 2021

TECHNIEKEN:
- Uitwerken DO en UO paalfundaties
middels BASE FT voor optimalisatie
- 5.600 vibropalen met 6 vibrokranen
- Circa 100 VSP palen met 1 VSP-kraan
- Magnetometer sonderingen t.b.v. voorkomen
clashes paalfundering versus kademuur
verankering

TJALMAWEG
OPDRACHTGEVER: Boskalis Nederland.
OMSCHRIJVING PROJECT: In opdracht
van Boskalis hebben we op het project N206
Tjalmaweg in Katwijk een start gemaakt met
het aanbrengen van de eerste kokerpalen voor
de combiwandconstructie. De Tjalmaweg is
een onderdeel van de Rijnlandroute en wordt
verbreed van twee keer een naar twee keer
twee rijstroken.
TECHNIEKEN:
- Uitwerken DO en UO bouwkuip,
tekenwerk volledig in 3D
- Prefab palen heien, land en water
- Damwanden (drukkend/trillend)
- Damwandverankering
- Tijdelijke staalconstructies,
assemblage en aanbrengen
- Stempelramen
- Gel injectieslangen drukken
(ca 50.000 stuks) in
samenwerking met BE-Inject

5TRACKS
OPDRACHTGEVER: J.P. van Eesteren.
OMSCHRIJVING PROJECT: 5TRACKS is een gezamenlijke
ontwikkeling van TBI-ondernemingen Synchroon en J.P. van
Eesteren. Het plan van 5TRACKS bestaat uit een mix van
5 functies - hotel, kantoren, wonen, park en voorzieningen verdeeld over 3 gebouwen die in een groen park aan het
spoor staan.
TECHNIEKEN:
- Uitwerken UO paalfundaties middels
BASE FT voor optimalisatie
- Damwand drukken en trillen
- 873 VSP palen
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