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De Funderingsbranche bruist
van positieve energie. De bouw
draait op volle toeren en dat
is goed merkbaar binnen de
funderingsbedrijven. Zoals elke
tijd kent ook deze tijd haar eigen
uitdagingen. Eén daarvan is hoe
leiden we voldoende mensen op
en hoe houden we de branche

aantrekkelijk voor nieuwe
instroom. In het interview met
Marlène de Jong komen deze
items aan de orde.

de vertegenwoordigers binnen de
diverse normcommissies bij elkaar
komen om de ontwikkelingen op
elkaar af te stemmen.

Het afgelopen jaar heeft de
NVAF aan de weg getimmerd
met de nieuwe richtlijnen voor
drijvend funderingsmaterieel en
–voorkomen van valgevaar en de
uitgave van het geheel herziene
Vakboekje Veilig Funderen,
waarvan er inmiddels bijna
2.300! verkocht zijn. We hebben
de Arbocatalogus Funderingen
hernieuwd in samenwerking met
de sociale partners, een rekentool
ontwikkeld voor de draagkracht
van bouwterreinen en er is een
nieuwe werkgroep opgezet waarin

Daarnaast zijn we zeer actief in
Europees verband binnen de
EFFC, waar op Europees niveau
de funderingsbranche zoekt naar
gezamenlijke oplossingen.
Met gepaste trots presenteren wij
u hierbij ons Funderingsmagazine
2019, waarbij wij ons als branche
en NVAF presenteren. Het is
een lezenswaardig magazine
geworden, waarin meerdere
aspecten en bedrijven in de
branche aan de orde komen.

FOREWORD
TON GROENEWEG, CHAIRMAN
The Foundation industry is
buzzing with positive energy.
Construction is running at
full speed and that is clearly
noticeable within foundation
companies. Like every other age,
this one has its own challenges.
One of these is how to train
enough people and how to
keep the sector attractive for
new recruits. These issues are
discussed in an interview with
Marlène de Jong.
In the past year, the NVAF has
been working hard with the new
guidelines for floating foundation

250 ton KOBELCO CKE2500G-PD Pile-Driver sets world record by driving 44m long concrete

equipment and preventing falling
hazards, as well as the publication
of the fully revised Vakboekje
Veilig Funderen (Manual for Safe
Foundation Work), of which almost
2,300(!) copies have already
been sold. We have renewed
the Arbocatalogus Funderingen
(Foundations Occupational
Health & Safety Catalogue) in
collaboration with the social
partners, developed a calculation
tool for the bearing capacity of
construction sites, and set up
a new working group in which
the representatives from the
various standards committees

come together to coordinate the
developments.
In addition, we are very active in a
European context within the EFFC,
where the foundation industry is
looking for joint solutions at the
European level.
We are proud to present our 2019
Foundation Magazine, in which
we present ourselves as a sector
and as NVAF. It has become a
magazine worthy of being read,
in which several aspects and
companies in the industry are
discussed.

piles, the world’s longest prefabricated concrete foundation piles, by using 54m long leader.
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For
furtherinformation,
information,
please
contact:
jos.verhulst@kobelco.com
For further
please
contact:
jos_verhulst@kobelconet.com

www.kobelco-cranes.com/europe/
www.kobelco-cranes.com
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HEIN VAN LAAR, BESTUURSLID EN
CONTACTPERSOON DIVISIE: WATERBOUW

“DE FUNDERINGSBRANCHE
BIEDT JONGEREN ’GAAF WERK”
“De belangrijkste opgave waarvoor wij ons als NVAF gesteld
zien, is om jongeren te overtuigen dat de funderingsbranche
’gaaf werk’ biedt”, zegt Hein van Laar, commercieel directeur
bij Hakkers in Werkendam en bestuurslid NVAF.
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Van Laar voert commercieel de directie over Hakkers,
marktleider in het aanbrengen van groutankers
(dochter Jetmix) en specialist in de constructieve
waterbouw. Met 140 mensen realiseert het bedrijf een
jaaromzet van 70 miljoen euro. Hakkers is opgericht
in 1875 en nog steeds een 100% familiebedrijf, waarin
inmiddels de 5e generatie Hakkers actief is. “De
familiestructuur geeft ons een solide basis, omdat
vooral gekeken wordt naar de lange termijn en men
niet alleen gaat voor de korte termijn successen. Ook
vormen de familiewaarden, zoals: betrokkenheid,
samenhorigheid en verantwoordelijkheid de
succesfactoren van ons bedrijf.” aldus Hein van Laar.
AFGEVAARDIGDE NAMENS
WATERBOUWKUNDIGEN
Hein van Laar trad toe tot het bestuur van de NVAF
vanwege de behoefte die er bestond naar een
afgevaardigde in het bestuur vanuit de divisie:
Waterbouw: “Het bestuur van de NVAF dient een
brede afspiegeling te zijn van het ledenbestand.
Binnen de contactgroep Waterbouwkundige
Funderingstechnieken sparren wij over
waterbouwkundige vraagstukken en ontwikkelingen.
Zo ontstond ook de behoefte om na het drama in
Alphen aan de Rijn de richtlijn drijvend materieel te
herijken.”

“De richtlijn is op het gebied
van de stabiliteitsberekening
uitgebreider omschreven”

HERZIENING RICHTLIJN DRIJVEND
FUNDERINGSMATERIEEL
De richtlijn is een herziening van de NVAF-richtlijn
voor Drijvend Funderingsmaterieel uit februari
2016. Van Laar: “De richtlijn is op het gebied van
de stabiliteitsberekening uitgebreider omschreven.
Waar voorheen enkel was omschreven dat er
een stabiliteitsberekening moest zijn, maakt deze
laatste herziening duidelijk wáár deze berekening
aan dient te voldoen. In de praktijk bleek dat in het
verleden bijna alle bedrijven een andere methodiek
hanteerden. De stabiliteitsberekeningen moeten
door voldoende ervaren deskundigen, met kennis
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van stabiliteitsleer van vaartuigen, worden uitgevoerd
en worden berekend volgens de algemene
stabiliteitsleer voor schepen. Naast deze ‘statische
stabiliteit’, dient voor funderingswerk ook te worden
gekeken naar de ‘dynamische stabiliteit’ (windstoten,
golven, kraanbewegingen; de bepaling van trim/
slagzij en vrij boord. Alle aan boord te gebruiken
funderingsmachines en andere werktuigen, installaties
en apparaten die invloed hebben op de stabiliteit,
dienen in de stabiliteitsberekening te worden
meegenomen”, aldus Van Laar.
DUURZAAMHEID
Een ander belangrijk thema aldus Van Laar is het
vraagstuk: duurzaamheid. “Om richting te geven aan
het klimaatakkoord worden aan alle bedrijven, die
werken met zware machines, steeds hogere eisen
gesteld wat betreft lage-emissie motoren, Co2-uitstoot
en elektrisch aangedreven motoren. Ontwikkelingen
die een grote impact hebben op machine gedreven
bedrijven, zoals de funderingsbranche die heeft.
Milieu, geluidreductie en trillingsvrij werken vragen

een hoge inzet van bedrijven. Dit zijn vraagstukken
waar wij als bedrijf, maar ook als branchevereniging,
onderzoeken hoe daar op de juiste en meest
effectieve en efficiënte manier invulling aan te geven.”
EENDUIDIGE RICHTLIJNEN
Een ander belangrijk onderwerp noemt Van Laar, het
eenduidig hanteren van richtlijnen bij het verwerven
als bij het uitvoeren van opdrachten. Richtlijnen die
door alle leden binnen de NVAF worden omarmd.
“Want ook al zijn we elkaars concurrenten, bij het
verwerven van opdrachten dient de strijd eerlijk
en op een gezonde manier te worden gevoerd. En
minstens zo belangrijk is, dat het onze opdrachtgevers
handvatten geeft om hun funderingswerkzaamheden
veilig en kwalitatief hoogstaand te laten uitvoeren.”
GEKWALIFICEERDE NVAF LEDEN
Over het lidmaatschap van de NVAF zegt Van Laar:
“Het lidmaatschap van de NVAF geeft opdrachtgevers
de overtuiging te kiezen voor een gekwalificeerd
bedrijf dat werkt binnen de richtlijnen van veiligheid,

vakkennis en wet- en regelgeving en met goed
opgeleid personeel. Het biedt hen een waarborg
biedt voor kwaliteit. Dat het werk van de vereniging
door haar leden sterk wordt gewaardeerd blijkt uit het
geringe verloop tijdens de crisis. Ik zie een enorme
dynamiek binnen de NVAF. Er gebeurt veel. Het is
nu zaak om de kwaliteitsslag die we als bedrijven
maken op het gebied van digitale ontwikkelingen,
Arbo-vriendelijk werken, om dit uit te stralen naar
de jeugd en daarmee het imago te verbeteren
om in de toekomst verzekerd zijn van een juiste
aanwas van personeel. Want de vergrijzing zal van
ons vragen het verlies aan kennis en ervaring op te
vangen met jeugdige professionals. Jonge mensen
die met verve en ambitie vormgeven aan de nieuwe
toekomst binnen de funderingsbranche, waarbij
digitalisering een steeds belangrijker rol speelt. Met
name de opleidingen MBO 2 en MBO 3 verdienen
ieders aandacht om de jeugd te attenderen hoe
attractief het werken is binnen een toekomstgerichte
funderingsbranche”, besluit Hein van Laar.
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HEIN VAN LAAR, BOARD MEMBER AND CONTACT PERSON FOR DIVISION: HYDRAULIC ENGINEERING
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DELEGATE ON BEHALF OF
HYDRAULIC ENGINEERS
Hein van Laar joined the NVAF board
because of a need for a delegate in
the board from the division: Hydraulic
Engineering: “The NVAF board
is meant to be a broad reflection
of its member base. Within the
Hydraulic Engineering Foundation
Techniques contact group, we discuss
hydraulic engineering issues and
developments. That is how the need
arose to recalibrate the floating
equipment directive after the drama in
Alphen aan de Rijn”.

OPLOSSINGEN
DOOR MAATWERK
Bij Kandt b.v. kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel weer
verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) damwandconstructie en het trillen, heien
of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse omstandigheden). Veel van het
materieel is geschikt om in een omgeving te werken met een hoogtebeperking.

Kandt b.v.

Hoogeveenenweg 21

2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel

Van Laar is the commercial director
at Hakkers, market leader in installing
grout anchors (subsidiary Jetmix)
and specialist in structural hydraulic
engineering. With 140 people, the
company generates an annual
turnover of 70 million euros. Hakkers
was founded in 1875 and is still 100%
a family company, in which the 5th
generation of Hakkers is currently
active. “The family structure gives us
a solid foundation, especially because
we mainly look at the long term and
are not just focused on short-term
success. In addition, the family values,
such as commitment, togetherness
and responsibility, form the success
factors of our company”, says Hein
van Laar.

t 0180 - 633 048

e kandtbv@kandtbv.nl

www.kandtbv.nl

REVISION OF THE FLOATING
FOUNDATION EQUIPMENT
DIRECTIVE
The directive is a revision of the NVAF
directive for Floating Foundation
Equipment from February 2016.
Van Laar: “The directive now has
a more detailed description in the
field of the stability calculation.
Where it previously only described
that there had to be a stability

calculation, this latest revision clarifies
the requirements this calculation
must meet. In practice, it appeared
that nearly all companies applied
different methodologies in the past.
The stability calculations must be
performed and calculated according
to the general stability theory for ships
by sufficiently experienced experts
with knowledge of the stability theory
of vessels. In addition to this ‘static
stability’, for foundation work, one also
needs to look at ‘dynamic stability’
(wind gusts, waves, crane movements;
the determination of trim and heel and
freeboard. All foundation machines
and other equipment, installations
and devices to be used on board that
affect the stability must be included in
the stability calculation”, explains Van
Laar.
SUSTAINABILITY
Another important theme according
to Van Laar is the issue of
sustainability. “To give direction to
the climate agreement, ever higher
requirements are set with regard to
low-emission motors, CO2 emissions
and electrically driven motors.
Developments that have a major
impact on machine-driven companies,
such as those within the foundation
industry. Environment, noise reduction
and vibration-free work require
a high level of commitment from
companies. These are issues that
we as a company, but also as a trade
association, are researching in order
to find the correct and most effective
and efficient way to move forward.”
CLEAR GUIDELINES
Another important topic Van Laar
mentions is the unambiguous use
of guidelines when acquiring and
carrying out assignments. Guidelines

that are embraced by all members
of the NVAF. “Because even though
we are each other’s competitors,
the fight for acquiring assignments
must always be conducted fairly and
in a healthy manner. And it is just as
important that it gives our clients the
tools to ensure that their foundation
work is carried out safely and with
high quality.”
QUALIFIED NVAF MEMBERS
Regarding membership of the NVAF,
Van Laar says: “Membership of the
NVAF gives clients the conviction
to choose a qualified company that
works within the guidelines of safety,
professional knowledge and laws
and regulations with properly trained
personnel. It offers them a quality
guarantee. That the work of the
association is greatly appreciated by
its members is demonstrated by the
limited member turnover during the
crisis period. I see great dynamism
within the NVAF. A lot is happening.
Now, it is important to radiate the
quality improvement we are realising
as companies in the field of digital
developments, working in a healthy
way, to the youth and improving our
image to be assured of sufficient
recruitment in the future. Because
the aging population will require
us to compensate for the loss of
knowledge and expertise with young
professionals. Young people who
shape the new future within the
foundation industry with enthusiasm
and ambition, whereby digitisation
plays an increasingly important role.
Especially the MBO 2 and MBO 3
programmes deserve everyone’s
attention in order to let young people
know how attractive it is to work
within a future-oriented foundation
industry”, concludes Hein van Laar.
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JOS KARSTEN OVER DE ONDERNEMER
JOS KARSTEN

“Ik ben met de ontwikkeling van de JLD-Dijkstabilisator kennelijk
een Mkb’er die iets moois heeft bedacht. Die nuchtere NoordHollander die de dingen niet groter maakt dan ze zijn”. Aan
het woord Jos Karsten van JLD Contracting uit het NoordHollandse De Goorn over de rol als ondernemer binnen de
funderingstechniek.

Als schooljochie had Jos Karsten
in de vakantie de keuze te gaan
werken bij de kaasfabriek in
Oosthuizen of bij funderingsbedrijf
Vroom in Middelie. “Ik koos voor
het laatste. Een keuze die later
beslissend bleek in mijn leven; de
funderingsbranche veroverde in
no-time mijn hart.” Enkele malen
maakte hij nog een zijstapje,
waaronder die als salesmanager
bij Hitachi Construction Machinery
in Oosterhout (Noord-Brabant)
voor de verkoop van heistellingen
en hijskranen.

“DE NVAF BIEDT
BEDRIJVEN HET
LAATSTE ULTIEME
RADARTJE
IN HUN DENKWERK”
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VAN UITVOERDER TOT
BEDRIJFSLEIDER
Binnen Vroom werkte Jos zich
op van uitvoerder, projectleider
om later bedrijfsleider te worden.
Een functie die hij later ook bij
Van ’t Hek vervulde. “Hoe het
komt dat ik de keuze maakte
om zelfstandig ondernemer te
worden? Dat kwam vooral omdat
ik kansen zag actief aan de slag te
gaan met de ontwikkeling van het
klapanker.”
KANSEN OPRAPEN
“Ondernemen zit in je bloed;
ik zie ondernemen als het
herkennen en oppakken van
kansen, keuzes maken en dingen
doen. Je ziet mogelijkheden iets
te ontwikkelen voor jezelf en
daarmee aan de slag te gaan.
Maar een ondernemer is in mijn
ogen vooral ook een teamspeler.
Je doet het nooit alleen, je kunt
het ook niet alleen. Ik zie mezelf
als een verbinder tussen partijen.
Je smeedt een team dat hetzelfde

voelt, die allemaal dezelfde
doelstelling hebben en geloven
in het bereiken van dat doel;
ongeacht of het een product is
of een project betreft. Uiteraard
moeten de competenties van
het team versterkend zijn aan
elkaar. Partijen en mensen met
hetzelfde doel, dezelfde wens,
dezelfde stip op de horizon.
Bovenal zijn natuurlijk je eigen
mensen de kern van je team.
Maar ook partijen, vaak ook met
uiteenlopende belangen, zoals
hoofdaannemers, overheden
van gemeente, provincie of het
rijk, waterschappen maar vooral
ook toeleveranciers en overige
partners. Het is de uitdaging al die
partijen op één lijn bij elkaar te
brengen, maar zeker zo belangrijk
is om ze bij elkaar te houden!”
zegt Jos Karsten.
ONDERNEMERSCHAP
“Maar het ondernemer zijn gaat
veel breder”, aldus Jos Karsten:
“Toen ik 13 jaar geleden als
startend ondernemen begon
kreeg ik ook te maken met zaken
als: verzekeringen, commerciële
marketing, belastingzaken,
met geldstromen. Zaken die ik
samen met mijn vrouw Germa
oppakte. Je gaat risico’s aan
en maakt afwegingen of iets
wel of niet kan en schat in hoe
groot de risico’s zijn. Je gaat
verantwoordelijkheden aan naar
partijen, maar vooral ook naar
je eigen gezin, naar je vrouw
en kinderen en je personeel.
Enerzijds ga je idealistisch aan
de slag met de ontwikkeling van
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een product, maar er moet ook
geld binnenkomen. Ook moet je
investeren in de uitbouw en de
groei van je onderneming. Het zijn
allemaal keuzes en afwegingen
die je maakt.”

Trainingscentrum Crescendo:

De opleidingspecialist voor de funderingsbranche
Crescendo heeft zich ontwikkeld tot een no-nonsense opleider, gericht op werkzaamheden op en nabij materieel en vooral gericht op de praktijk. Hiermee is Crescendo een waardevolle opleidingspartner voor talloze bedrijven in bouw, infra en logistiek. Of het nu gaat om de verplichte TCVT machinisten
opleidingen of de bijbehorende verplichte bijscholingen, een heftruck of hoogwerker training. Bij Crescendo is het allemaal mogelijk! Wat dacht u van

BALANS VINDEN IN TIJD
“Ook dien je nog een juiste
afweging te maken in tijd. Tijd die
je wegneemt bij je gezin. Want
bouwen aan een onderneming of
de ontwikkeling van een product
vraagt veel tijd, die weghoudt
van je gezin. Om daar een juiste
balans in te vinden is vaak de
allergrootste uitdaging. Zelf had
ik een enorm vertrouwen in de
innovatie waar ik mee bezig was.
Maar daarin heb je de steun van je
vrouw en kinderen nodig. Bewust
heb ik mijn bedrijf JLD genoemd,
Het zijn de eerste letters van de
namen van mijn kinderen: Jens,
Lotte en Diede. Ik ben vaak en
veel van huis, maar op die manier
draag ik hen altijd met me mee”.

de training ‘Aanslaan van Lasten’ voor uw medewerkers. Transparant en open communiceren is voor ons een natuurlijke eigenschap waarbij we graag
samen met onze opdrachtgevers kijken naar een passende en eerlijke oplossing voor de opleidingsbehoefte.
We bieden een ruim pakket Code 95 nascholingen aan!

EEN GREEP UIT ONS CURSUSAANBOD
TCVT Opleidingen o.a.
Mobiele (hijs) kraan MK

VCA, zowel basis als VOL

(Mobiele) torenkraan MTK

BHV

Funderingsmachine groot/klein FMG/FMK

Heftrucktraining

Autolaadkraan ALK

Inspectie hijsgereedschap

Grondverzetmachine met hijsfunctie GVM

Aanslaan van lasten

Verreiker VERR

Hoogwerker training

Hijsbegeleider/Rigger HBG

Veilig werken langs wegen

Bijscholing algemeen machinisten

Veilig werken met autolaadkraan

Bijscholing Funderingen

Veilig werken bovenloopkraan/portaalkraan
Teambuilding

Voor werken met vervuilde grond OPM / DLP

Code 95 nascholingen, veel mogelijkheden

Ook kunnen wij de complete scholingsdagen voor grote groepen organiseren.
1627 LG HOORN

www.traincrescendo.nl

+31 (06) 15 639 897

EN DAN BEGINT DE REIS
“Wanneer je als startend
ondernemer al die zaken hebt
geregeld begint de reis. Een

1979 - 2019

Neutronweg 1

PROCES VAN POTENTIËRING
“Zo begeleidde Deltares namens
opdrachtgever Waterschap
Rivierenland het proces van
potentiëring en vervolgens
moesten we een locatie vinden
waar we proeven konden nemen.
De gemeente Purmerend stelde
een locatie ter beschikking. Na
de voorbereidingsfase begint
voor het projectteam de fase
van proefneming en wordt vol
commitment ingezet om te komen
tot een proevenopzet om alle
informatie te vergaren om de
kennisleemte die er aanvankelijk
nog is te vullen. De proeven zijn
vervolgens gemodelleerd in Plaxis
2D/3D om te controleren in welke
mate de stabilisatoren bijdragen
aan de macrostabiliteit van het
dijklichaam en hoe de proef het
beste uitgevoerd kan worden om
de gewenste glijcirkel te krijgen.
Meer informatie over de JLDDijkstabilisator is te vinden op de
website van JLD Contracting bv
en op YouTube staat een mooi

“ONDERNEMEN ZIT IN JE BLOED; IK ZIE
ONDERNEMEN ALS HET HERKENNEN EN
OPPAKKEN VAN KANSEN, KEUZES MAKEN EN
DINGEN DOEN.”
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Plomp Funderingstechnieken BV is specialist in prefab betonpalen, stalen buispalen, houten palen en damwanden.
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aan te tonen, maar ook acceptatie
te vinden bij partijen,” aldus Jos
Karsten.

•

3464 HT Papekop

•

T 0348 - 562486

•

filmpje; https://www.youtube.com/
watch?v=C7Sb4j6Pj6c
TOEKOMST
Als die trajecten zijn gerealiseerd
en geslaagd, is het uiteindelijke
doel om straks een deel van
de Markermeerdijk te mogen
versterken. Daarvoor zijn we
in onderhandeling met diverse
partijen. De toezegging is gedaan
en het ziet er dus naar uit dat
2020 een reële datum is dat het
lukt”, aldus Jos Karsten.
DE NUCHTERE NOORDHOLLANDER
“Bij het leveren van die
teamprestatie speelt ook de
NVAF als branchevereniging een
belangrijke rol. Daar ontmoet je
collega’s om kennis uit te wisselen
en ervaringen te vergaren. Door
met vakgenoten te praten vind je
vaak een missend stukje in jouw
denkwerk, maar krijg je ook tips
die je de juiste weg wijzen om te
bewandelen. Voor mij is de NVAF
een belangrijke schakel in het
team dat je om je heen bouwt
om te slagen.” “Maar veel meer
dan trots blijf ik die nuchtere
Noord-Hollander, die eerder
complimentjes zal geven dan ze
kan ontvangen. Want misschien
is het wel mijn kracht om dingen
niet groter te maken dan ze
daadwerkelijk zijn”, besluit Jos
Karsten.

onzekere reis, omdat je nooit
de garantie krijgt dat de reis
slaagt en waar ze zal uitkomen.
Mag ik de ontwikkeling van
de JLD-dijkstabilisator als
voorbeeld nemen. In 2013 ging
ik als JLD Contracting BV een
samenwerking aan met de Antea
Group en Wiertsema & Partners
aan om, samen met Waterschap
Rivierenland, om de JLDdijkstabilisator van concept tot
geaccepteerd systeem te maken.
Het is mooi op paper, maar
uiteindelijk dien je de werking

www.plompfunderingstechnieken.nl
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JOS KARSTEN ABOUT THE ENTREPRENEUR JOS KARSTEN

“THE NVAF OFFERS
COMPANIES THE
LATEST ULTIMATE LINK
IN THEIR THINKING”
“The development of the JLD-Dike stabiliser apparently makes me an SME-person
who came up with something marvellous. This level-headed guy from the province
of North-Holland who doesn’t make things bigger than they are”. Jos Karsten of
JLD Contracting from De Goorn in North-Holland is telling about his role as an
entrepreneur within foundation technology.

During holidays, as a schoolboy,
Jos Karsten could choose between
working in the cheese factory in
Oosthuizen or at foundation company
Vroom in Middelie. “I chose the
latter. A choice that appeared to be
decisive in my life at a later stage; the
foundation sector won my heart in
no-time.” He did a side project a few
times, including as a sales manager
at Hitachi Construction Machinery in
Oosterhout (Noord-Brabant) for the
sales of pile-driving rigs and cranes.
FROM IMPLEMENTER TO MANAGER
Within Vroom, Jos worked his way up
from implementer to project leader,
to become manager at a later stage.
A position that he also fulfilled at
Van ’t Hek later. “Why I made the
choice to become a self-employed
entrepreneur? Mostly because I saw
opportunities to actively work on the
development of the folding anchor.”
TAKING OPPORTUNITIES
“Undertaking is in your blood; I
consider undertaking as recognising
and taking opportunities, making
choices and doing things. You see an
opportunity to develop something and

NVAF FUNDERINGSBEDRIJF | 2019 | PAGE 18

work on it. But to me, an entrepreneur
is also mainly a team player. You do
not do it on your own, you cannot
do it alone. I regard myself as a
connecting person between different
parties. You create a team that feels
similar things, who all have the same
objective and believe in reaching that
goal; regardless whether it concerns
a project or a product. Obviously the
team competences must be mutually
reinforcing. Parties and people have
the same objective, the same desire,
the same ultimate goal. Above all,
of course your own people are the
heart of the team. But also parties,
often with different interests, such
as primary contractors, municipal,
provincial or national authorities,
water authorities, but above all the
suppliers and other parties. It is a
challenge to get all these parties
to agree, but it’s just as important
to keep them together!”, says Jos
Karsten.
ENTREPRENEURSHIP
“But being an entrepreneur is
much more than that”, according
to Jos Karsten: “When I became an
entrepreneur 13 years ago, I was

also confronted with issues like:
insurances, commercial marketing,
tax affairs and cash flows. These
were the things that I addressed
together with my wife Germa. You
take risks and weigh whether or
not something is possible and then
estimate the extent of the risk. You
take responsibilities towards parties,
but mainly towards your own family,
your wife and children and your staff.
On the one hand you idealistically
commit to developing a product, but
one also needs money to make a
living. Besides, you need to invest
in the expansion and growth of your
enterprise. These are all choices and
balances you have to deal with.”
FINDING BALANCE IN TIME
“Also you need to strike the right
balance in time. Time that keeps
you away from your family. Because
building an enterprise or developing
a product requires a huge amount of
time, time that you cannot spend with
your family. To find the right balance
in this is often the greatest challenge.
I, myself, was really confident about
the innovation that I was working on.
But you do need the support of your

wife and children. I deliberately called
my enterprise JLD, these are the first
letters of the names of my children;
Jens, Lotte and Diede. I am frequently
away from home, but this way they
are always with me, somehow”.

AND THEN THE JOURNEY
COMMENCES
“When you, as a staring entrepreneur,
have taken care of all these things,
the journey begins. A journey of which
the end is not certain, because you
never get any guarantee whether the
journey will succeed or where you will
end up. Let’s take the growth of the
JLD-dike stabiliser as an example. In
2013, my company, JLD Contracting
BV started cooperating with the Antea
Group en Wiertsema & Partners, in
order to turn the JLD-dike stabiliser
from a concept into an acknowledged
system, in collaboration with the
Waterschap Rivierenland (Water
authority district Rivierenland). It looks
great on paper, but in the end you
need to prove that it works, as also
to seek acknowledgement from the
other parties”, say Jos Karsten.

PROCESS OF POTENTIATION
“On behalf of commissioner
Waterschap Rivierenland, Deltares
guided the process of potentiation
and subsequently we needed to find
a location where samples could be
taken. The Purmerend municipality
made a location available for us. After
the preparation phase, the project
team starts the sample taking phase
and they are fully committed to
come to a sample setup to gather all
information to fill the initial knowledge
gap. Subsequently the samples were
modelled in Plaxis 2D/3D to check to
what extent the stabilisers contribute
to the macro-stability of the dike and
what would be the best way to carry
out the sample in order to come to
the desired glijcirkel. More information
about the JLD-Dijkstabilisator can
be found on the website of JLD
Contracting B.V. and on YouTube there
is a nice video: https://www.youtube.
com/watch?v=C7Sb4j6Pj6c
FUTURE
When those processes have been
realised and are successful, the
ultimate goal is to be allowed to

reinforce part of the Markermeer
dike at a later stage. Currently we
are negotiating on this with several
parties. The assurance has been
given and, as such, it looks like
2020 is a realistic date for success”,
according to Jos Karsten.
THE LEVEL-HEADED GUY FROM
NORTH-HOLLAND
“Regarding this team performance,
also the NVAF as a branch association
plays an important role. That is where
one meets colleagues to share
knowledge with and gain experience.
By consulting peers, you are often
provided with a missing piece in your
thinking, but also you receive tips
and tricks that show the right way. To
me, the NVAF is an important link to
become successful in the team that
you build around you.”
“But rather than proud of what I have
achieved, I’m still that level-headed
guy from North-Holland, who will
sooner give compliments than be
happy to receive them. Perhaps it is
my strength to not make things bigger
than they actually are”, Jos Karsten
concludes.
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INPIEQ STEENBERGEN STAAT VOOR
INTERNATIONAL PILING EQUIPMENT

DIGITALISERING
BEHOORT TOT EEN
HEDENDAAGSE BRANCHE
“Steeds vaker horen we dat er een tekort is aan personeel
binnen de funderingsbranche, terwijl het ontzettend belangrijk
is dat de fundering hypernauwkeurig wordt uitgevoerd”, zegt
Frank van Deursen, die in 2014 binnen INPIEQ een dataen registratiesysteem ontwikkelde om een internationale
impuls te geven op het gebied van digitalisering binnen de
funderingsbranche.

In 2008 startte hij F. van Deursen Services, waar het bedrijf aanvankelijk
de focus legde op het verlenen van service en onderhoud en het
bieden van technische oplossingen bij complexe problemen aan
zware funderingsmachines. Onder de naam INPIEQ wordt ook
meer de nadruk gelegd op digitale ontwikkelingen, zoals meet- en
registratieapparatuur, om daarmee een allround vraag gestuurde
partner van de funderingsbranche te worden. Inmiddels beschikt INPIEQ
over eigen, innovatieve producten, zoals een hydraulische trektafel
PE300/400 die vastzittende buizen probleemloos uit de grond haalt,
de INPIEQ Data Logging System dat gegevens registreert en analyseert
van de geïnstalleerde paal, de hydraulische impact hamer CPE-15/30;
een compacte versnelde hamer speciaal ontworpen voor het heien
op bouwplaatsen waar ruimte en hoogte beperkt zijn en de RVM20
Ringvibrator.

Het data-registratiesysteem
is de digitale vervanger van
het handmatig op papier
kalenderen van de paal. Het
registratiesysteem wordt steeds
meer gezien als een gereedschap.
Dit wordt geïnstalleerd op de
funderingsmachine en registreert
alle gegevens – ongeacht het
type - van elke gemaakte paal.
Dit systeem maakt het mogelijk
om ‘hypernauwkeurig’ te
funderen en door het inzetten
van dit systeem wordt het
personeel ontlast en wordt de
paal continu gemonitord’, aldus
Frank van Deursen. “Wij willen
altijd maatwerk leveren, dat
betekent dat we het op ons
bedrijf in Steenbergen volledig
naar wens van de klant maken
om het vervolgens te installeren

Het data-registratiesysteem werd volledig in eigen huis ontwikkeld en
het sloeg zo goed aan binnen de branche dat wereldwijd inmiddels 85
systemen in gebruik zijn. Begin dit jaar werd wederom een datasysteem
geleverd in Australië. “We willen in de nabije toekomst een dealernetwerk
opzetten. Wat we echter niet willen is overal kantoren openen, wij willen
dealers in hun land of regio op weg helpen hoe het te installeren en de
service te verlenen, zodat ze zelfstandig aan de slag kunnen”.
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INPIEQ STEENBERGEN REPRESENTS INTERNATIONAL PILING EQUIPMENT

op de funderingsmachine.
Het data- registratiesysteem
is geschikt voor heien, boren,
trillen en drukken. Vervolgens
verzendt het systeem desgewenst
de gegevens naar kantoor.
Wat betreft het personaliseren
van het systeem gaan we
heel ver, want we luisteren
niet alleen naar de klant maar
denken ook mee over de juiste
inrichting van het systeem. De
betrouwbaarheid en compleetheid
van de gegevens samen met de
gebruiksvriendelijkheid van de
userinterface zorgen ervoor dat
het niet alleen een goed systeem
is voor data registratie, maar
machinisten er ook gemakkelijk
mee kunnen werken. En dat is
voor funderingsbedrijven zeker
zo belangrijk”, aldus Van Deursen.
Het systeem wordt als een vast

kastje in de heimachine gemonteerd en verhuist niet mee naar andere
machines.
Ontwikkelingen staan nooit stil, zeker niet in een branche zoals de
Funderingstechniek waar binnenin de cabine en bij de uitvoering van het
werk de digitalisatie steeds meer opgang maakt. INPIEQ hoopt dan ook
nog deze zomer een aanvulling op het systeem te presenteren. Wat dit zal
zijn zal dan bekend worden gemaakt.
PERSOONLIJK EN BETROKKEN
“Omdat elk paaltype en ieder funderingssysteem andere eisen stelt in de
uitvoering betekent dit dat digitaliseren vooral een zaak is van persoonlijk
maatwerk. Dat vraagt om betrokkenheid, ervaring en kennis van de
branche en juist dat zijn de kenmerken waarop ons bedrijf sterk wordt
gewaardeerd. Omdat het altijd maatwerk betreft vinden we het belangrijk

“Omdat we zo dicht bij de markt staan qua
dienstverlening, en onze klanten zich ook bewegen
binnen de NVAF zijn we ook blij dat we bij die
vereniging mogen horen.”
voldoende tijd en aandacht te
besteden aan onze klanten. Wat
we dan ook met regelmaat horen
is dat klanten ons juist vanwege
de korte lijnen en de goede
communicatie een fijne partij
vinden om mee samen te werken.
Een mooier compliment kunnen ze
ons niet geven.”
NVAF
“Omdat we zo dicht bij de markt
staan qua dienstverlening, en onze
klanten zich ook bewegen binnen
de NVAF zijn we ook blij dat we bij
die vereniging mogen horen. Maar
een nog belangrijkere reden is dat
we via ons lidmaatschap van de
NVAF ontwikkelingen en nieuws
uit de eerste hand vernemen en
dicht bij de actualiteit staan en als
je praat over innovatief inspelen
op de markt, dan is juist het volgen
van ontwikkelingen in de markt
van essentieel belang”, besluit Van
Deursen.
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DIGITALISING IS PART OF
A CONTEMPORARY SECTOR
“Increasingly more often we hear about staff shortage within the foundation sector, although hyper-precision
implementation of foundations is utterly important”, says Frank van Deursen, who developed a data and registration system
within INPIEQ in 2014, to provide an international boost in the area of digitalisation within the foundation sector.

In 2008 he started F. van Deursen
Services, a company that initially
focused on providing service and
maintenance and offering technical
solutions for complicated problems
with heavy foundation machines.
There is also more emphasis on digital
development, for instance, measuring
and registration equipment, under
the INPIEQ, to become a demanddriven partner in the foundation
sector. Meanwhile, INPIEQ has its
own innovative products, such as a
hydraulic PE300/400 pipe/casing
extractor that can remove pipes from
the soil without effort, the INPIEQ Data
Logging System that registrates and
analyses data of the installed pile, the
hydraulic impact hammer CPE-15/30;
a compact accelerated hammer that
was designed specifically for piling in
construction sites with limited space
and height, and the RVM20 Ring
vibrator.
The data-registration system was
developed entirely in-house and
become so popular that meanwhile 85
systems are being applied worldwide.
Earlier this year another data system
was supplied in Australia. “In the near
future, we want to set up a dealer
network. What we don’t want though,
is opening offices everywhere, we
want to assist dealer in their own
country or region with the installation
and service provision, enabling them
to start working autonomously.”
The data-registration system is the
digital replacement of the manual
scheduling of the pile on paper. The
registration system is regarded more
and more as a tool. It is installed

on the foundation machine and
registers all data, regardless of type,
of any pile that has been produced.
Thanks to this system it is possible
to found in a hyper-precise way and
staff is relieved as a result of using
this system, while the pile is being
monitored continuously’, according
to Frank van Deursen. “We want
to offer customisation at all times,
which means that the production
at our company in Steenbergen is
always done entirely to the client’s
wishes, after which it is installed onto
the foundation machine. The data
registration system is suitable for
piling, drilling, vibrating and pressing.
Subsequently, the system sends the
data to the office, if desired. In terms
of personalising the system, we take
it quite far, not only do we listen
to the client, but we also assist in
organising the system appropriately.
The reliability and completeness of
the data, in combination with the
user-friendliness of the user interface
that this is not only a proper system
for data registration, but also enables
drivers to operate it more easily,
which for foundation companies is
just as important, according to Van
Deursen. The system is installed onto
the piling machine as a fixed (control)
box and will not be moved to other
machines.
Developments happen continuously,
especially in a sector like the
Foundation technology, where
digitalisation is being used
increasingly more often, inside the
cabin and during implementation of
the work. In this regard, INPIEQ hopes

to be able to present a supplement
to the system before the end of this
summer. What that is will be made
known in due time.
PERSONAL AND ENGAGED
“Since each type of pile and
every foundation system sets a
different requirement in terms of
implementation, digitalisation is
specifically a matter of individual
customisation. This requires
engagement, experience and knowhow of the sector and these are the
specific features that our company
is strongly valued for. As the work
always concerns customisation, we
find it important to spend an adequate
amount of time and attention to our
clients. As a result, we hear from
customers that they highly appreciate
us as a collaborating party because
of our short lines and adequate
communication. That is the best
compliment we can have.”
NVAF
“Since we are so close to the market
in terms of service provision, and
because our clients also operate
within the NVAF (Dutch Association
Contractors in Foundation Works),
we are happy to also be part of
that association. But an even more
important reason is that through our
membership of the NVAF, we receive
development data and news first hand
and are closely involved in current
affairs and when it comes to actively
responding to the market, then
following the market developments is
particularly important”, Van Deursen
concludes.
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DAMMES OLDENBURG, DIRECTEUR VAN
DE VRIES TITAN UIT WERKENDAM

“MET DE
NVAF ZITTEN
WE BIJ NIEUWE
ONTWIKKELINGEN
OP DE EERSTE RIJ”
“Met het in huis halen van de sonische boortechniek spelen wij
in op vraag vanuit de markt om boorwerk zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen. Het biedt ons de mogelijkheid sneller en naar
grotere diepte te kunnen boren”, zegt Dammes Oldenburg,
directeur bij de Vries Titan, in gezelschap van bedrijfsleider
Hendrik van de Woestijne.
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“De komende jaren zullen we een
schaalvergroting en verder gaande
specialisatie waarnemen en vragen
projecten steeds meer om samenwerking tussen partijen”

Bij het sonisch boren wordt een hoogfrequente
trilling overgebracht op de boorbuis, waardoor het
bodemmateriaal zich eenvoudiger laat verdringen
en de boorbuis naar beneden wordt gedrukt.
Met deze methode is het mogelijk met een lager
energieverbruik een hogere productie te behalen.
“Wij werken met boormotoren van het Amerikaanse
bedrijf Boart Longyear die met deze techniek al
tientallen jaren ervaring heeft ten behoeve van het
uitvoeren van onderzoek boringen”, aldus Oldenburg
“De eerste proeven die we hebben gedaan zijn goed
verlopen en we zijn nu bezig met het verder door
ontwikkelen voor het inzetten van de machine voor de
markt. Met het sonisch boren spelen we in op actuele
ontwikkelingen in de markt.”
INNOVATIEVE ONDERNEMING
De ontwikkelingen binnen de sonische boortechniek
sluiten aan op de visie van De Vries Titan om zich
te onderscheiden op het gebied van innovaties en
ontwikkelingen. “Wij staan graag aan de wieg van
nieuwe ontwikkelingen, al is het een gegeven dat je
altijd wel weer wordt ingehaald. Wanneer we echter
stappen kunnen maken op het gebied van kwaliteit,
efficiency en veiligheid, dan zullen we die altijd
zetten.”
KLEMM ANKERBOORMACHINES
“Zo pionieren we op het gebied van de
ontwikkelingen rond de boormotoren en werken met
KLEMM ankerboormachines, naar onze mening de top
onder de ankerboormachines, toegespitst op zowel de
traditionele als nieuwe boortechnieken en afhankelijk
van de manier waarop ze worden ingezet aanpasbaar
zijn voor groutankers, palen en bodeminjecties.”

DE VRIES TITAN
Sinds 1999 heeft De Vries Werkendam zich toegelegd
op het aanbrengen van groutinjectieankers en in
2005 werd De Vries Titan opgericht waarbinnen ze
de verankerings- en funderingstechnieken op en
rond het water bundelden. “Van origine zijn we een
aannemersbedrijf. Onze ankerprojecten benaderen we
ook zoals de aannemerij dat doet, door twee weken
voor uitvoering het project te bezoeken en in gesprek
te gaan over de manier van aanpak en details uit te
wisselen over de uitvoering,” aldus Oldenburg.

“Wij staan graag aan de wieg van
nieuwe ontwikkelingen, al is het een
gegeven dat je altijd wel weer wordt
ingehaald”
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EEN (H)ECHTE FAMILIE
“Wij realiseren ons het enorme belang van innovatieve
processen en machines in de uitvoering, echter heel
erg belangrijk zijn onze vakmensen. Wanneer je tot
zo’n zestig meter onder de grond werkt is kennis van
de (geo)techniek van doorslaggevend belang voor
het wel of niet slagen van een project. Onze mensen
worden binnen De Vries opgeleid en we bieden hen
de kans door te groeien. Daarbij hechten we veel
waarde aan het borgen en overdragen van kennis
en ervaring. Samen met ons personeel vormen we
een hechte familie, waar mensen geen nummers
zijn en waar aandacht is voor elkaar. De waardering
daarvoor zien we terug in een grote betrokkenheid.
Wanneer we bij de aanleg van de Amstelveenlijn
alle zeilen dienen bij te zetten om de uiterst krappe
deadline te realiseren, zijn onze mensen bereid grote
inspanningen te leveren, ook als anderen van het
weekend of vrije feestdagen genieten. Van klein tot
groot kunnen we met onze mensen, in vaste dienst,
elk project aan en draaien we als het moet 24 op 7.”

NVAF
De NVAF spreekt binnen De Vries sterk tot de
verbeelding: “Zij regelen voor ons zaken die je als
bedrijf in je eentje niet of nauwelijks kunt regelen.
Zaken als verzekeringen, veiligheid zijn belangrijke
thema’s die zij goed invullen. Zij zitten voor ons op
de eerste rij voor normcommissies en zijn nauw
betrokken bij het ontwikkelen van o.a. nieuwe weten regelgeving. De kracht van de NVAF is dat het
geen opleggende organisatie is, maar letterlijk met
de voeten in de klei staat en nauw betrokken is bij
hetgeen zich in het werkveld afspeelt. Binnen de
organisatie bestaan een grote dynamiek en duidelijke
lijnen”, besluit Dammes Oldenburg.

VEILIGHEID STAAT OP 1
“Om de veiligheidscultuur binnen het bedrijf op
niveau te houden hebben we een veiligheidsbeleid
opgesteld met als belangrijkste speerpunten: ‘’Veilig
en Verantwoord Werken’’ en hebben altijd als motto:
“ik werk veilig of ik werk niet!” In onze trackrecords
van de afgelopen jaren zien we dan ook een goede
score op onze IF.
DE TOEKOMST
Oldenburg: “De komende jaren zullen we een
schaalvergroting en verder gaande specialisatie
waarnemen en vragen projecten steeds meer om
samenwerking tussen partijen. In die capaciteitsvraag
kunnen we als De Vries Titan nadrukkelijk mee, want
we zijn een partij die ernaar streven om het op elk
project opnieuw nog beter, efficiënter en sneller te
doen. De inzet van innovatieve machines en betere
boortechnieken helpen ons daarbij”, aldus Dammes
Oldenburg.
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DAMMES OLDENBURG, DIRECTOR OF DE VRIES TITAN FROM WERKENDAM

“WITH THE NVAF, WE ARE IN THE
FIRST ROW WITH NEW DEVELOPMENTS”
“By bringing in sonic drilling technology, we respond to the demand from the market to make drilling work as efficient as
possible. It gives is the possibility to drill faster and to greater depths”, says Dammes Oldenburg, director at De Vries Titan,
accompanied by manager Hendrik van de Woestijne.

VEELZIJDIGE PARTNER
IN DRAAGVERMOGEN

Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd
in het uitvoeren van alle voorkomende
funderingswerkzaamheden. Een combinatie van
creativiteit en praktische kennis zorgt ervoor dat
wij een geschikte partner zijn voor de meest
uiteenlopende funderingsprojecten. Wij denken
graag mee over ontwerp, alternatieve oplossingen
en complexe funderingsvraagstukken.

With sonic drilling, a high-frequency
vibration is transmitted to the drill
pipe, causing the soil material to be
displaced more easily and pushing the
drill pipe down. This method makes it
possible to achieve higher production
with lower energy consumption.“We
work with drilling motors from
American company Boart Longyear,
which has decades of experience
with this technology for the purpose
of conducting research drillings”,
says Oldenburg. “The first tests we
carried out went well and we are now
working on further development for
deploying the machine for the market.
With sonic drilling, we respond to
current developments in the market.”

has focused on installing grout
injection anchors, and in 2005, De
Vries Titan was founded, within
which they combined the anchoring
and foundation techniques on and
around the water. “We were originally
a contractor company. We approach
our anchor projects in the same way
a contractor does, by visiting the
project and discussing the approach
and exchanging details about the
implementation two weeks before the
execution”, says Oldenburg.

KLEMM ANCHOR DRILL RIGS
“We pioneer in the field of
developments surrounding drilling
motors and work with KLEMM anchor
drill rigs, which we consider to be the
best among anchor drill rigs, focusing
on both traditional and new drilling
techniques and depending on how
they are used, adaptable for grout
anchors, piles and soil injections.”

A CLOSE-KNIT FAMILY
“We understand the great importance
of innovative processes and machines
in implementation, but extremely
important are our professionals.
If you work at about sixty metres
underground, knowledge of (geo)
technology is of crucial importance
for the success or failure of a project.
Our people are trained within De Vries
and we offer them the opportunity to
grow. We greatly value safeguarding
and transferring knowledge and
experience. Together with our staff,
we form a close-knit family, where
people are more than numbers and
where we pay attention to each other.
The appreciation for this is reflected
in our staff’s great commitment.
When we need to do our utmost in
order to realise the tight deadline
of the Amstelveenlijn, our people
are prepared to go to great lengths,
even when others are enjoying their
weekends or holidays. With our
permanently employed people, we
can handle any project, large or small,
even 24/7 if we have to.”

DE VRIES TITAN
Since 1999, De Vries Werkendam

SAFETY FIRST
“To keep the safety culture within

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
The developments within sonic
drilling technology are in line with the
vision of De Vries Titan to distinguish
itself in the field of innovations and
developments. “We like to be at
the forefront of new developments,
although it is inescapable that others
will always catch up eventually. But
when we are able to take steps in
terms of quality, efficiency and safety,
we will always do so.”

the company up to standard, we
have drawn up a safety policy with
the spearheads: ‘Working Safely and
Responsibly’ and always have the
motto: ‘I work safely or I don’t work!’.
In our track records of recent years,
we see a good score in terms of our
IF.”
THE FUTURE
Oldenburg: “In the coming years, we
will observe an increase in scale and
further specialisation, and projects
will increasingly require cooperation
between parties. As De Vries Titan,
we can explicitly participate in that
capacity demand, because we are a
party that strives to do things better,
faster and more efficiently with
every project. The use of innovative
machines and better drilling
techniques help us achieve this”, says
Dammes Oldenburg
NVAF
The NVAF strongly appeals to the
imagination within De Vries: “They
take care of things for us that you
are not or hardly able to arrange on
your own as a company. Things like
insurances and safety are important
themes they take care of well. They
are in the front row of standards
committees for us and are closely
involved in the development of new
laws and regulations, among other
things. The strength of the NVAF is
that it is not an imposing organisation,
but literally has its feet in the mud and
is closely involved in what is going
on in the professional field. There is
great dynamism and clear lines within
the organisation”, concludes Dammes
Oldenburg.
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VOLLEDIG IN
EIGEN HAND:
VAN LEVERING
TOT ONDERHOUD

Horizontale bodeminjecties voor droge bouwkuipen
Constructieve waterglasinjecties voor bodemstabiliteit

De Soil-ID groep ontzorgt bouwers èn opdrachtgevers

Voor spare parts of complete producten, van
keerkoppelingen en planetaire tandwielkasten tot
pompverdeelkasten en clutches bent u bij ons op het
juiste adres.
O&K

DURST

KATSA

ADS van STIGT

Vochtbestrijding nieuwbouw en bestaande bouw
Betonreparaties

SAI/INTERMOT

■

0031 (0)183 - 65 00 00

■

info@vanstigt.com

www.adsvanstigt.com

Soil-ID bouwkundige bodeminjecties
Marconiweg 4, 4131 PD Vianen
T: 076 - 54 98 370

www.soilid.nl

INTERNATIONAL BV

INNOVATIEF OP DE GRENS VAN LAND & WATER
JLD-KLAPANKERS

JLD-DIJKSTABILISATOR

De specialist op het gebied van:

JLD International BV
Tel. +31 (0)299 622 396
www.JLDinternational.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trillingsvrij en trillingsarm plaatsen van stalen damwand en buispalen.
Ontwerp van stalen damwandconstructies.
Verhuur en verkoop van stalen damwand en buispalen.
Voorboren (eventueel i.c.m. bentoniet) en fluïderen.
Heien van prefab betonpalen.
Verhuur van pontons en sleepboten.
Verwijderen van houten en betonnen fundatiepalen.
Sloopwerk onder water.
Constructiewerk conform de NEN-EN 1090-1 en 2.

www.facebook.com/damwand

@damwand

www.linkedin.com/company/sterk

“Meer dan 135 jaar er varing,
maar de blik voorui t gericht!”

Drachten

|

Eemnes

|

Bremerhaven ( DE )

PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN VIERT
VEERTIGJARIG JUBILEUM

VEERTIG JAAR
BOUWEN OP
VERTROUWEN
Arie Plomp toont een groot beeldscherm aan de wand van hun
kantoor. Na twee vegen over het scherm verschijnen alle projecten
in beeld die momenteel in voorbereiding en/of in uitvoering zijn.
Hij opent een van de projecten: “Kijk, hier vind je alle informatie
omtrent de uitvoering en de stand van zaken rond het project; Het
aantal te heien palen, welk paaltype, startdatum, wanneer het klaar
dient te zijn, maar ook actuele informatie hoeveel palen vandaag
zijn aangebracht en hoeveel er nog geheid moeten worden.”
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Elke machinist beschikt over een tablet en kan vanuit zijn machine
actueel inzien wat er moet gebeuren. Alles is terug te lezen, de
urenverantwoording doet de machinist via dit programma. “En kijk”,
wijst Arie naar de namen van machinisten die voor de projecten staan
vermeld. “Hier zie je namen, geen nummers! Deze software bevat veel
projectinformatie. Dit werkt efficiënt en bespaart tijd, zowel naar de
opdrachtgever toe als in de onderlinge communicatie met de machinist.”

opdrachtgevers, toeleveranciers,
aannemers. “Mensen moeten
altijd op ons kunnen vertrouwen,
of het nu gaat om de uitvoering
van het werk, het salaris van
de jongens, de facturen van de
toeleveranciers, of de deadline
van de opdrachtgevers. We zullen
er altijd alles aan proberen te
doen om onze afspraken na te
komen. Ook wanneer er op een
project iets mis dreigt te gaan
omdat bijvoorbeeld een machine
problemen vertoont. Dan kunnen
we een andere machine inzetten
om de voortgang van het werk
te garanderen en de defecte
machine in onze werkplaats te
repareren. Want bij funderen
komt meer kijken dan alleen een
paar palen in de grond slaan. Wij
zullen er alles aan doen om onze
afspraken na te komen. Ook dat is
bouwen op vertrouwen”.

PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN
Plomp Funderingstechnieken is een allround heibedrijf met 40 vaste
medewerkers, beschikt over een ruim machinepark, veel hulpmateriaal,
eigen chauffeurs en monteurs. “Met deze brede mix kunnen we projecten
aan van elke omvang. Heiwerken van één paal tot 30.000 palen en van
1 tot 32 meter lange palen. Ons
werkgebied omvat heel Nederland
en indien nodig ook daarbuiten.
We richten ons met name op
utiliteitsbouw, woningbouw
en infra voor het aanbrengen
van prefab betonpalen, stalen
buispalen, houten palen en stalen
damwanden. Met een uitgebreide
werkplaats en veel hulpmaterieel
zijn we nagenoeg zelfvoorzienend
op de bouw.”
ONTWIKKELINGEN
Het EKAL-softwareprogramma
is een voorbeeld van de digitale
ontwikkelingen binnen de funderingsbranche, die sterk meegaat in de
dynamiek van het digitale tijdperk. Ontwikkelingen vinden ook plaats bij
de machines. Zo zetten we steeds hoger in op milieuvriendelijk werken,
op geluidsreductie, maar ook op Arbovriendelijk en veilig werken. De
veiligheid van onze mensen staat voorop.”
FAMILIEBEDRIJF
Eerder op de dag spreekt vader Kees Plomp me aan in de werkplaats. Een
zestiger maar nog zeer vitaal en ondanks dat hij de leiding van het bedrijf
heeft overgedaan aan de beide zonen Arie en Ruud is hij nog steeds
zeer betrokken en dagelijks bezig voor het bedrijf en met het vak dat hij
jarenlang bijna dag en nacht met zoveel passie heeft beoefend. Veertig
jaar geleden, op 1 maart 1979, schreef Kees Plomp zich in bij de Kamer
van Koophandel en hij kocht zijn eerste heistelling om zich te verhuren
aan aannemers. Ondertussen hebben zijn drie kinderen een rol in de
bedrijfsvoering, iets wat hij in ‘79 nooit had kunnen denken. De verschillen
tussen toen en nu zijn groot, met keihard werken en gezond verstand is dit
verschil gemaakt.

Arie vertelt: “Wij zijn een echt
familiebedrijf, laagdrempelig,
korte lijnen”. Als voorbeeld
vertelt hij hoe met de familie
aan de keukentafel belangrijke
beslissingen over de aanschaf van
nieuwe machines worden gedaan.
Niet lang dralen, maar is de
aanschaf noodzakelijk en kunnen
we het betalen? Dan doen! Zo
werden recent drie nieuwe
Junttan heimachines aangeschaft,
deels als vervanging en een
zware heistelling als aanvulling op
de vraag naar meer capaciteit.
DE SFEER VAN HET
FAMILIEBEDRIJF
“Onze onderneming is gebaseerd
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op wederzijds vertrouwen. In de
crisisperiode konden we ‘s avonds
en op zaterdag op onze mensen
rekenen. Vertrouwen zoals we
dat ook wederzijds opbouwen
met onze relaties. Voor een grote
uitbreiding van een slachterij in
IJsselstein zou er in het weekend
gewerkt moeten worden met drie
heistellingen. Voor deze inzet werd het hele bedrijf uitgenodigd voor een
rondleiding. Dat is de waardering die je terugkrijgt. Ook bezochten we
onlangs met het hele bedrijf de Bauma, een internationale beurs die in
München gehouden wordt. Mooi om te zien dat de medewerkers ook daar
met trots Plomp vertegenwoordigen. Bijna de helft van de mannen is al
langer dan 10 jaar bij ons werkzaam”, aldus Arie.

‘‘Wij zijn een echt
familiebedrijf,
laagdrempelig,
korte lijnen”

40 JAAR BOUWEN OP VERTROUWEN
De slogan van Plomp Funderingstechnieken is “Bouwen op vertrouwen”,
een slogan die in alles doorklinkt. Zowel naar de medewerkers,

TOEKOMST
Arie Plomp: “Voor de toekomst is
ons streven de klant nog meer te
ontzorgen. Zoals het verzorgen
van de totale bouwkuip, zodat
zij na ons direct verder kunnen
met de bovenbouw. Ook zullen
we steeds meer overgaan op het
toepassen van prefab funderingen
en zullen trillings- en geluidsarme
funderingsystemen steeds meer
de bovenhand voeren. Als bedrijf
gaan we innovatief mee in de
ontwikkelingen die de markt van
ons vraagt. Milieu, veilig werken,
kwaliteit en het streven naar een
hogere efficiency en snelheid
van uitvoering hebben altijd onze
aandacht. Alles vanuit die ene
visie: Bouwen op vertrouwen,
in een zo breed mogelijk
perspectief.”
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PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN CELEBRATES ITS FORTIETH ANNIVERSARY

FORTY YEARS
OF BUILDING
ON TRUST
Arie Plomp shows a large screen on the wall of their office. After two
swipes across the screen, all projects that are currently in preparation
and/or execution appear. He opens one of the projects: “Look, here you
can find all information about the implementation and the state of affairs
surrounding the project; the number of piles to be driven, which pile type,
start date, when it should be completed, but also current information
such as how many piles were applied today and how many still need to be
driven.”

Every operator has a tablet and can
see what needs to be done from their
machine. Everything can be read
back, the timesheets are taken care of
by the operator via this programme.
“And look”, says Arie as he points to
the names of operators that are listed
with the projects. “These are names,
not numbers!” This software contains
a lot of project information. This
works efficiently and saves time, both
toward the client and in the mutual
communication with the operator.
PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN
Plomp Funderingstechnieken is
an all-round piling company with
40 permanent employees, has
an extensive machine part, lots of
auxiliary materials, and its own drivers
and technicians. “With this broad mix,
we can handle projects of all sizes.
Piling works from one pole to 30,000
poles with lengths from 1 to 32 metres.
Our working area covers the whole
of the Netherlands and, if necessary,
beyond. We mainly focus on nonresidential construction, residential
construction and infrastructure for
the installation of prefab concrete
piles, steel tubular piles, wooden
piles and steel dam walls. With an
extensive workshop and lots of
auxiliary materials, we are virtually
self-sufficient in construction.”
DEVELOPMENTS
The EKAL software programme is an
example of the digital developments
within the foundation industry, which
strongly reflects the dynamics of
the digital age. Developments are
also occurring in the machines. For
instance, we are increasingly focusing
on working in an environmentally
friendly way, noise reduction, and on
healthy and safe working conditions.
The safety of our people comes first.”
FAMILY BUSINESS
Earlier in the day, father Kees Plomp
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comes up to me in the workshop. A
man in his sixties, but still very vital,
and despite having handed over the
management of the company to both
sons Arie and Ruud, he is still very
much involved and works for the
company every day, in the profession
he has been practicing almost day
and night with so much passion for
years. Forty years ago, on 1 March
1979, Kees Plomp registered with the
Chamber of Commerce and bought
his first pile-driving rig to rent himself
out to contractors. Now, his three
children have a role in the business
operations, something he could
never have imagined back in ‘79. The
differences between then and now
are significant, and that difference
was achieved by working hard and
with common sense.
Arie explains: “We are at true family
business, accessible, short lines.” As
an example, he tells me about how
the family makes important decisions
about the purchase of new machines
at the kitchen table. No excessive
delays, but is the purchase necessary
and can we afford it? Then let’s do
it! For instance, three new Junttan
pile drivers were purchased recently,
partly as a replacement and as a
heavy pile-driving rig to supplement
the demand for more capacity.
THE ATMOSPHERE OF THE FAMILY
BUSINESS
“Our business is based on mutual
trust. During the crisis period, we
could count on our people in the
evenings and on Saturdays. The same
kind of trust we mutually build with
our relations. For a large expansion
of a slaughterhouse in IJsselstein, we
would need to work with three piling
units in the weekend. As gratitude
for this effort, the entire company
was invited for a tour. That is the
appreciation you get back. We also
recently visited the Bauma with the
entire company, an international

trade fair that is held in Munich. It was
great to see our employees proudly
represent Plomp there as well. Nearly
half the men have been working with
us for over 10 years”, says Arie.
40 YEARS OF BUILDING ON TRUST
Plomp Funderingstechnieken slogan
is “Building on trust”, a slogan that is
reflected in everything. Towards the
employees, clients, suppliers and
contractors. “People always need
to be able to trust in us, whether it
concerns the execution of the work,
the salary of the guys, the invoices of
the suppliers, or the deadline of the
clients. We will always try our utmost
to meet our obligations. Even when
something is about to go wrong on
a project because, for instance, a
machine is having problems. We can
then deploy a different machine to
guarantee the progress of the work
and repair the defective machine in
our workshop. Because foundation
engineering is much more than just
slamming a few piles into the ground.
We will do everything in our power
to meet our obligations. That, too, is
building on trust.”
FUTURE
Arie Plomp: “For the future, our
goal is to unburden the client even
further. Such as taking care of the
total construction pit, so that they
can immediately continue with the
superstructure once we are done.
We will also increasingly transition
to applying prefab foundations,
and vibration-free and low-noise
foundation systems will become
more prominent. As a company, we
innovatively follow the developments
that the market demands from us. The
environment, safe working, quality
and striving for a higher efficiency and
speed of implementation always have
our attention. All from that one vision:
Building on trust, in the broadest
possible perspective.”
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NVAF-LEDEN REALISEREN
BOUWKUIP PALEIS ’T LOO

“ULTIEM STAALTJE
VAN SAMENWERKING
EN TECHNIEKEN’’
Onderdeel van de grootscheepse renovatie van Paleis ’t Loo in
Apeldoorn is de ondergrondse uitbreiding onder de voortuin waar
een basecour wordt aangelegd voor wisseltentoonstellingen en
publieksfaciliteiten. In de voortuin verschijnt een gigantische
glazen koepel die daglicht in de ondergrondse ruimte brengt.
Laurent van Mansfeld (VSF), Menno Kaandorp (Ballast Nedam
Marine & Civil) en Winny Hoffmann (W-Dam) vertellen over de
samenwerking en de toegepaste technieken bij dit unieke project.
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de flexibiliteit van de CSM-wanden. Deze wanden
maakten het ons mogelijk vandaag een stuk wand
aan te leggen en de volgende dag op een heel
andere plek aan het werk te gaan. Vanwege de
uiterst strakke planning gaf dit tijdvoordelen. De
aangrenzende panden zijn tijdens het maken van de
CSM-wanden intensief gemonitord.” De bouwkuipen
onder de zijvleugels zijn voorzien van jetgroutwanden.
In de kleinste bouwkuip, die de verbinding vormt
met het hoofdgebouw zijn hard-gel-injectiewanden
en vloeren toegepast. VSF voerde in 2017 proeven
uit met jetgroutproefkolommen, GEWI-trekpalen
(bezwijkproeven) en injecties om te controleren of de
samenstelling van het injectiemiddel in combinatie met
de aanwezige grond leidde tot de vereiste diameter
en sterkte voor de funderingsversterkende injecties.
“Op die manier konden we ook de juiste parameters,
zoals: druk, debiet, type bindmiddel en nozzles
vaststellen voor de kolommen en in de bodem de
vereiste diameter en druksterkte behalen”, aldus Van
Mansfeld.
Hoofdaannemer voor de aanleg van de bouwkuip is
Volker Staal & Funderingen. Ballast Nedam verzorgt
alle grondwerk en het uitgraven en leegzuigen van
de bouwput en de aanpalende torentjes. Freyzinet
is gespecialiseerd in de mixed in place-methode;
het vermengen van grout en grond en W-Dam is
partner voor de uitvoering van de Soilmix-methode,
waarbij doormiddel van de CSM-techniek met een
gigantische frees de grond wordt vermengd met het
Soilmix mengsel. Zo ontstaat een substantie die na het
uitharden, in de grond een wand vormt, waarmee het
toepassen van damwanden wordt vervangen.
WERKEN IN BEPERKTE RUIMTEN
“We werken hier echt tot op centimeter van de gevels
van het monumentaal paleis, waar geen millimeter
verzakking mag plaatsvinden en geen scheur in de
gevel wordt geduld”, zegt Laurent van Mansfeld. Ook
het werken in de beperkte ruimte van de aanpalende
torentjes vraagt bijzondere precisie, waardoor het
ontgraven en leegzuigen van gronden van buitenaf
moet gebeuren.
HET PROJECT
“Een belangrijke eis waaraan de uitbreidingsplannen
moesten voldoen was het behoud van het
monumentale karakter van het paleis. Om die reden
werd gekozen voor een ondergronds Bassecour,
een uitbreiding onder het voorplein die bereikbaar
is via trappen en liften in de zijvleugels. Het uiterlijk
van het paleis wordt daardoor niet gewijzigd. De vier
grasparterres op de Bassecour worden vervangen
door een glazen ondergrond, waarover een iele
waterstroom zijn weg zoekt, een knipoog naar de
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fonteinen en waterpartijen in de tuinen. De combinatie
van glas en water zorgt voor een bijzondere lichtinval
in het ondergrondse gebied.
BOUWPUT PAL NAAST HISTORISCHE PANDEN
Het werk werd aanbesteed als ‘design and construct’
volgens de EMVI-methode. Risicobeheersing
en beperking van omgevingshinder waren
belangrijke gunningscriteria. Hoofdaannemer VSF is
verantwoordelijk voor de aanleg van de bouwkuip
met een oppervlakte van bijna 4.500 m² en een
diepte van circa tien meter. Voor deze bouwkuip
moesten rond het hele voorplein over een totale
lengte van 400 meter verankerde bouwkuipwanden
worden aangelegd. De verbindingen tussen de
nieuwe ondergrondse ruimten en de bestaande
gebouwen worden gerealiseerd met enkele complexe
bouwkuipen onder de monumentale panden. De
totale bouwkuip van circa 45.000 m³ grond is
grotendeels nat afgegraven en afgevoerd. De vloer
van de bouwkuipen is 80 cm dik en gemaakt van
onderwaterbeton en verankerd met ongeveer 450
GEWI-trekpalen.
“Om de bouwkuip pal langs de gevels van de
monumentale panden aan te leggen zonder het
gebouw aan te tasten hebben we gebruik gemaakt
trillingsarme technieken”, aldus Van Mansfeld. “Voor
de veertien meter diepe wanden van de bouwkuip is
een afweging gemaakt tussen CSM- en diepwanden
en is uiteindelijk gekozen voor de CSM-wanden.”
TOEGEPASTE TECHNIEKEN
“We hebben gekozen voor CSM-wanden vanwege

UITDAGINGEN
Laurent Mansfeld Menno Kaandorp: De toegepaste
technieken zijn niet nieuw. De uitdaging zat vooral in
het maken van de aansluiting tussen de verschillende
bouwkuipwanden en het realiseren van de CSMwanden en de jetgroutwanden, en te zorgen voor
voldoende stijfheid in de wanden en daarmee
vervorming tegen te gaan. Om te kunnen garanderen
dat de panelen en kolommen voldoende overlap
hebben moesten het ook volledig rechte wanden
zijn, want alleen dan krijg je een aaneengesloten
waterkerende wand.” Ook wijst Kaandorp op de
uitdaging van de circa tachtig centimeter dikke
met staalvezels versterkte onderwaterbetonvloer:
“Deze vloer moest nauwgezet aansluiten op de
vooraf schoongespoten wanden en op de trekpalen.
Duikers hebben de aansluitingen tijdens het storten
gecontroleerd. Een extra punt van aandacht bij de
aanleg van de betonvloer was een scheefliggende,
gestuwde waterremmende laag in de ondergrond,
waardoor het grondwater links en rechts van de laag
aanzienlijk verschilt.”
HYDRAULISCHE VIJZELS
Het grootste risico op schade aan de monumentale
panden ontstond door de onderaansluitingen op
de overgang tussen de ondergrondse ruimten en
de bestaande gebouwen. Bij elke onderaansluiting
werd het bestaande gebouw tijdelijk met een
staalconstructie op hydraulische vijzels gezet. Tijdens
het ontgraven is constant gemonitord of het gebouw
niet vervormde en of er ontoelaatbare spanningen of
scheuren ontstonden. Dwars door de monumentale
muren werden zware stalen balken aangebracht die

het pand tijdens de aanleg van de bouwput hebben
dragen en het pand als het ware boven de grond
zweefde.
SAMENWERKING
Menno Kaandorp en Laurent van Mansfeld prijzen
partijen over de bijzondere samenwerking: “Een
imposant project als dit waar de individuele inzet en
specialismen van partijen zo in elkaar overvloeien, kan
alleen maar door een optimale samenwerking. En dat
hebben we hier bereikt. Hier leefde echt de intentie
om elkaar te helpen en samen een hoogwaardig
eindresultaat te bereiken. Dit is het succes van het
team, En dat mag ook wel eens gezegd worden.
Ook de inzet van alle partijen en medewerkers
was voorbeeldig. We hebben ook wel eens langer
moeten doorgaan om te zorgen dat andere partijen
de volgende dag verder konden. Maar dat gebeurde
dan gewoon. Sfeer en teamwork zijn essentieel bij

“We werken hier echt tot op
centimeter van de gevels van
het monumentaal paleis, waar
geen millimeter verzakking mag
plaatsvinden en geen scheur in
de gevel wordt geduld”
een dergelijk complex project. Een dergelijk project
maak je slechts een keer in je leven. Zo imposant, zo
grote veelzijdigheid aan technieken. Indrukwekkend
om te zien hoe enorme grote stalen balken de muren
moesten dragen en zandzuigers via het raam torens
moesten ontgraven. Zo’n project overtref je zelden
nog, maar vergeet je ook nooit meer!”, aldus Menno
Kaandorp en Laurent van Mansfeld.

WERKZAAMHEDEN EN GROTE GETALLEN
CSM Wanden: 			
4400m²
Strengankers 			
120 stuks
GEWI-palen: 			
470 stuks
Jetgroutkolommen: 		
185 stuks
Grondwerk, droog en nat:
50.000m³
Onderwaterbeton: 		
4500m³
Verder toegepaste materialen en werkzaamheden:
Hardgelkuip; funderingsversterkingen, hardgel en
microcement; sloopwerk; staalwerk; ringgordingen;
vijzelframes; stempelramen; ankergordingen
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NVAF MEMBERS REALISE CONSTRUCTION PIT PALEIS ’T LOO
responsible for the construction of
the construction pit with a surface
of almost 4,500 m2 and a depth
of approximately 10 metres. For
this construction pit, anchored
construction pit walls needed to
be constructed around the entire
forecourt with a total length of 400
metres. The connections between
the new underground spaces and
the existing buildings are realised
with single complex construction pits
under the monumental buildings. The
total construction pit of approximately
45,000 m3 of soil was largely
excavated and drained wet. The floor
of the construction pits is 80 cm thick
and made of underwater concrete
and anchored with approximately 450
GEWI tension piles.

ULTIMATE FEAT OF
COLLABORATION
AND TECHNIQUES

“In order to construct the construction
pit right next to the facades of the
monumental buildings without
harming the building, we made use
of low-vibration techniques”, Van
Mansfeld explains. “For the fourteen
metre deep walls of the construction
pit, the choice between CSM and
deep walls needed to be made, and
the CSM walls were ultimately chosen.

Part of the large-scale renovation of Paleis ‘t Loo in Apeldoorn is the
underground expansion under the front garden where a Bassecour is
constructed for temporary exhibitions and public facilities. A gigantic glass
dome appears in the front garden that brings daylight into the underground
area. Laurent van Mansfeld (VSF), Menno Kaandorp (Ballast Nedam Marine
& Civil) and Winny Hoffmann (W-Dam) talk about the collaboration and the
techniques applies in this unique project.

The main contractor for the
construction of the construction pit is
Volker Staal & Funderingen. Ballast
Nedam takes care of all groundworks
and excavating and draining the
construction pit and the adjacent
towers. Freyzinet specialises in the
mixed in place method; mixing grout
and soil, and W-Dam is a partner for
the execution of the Soilmix method,
whereby CSM technique is used to
mix the soil with the Soilmix mixture
using a giant cutter. This creates a
substance which, after hardening,
forms a wall in the ground, which
replaces the application of dam walls.
WORKING IN CONFINED SPACES
“We are truly working within
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centimetres of the facades of the
monumental palace here, whereby
not a millimetre of subsidence and
not a single crack in the facade is
tolerable”, says Laurent van Mansfeld.
Working in the confined space of the
adjacent towers also requires special
precision, which means the excavation
and draining of soil must be done
must be done from the outside.

the side wings. This does not change
the appearance of the palace. The
four grass areas on the Bassecour
are replaced by a glass base, over
which a modest stream of water
finds its way, a wink to the fountains
and water features in the gardens.
The combination of glass and water
creates a special incidence of light in
the underground area.

THE PROJECT
“An important requirement the
expansion plans had to meet was
the preservation of the monumental
character of the palace. That is why an
underground Bassecour was chosen,
an expansion under the forecourt
that is accessible via stairs and lifts in

CONSTRICTION PIT RIGHT NEXT TO
HISTORIC BUILDINGS
The work was put out to tender as
‘design and construct’ according to
the EMVI method. Risk management
and limitation of environmental
nuisance were important award
criteria. Main contractor VSF is

TECHNIQUES APPLIED
“We chose CSM walls due to their
flexibility. These walls made it possible
for us to construct a piece of wall
on one day and work in an entirely
different spot the next day. Due to the
extremely tight schedule, this created
time advantages. The adjacent
buildings were monitored intensively
while constructing the CSM walls.”
The construction pits under the side
wings were equipped with jet grout
walls. In the smallest construction pits,
which forms the connection with the
main building, hard-gel injection walls
and floors were applied.
VSF conducted tests with jet grout
test columns, GEWI tension piles
(collapse tests) and injections to
check whether the composition of
the injection agent in combination
with the present soil led to the
required diameter and strength

for the foundation-strengthening
injections. “This way, we could also
determine the right parameters, such
as: pressure, flow rate, binder type
and nozzles for the columns and
achieve the required diameter and
compressive strength in the soil”, says
Van Mansfeld.
CHALLENGES
Laurent Mansfeld Menno Kaandorp:
“The techniques applied are not
new. The challenge was mainly to
make the connection between the
different construction pit walls and
realise the CSM walls and the jet
grout walls, and to ensure sufficient
rigidity in the walls and thus prevent
deformation. To guarantee that the
panels and columns have sufficient
overlap, they also needed to be fully
straight walls, because that is the only
way to achieve a continuous waterretaining wall”. Kaandorp also points
to the challenge of the approximately
eighty centimetres thick steel-fibre
reinforced underwater concrete floor:
“This floor needed to fit precisely
with the previously cleaned walls and
on the tension piles. Divers checked
the connection while pouring. An
additional point of attention with the
construction of the concrete floor was
a skewed, stowed water-inhibiting
layer in the subsurface, causing the
groundwater to the left and right of
the layer to differ considerably”.
HYDRAULIC JACKS
The greatest risk of damage to the
monumental buildings arose from
the bottom connections to the
transition between the underground
areas and the existing buildings.
With each bottom connection, the
existing building was temporarily
placed on hydraulic jacks with
a steel construction. During the
excavation it was constantly
monitored whether there was no
deformation in the building and
whether any unacceptable stresses
or tears were occurring. Heavy steel
beams were installed right through
the monumental walls that have

supported the building during the
construction of the construction pit
and caused the building to basically
float above the ground.
COLLABORATION
Menno Kaandorp and Laurent van
Mansfeld praised the parties for the
special collaboration: “An impressive
project like this, where the individual
commitment and specialisms of
parties can flow into each other, can
only be achieved through optimal
collaboration. And we have achieved
that here. There was truly an intention
to help each other and achieve a highquality end result together. That is the
success of the team, and that may be
said! The commitment of all parties
and their employees was excellent. At
times, we would have to work longer
to ensure that other parties could
continue on the next day. But we
would just get it done. Atmosphere
and teamwork are essential with such
a complex project. You are likely to
only experience a project like this
once in your life. So imposing, and
such a great variety of techniques.
It was impressive to see how huge
steel beams had to support the walls
and sand dredgers were excavating
towers via the window. It is hard to top
a project like that, and even harder to
forget it!”, say Menno Kaandorp and
Laurent van Mansfeld.

ACTIVITIES AND FIGURES
CSM Walls: 		
Strand anchors 		
GEWI piles: 		
Jet grout columns:
Groundwork, dry and wet:
Underwater concrete:

4,400 m²
120 pcs
470 pcs
185 pcs
50,000 m³
4,500 m³

Other applied materials and
activities: hard-gel pit; foundation
reinforcements, hard-gel and micro
cement; demolition work; steelworks;
ring purlins; jack frames; strut frames;
anchor purlins
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KEN GAVIN, HOOGLERAAR SUBSURFACE
ENGINEERING AAN DE TU DELFT

TERUG
NAAR
EUREKA

Ken Gavin, hoogleraar Subsurface Engineering aan de TU Delft, is
een bescheiden man met een zachte stem, maar ook de drijvende
kracht achter een veelzijdig initiatief om de aanpak van Nederlands
funderingsontwerp te moderniseren en de sector bij te staan in de
terugkeer naar het topniveau waar die zich zo lang heeft bevonden.
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heitechnologie, kun je neiging
hebben om te denken: ‘Omdat
we ons hier in een unieke
situatie bevinden en we zo’n
lange geschiedenis hebben van
innovatie op dit gebied, gaan
we gewoon door met wat in het
verleden ook werkte.’

Als je niet op het scherpst van de snede opereert wanneer je deel
uitmaakt van een zeer brede sector behoort waar gebouwen steeds hoger
worden en nieuwe constructies zoals offshore windturbines, steeds hogere
eisen stellen aan funderingen, kan je dat duur komen te staan.
Om een idee te krijgen hoe Ken doet wat hij doet, kunnen we hem best
een vraag stellen:
HOE GA JE OM MET ONZEKERHEID?
Hier een idee voor een antwoord in het kader van de huidige
doelstellingen. Over het algemeen heb je twee soorten onzekerheden:
dingen die je niet kunt bepalen, omdat ze nog niet zijn gebeurd en dingen
die je niet weet, omdat je ze niet kunt meten met je eigen systemen,
apparaten of uitrusting. Daarvan weet je dus niet echt hoe die zich gaan
gedragen wanneer die in aanraking komen met zaken die nog niet zijn
gebeurd, wanneer dat wel het geval is.
In de huidige situatie kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je het
funderingssysteem van een brug moet ontwerpen zonder dat je de impact
van toekomstige beladingspatronen kent. Bijvoorbeeld vrachtwagens
zonder bestuurder die in konvooi rijden met minimale tussenruimte, of
toekomstige klimatologische omstandigheden met grotere overstromingen
en hogere windsnelheden die voor extra belasting van de funderingen
zorgen.
Van dat soort onzekerheden krijgt iedereen die zich bezighoudt
met veiligheid, spontaan hartkloppingen. Ze zullen die in principe
willen beheersen, voor het geval dat. Een van de manieren om dat te
bewerkstelligen bij het ontwerpen van funderingssystemen is overal
veiligheidseisen toe te passen, zodat als een systeem niet goed
functioneert of duurder uitvalt dan gepland, er toch sprake is van veilig
functioneren. Laten we dit optie 1 noemen.

Oké, optie 1 deed zich
voor in 2017, toen voor de
verantwoordelijken voor de
ontwerpcode van heipalen
duidelijk werd dat de Nederlandse
praktijk misschien toch niet zo
conservatief was als gedacht,
vergeleken met wat anderen
deden. Om hierop in te spelen,
werd de code behoudender
gemaakt en werden minder
paalbasisfactoren geïntroduceerd.
Dus wordt de Nederlandse
funderingssector met haar
lange ervaring op het gebied
van innovatie, al sinds 2017
geconfronteerd met optie 1, of
liever gezegd, de consequenties
daarvan.
Optie 2 kent veel voordelen ten
opzichte van optie 1: de veiligheid
is ingebouwd en is geen reactie
op een vereiste. De risico’s zijn
ingeperkt en kosten worden
onder controle gehouden. Dat is
de reden dat de sector Ken heeft
benaderd: ze willen dat hij optie 2
mogelijk maakt. En dat is precies
wat hij doet.

Maar je hebt ook optie 2: zorgen voor veiligheid door het systeem grondig
te testen, zowel in het laboratorium als op de uiteindelijke locatie, met
behulp van de nieuwste en meest innovatieve technieken.

WE VROEGEN HEM NAAR DE
STAND VAN ZAKEN.
‘Het gaat allemaal prima, het ziet
er goed uit. Onze aanpak richt
zich in eerste instantie op de
basisprincipes en daarna pas op
optimalisatie. Dat zijn de twee
belangrijkste componenten.’

Want laten we wel wezen: als je zolang voorop hebt gelopen op het
gebied van innovatie, bestaat er een risico van laksheid. En wanneer je
zo’n lange geschiedenis hebt in het ontwikkelen van instrumenten voor
terreinonderzoek zoals de Cone Penetration Test (CPT = sondering) en

WE VRAGEN HEM DIT NADER
UIT TE LEGGEN.
‘Basisprincipes houdt in dat je
de bekende vereiste middelen
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grondig inzet, zowel het streefdoel van de systemen waarmee je gaat
werken – in dit geval het terrein – als de systemen zelf. Dat betekent
elementair en experimenteel onderzoek doen in laboratoriumomgevingen
en op locatie en het combineren van de nieuwste kennis met je eigen
proefondervindelijke waarnemingen.
EN OPTIMALISATIE?
‘Die start bij de basisprincipes en gaat om het aanscherpen en verfijnen
van het ontwerp op basis van observaties bij afzonderlijke projecten.
Het punt van beide componenten is echter dat veiligheid vanaf het begin
af aan is ingebouwd en nooit primair om te voldoen aan de eis van een
regelgever.’ Dit alles vraagt dus veel budget, inspanningen en middelen.
‘Dat zijn inderdaad verplichtingen waaraan het om een heleboel redenen,
al een tijdje ontbreekt. Maar het is ook een kans voor de sector om zich
open te stellen. Gezien de bijzondere omstandigheden hier en de lange
traditie van Nederlandse innovatie, is het gemakkelijk te begrijpen dat
sommige geesten zich in de loop der jaren alleen op Nederland hebben
gericht. Maar ook elders wordt veel interessant en geavanceerd werk
verricht.
We maken voor dit initiatief dus gebruik van heel veel middelen en de
nieuwste kennis, ongeacht de herkomst. We hebben een consortium
van alle belangrijke actoren samengesteld en we ontwikkelen twee
Nederlandse nationale testlocaties, één in de haven van Rotterdam
en een andere wordt geleverd door Rijkswaterstaat. Daar gaan
we alle verschillende funderingssystemen installeren die volledig
geïnstrumenteerd zijn en voorzien van alle benodigde sensoren. Hier
kunnen we die systemen met proefbelastingen testen en echt zien waar
de weerstand vandaan komt, en of die in de loop van de tijd verandert. En
vervolgens kunnen we met al deze CPT-tests, dit bijzondere onderzoek op
locatie doen en alles met elkaar in verband brengen.
Daarnaast kunnen we een serie laboratoriumtests uitvoeren: hier bij de
TU Delft hebben we een centrifuge-installatie waarmee we op schaal
grondvarianten kunnen samenstellen, perfecte grondprofielen kunnen
creëren en funderingssystemen plaatsen. Omdat het hier om een

centrifuge gaat, kun je met het
opstarten van het model een
volledige testlocatie op schaal
namaken in het laboratorium.
En dat is nog niet alles: onze
projectpartner Deltares is een
nog veel grotere geocentrifuge
aan het bouwen, die gebruik gaat
maken van opgeschaalde versies
van onze heipaal-experimenten.
Het idee hierachter is dat we
een aantal belangrijke vragen
uit de code zullen bekijken,
bijvoorbeeld:
(i) Met welke alfa-factoren 		
moeten we rekening 		
houden om de weerstand van
de ondergrond en de schacht
te berekenen?
(ii) Is er een maximale CPT-		
weerstand die we zouden 		
moeten toestaan en waarom?
(iii) Hoe bepalen we 			
ontwerpprofielen van de CPTweerstand?
(iv) Kunnen heipalen verouderen?
Om er zeker van te zijn dat
de uitkomsten van deze tests
worden toegepast en opgevolgd,
hebben we een adviesraad
met leden die verantwoordelijk
zijn voor het ontwikkelen
van de ontwerpcode, naast
ontwikkelaars, heiwerkaannemers
en opdrachtgevers.
We hebben het idee dat via
deze aanpak, de code en
de ontwerppraktijk min of
meer automatisch worden
geactualiseerd zodra de
testresultaten bekend worden,
omdat de stakeholders al aan
tafel zitten. Zoals je al zei, er
worden veel middelen in dit
initiatief gestoken. En omdat
onder de paraplu van de NVAF,
veel heiwerkaannemers en het
Nederlandse Ministerie van
verkeer en waterstaat achter
het project staan, heb ik alle
vertrouwen dat alles de goede
kant op gaat.
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Let’s face it: when you’ve been at the forefront of innovation for such a long time,
there’s a risk of inertia. And when you’ve had such a long history of developing
site-investigation tools such as the Cone Penetration Test (CPT), as well as piling
technology, there’s a tendency to think, “Well, since we have unique conditions
here, and since we such a long history of innovating in this area, we’ll just go with
what’s worked for us in the past.”
Now, option 1 is what happened in 2017, when it became clear to those responsible
for the pile design code that Dutch practice might not be that conservative when
compared to what our neighbours were doing. To address this, the code was made
more conservative, and reduced pile-base factors were introduced.
So the Dutch foundation industry, with its long history of innovation has found itself,
since 2017, facing Option 1—or rather, its consequences.
Option 2 has a host of advantages over Option 1: safety is built in rather than a
response to a requirement. Risks are reduced. And costs are kept under control.
And that’s why the industry has turned to Ken: it wants him to make Option 2
happen—and that’s just what he’s doing.
WE ASKED HIM HOW THINGS WERE GOIN
“They’re going well, and the outlook is really good: the approach we are taking is
based first around fundamentals, and then around optimisation. Those are the two
key ingredients.”

GETTING BACK
TO EUREKA
Ken Gavin, Professor of Professor of Subsurface Engineering at TU Delft, is a
modest, soft-spoken guy, but he’s also the powerhouse who’s spearheading a
multi-pronged initiative to update approaches to Dutch foundation design and
help the industry return to the cutting edge, where it’s been for so many years.

Not being on the cutting edge can be expensive if you’re part of a larger industry
where buildings are getting taller and new structures, such as offshore wind
turbines, are putting ever-greater demands on foundations.
To get a sense of how Ken is doing what he’s doing, let’s begin with a question:
HOW DO YOU HANDLE UNCERTAINTY?
Here’s a clue to focus the answer for present purposes. Uncertainty, overall, comes
in two flavours: things you don’t know because they haven’t happened yet, and
things you don’t know because you haven’t got the measure of your own systems,
or apparatus, or equipment, so you have no real idea how it will perform when it
encounters the things that haven’t yet happened, once they do happen.
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For present purposes, that could
mean having to design the foundation
system for a bridge without knowing
the impact of future loading patterns
involving, for instance, driverless
trucks travelling in convoy with
minimal spaces between them, or
future climate conditions, with larger
floods and higher wind speeds
transferring additional loads to your
foundations.
That kind of uncertainty is enough
to make anyone concerned with
ensuring safety break out in a rash.
They’ll want to manage it, in essence
by boxing it in, just in case. One way
to do that when it comes to designing
foundation systems is to apply safety
requirements at every turn, so that,
even if a system ends up not working
very well as a result, or is more
expensive than it should be, it is still
safe. Let’s call this Option 1.
But there’s another way—Option 2:
ensure safety by testing your system
thoroughly, both in the lab and on-site,
using the latest and most innovative
techniques.

WE ASKED HIM TO ELABORATE
“Well, fundamentals means you commit the resources required to know, in-depth,
both the target of the systems you will be working with—in this case the ground—
and the systems themselves. It means doing basic and experimental research
in both laboratory and on-site environments, and combining state-of-the art
knowledge with your own empirical observations.”
AND OPTIMISATION?
“That starts from the fundamentals, and is all about honing and fine-tuning the
design, based, among other things, on observations from individual projects.
But the point about both of these components is that safety is built in from the getgo. It’s never primarily a response to a regulator’s tacked-on requirement.”
So all of the entails a significant commitment of budget, effort, and resources.
“It does indeed—a commitment that, for a host of reasons, has been missing
for some time. But there’s also an opportunity here for the industry to open up.
Given the special conditions here, and the long tradition of Dutch innovation, it’s
easy to understand how some minds became focussed over the years only on
the Netherlands. But there’s a lot of interesting, cutting-edge work being done
elsewhere, too.
So we’re drawing on a lot of resources and on state-of-the-art knowledge,
whatever its provenance, in this initiative. We’ve put together a consortium of all
the major actors, and we’re developing two Dutch national test sites, one in the
Port of Rotterdam and another, provided by Rijkswaterstaat, where we will install
all the different foundation systems that will be fully instrumented and have all the
required sensors. Here we’ll be able to load-test the different systems and really
see where the resistance is coming from and whether it changes over time. And
then we can do this very special site investigation with all these CPT tests, and
correlate everything.

In addition, there’s a sequence of
laboratory tests we can do: we have
a centrifuge facility here at TU Delft,
where we can make, at scale, versions
of the ground, so we can create
perfect ground profiles and install
foundation systems. And because
it’s a centrifuge, by spinning up the
model you can create a full-scale
living laboratory of the test site. And
that’s not all: out project partners,
Deltares, are building a much larger
geo-centrifuge that will use scaled-up
versions of our pile experiments.
The idea here is that we will look at a
few main questions in the code, such
as:
(i)
What alpha factors should we 		
use to calculate the base and 		
shaft resistance?
(ii) Is there a maximum CPT 		
resistance that we should allow,
and why?
(iii) How do we determine design 		
profiles of the CPT resistance?
(iv) Do piles age?
To ensure that the results of these
tests are applied and followed up
on, we have an advisory board with
members who are responsible for
developing the design code, as well
as designers, piling contractors and
clients.
Our feeling is that, with this approach,
once the test results start coming out,
the code and design practice will be
more or less automatically updated, as
it were, because we already have the
stakeholders in the room. As you’ve
said, a lot of resources are being put
into the initiative—and with a number
of piling contractors under the NVAF
umbrella and the Dutch Ministry of
Infrastructure and Water Management
also behind the project, I’m confident
that everything’s going in the right
direction.”
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RENÉ VAN DER STEEN, VOORZITTER
VAKVERENIGING HET ZWARTE CORPS

“DE SPOREN DIE HET
WERK ACHTERLAAT
IN JE LICHAAM ZIJN
VAAK STREPEN
VAN ONRECHTVAARDIGHEID”
“Complimenten aan de NVAF en de bij haar aangesloten
bedrijven die door hun inspanningen tal van verbeteringen
wisten door te voeren op het gebied van veiligheid,
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden om
daarmee het imago van de funderingsbranche een
positieve boost te geven”, zegt René van der Steen,
voorzitter Vakvereniging Het Zwarte Corps.

“Het klinkt misschien een beetje
overdreven, maar het thema
veiligheid wordt nergens zo
serieus opgepakt als door de
NVAF en dat is een compliment
waard”, aldus Van der Steen die
onder andere ook zitting heeft
in de Technische Commissie
Funderingsmachines (TCF), ook
wel Werkkamer 6 van TCVT
genoemd, om mee inhoud
te geven aan het beheren
en onderhouden van TCVT
keuring- en certificatieschema’s.
Binnenkort gaat het Ministerie
van SZW de persoonscertificatie
vervangen door persoonsregistratie en beschikken alle
machinisten en keurmeesters met
een TCVT-certificaat over een
eigen TCVT-registratienummer.
ONDERWIJS, VEILIGHEID EN
WERKEN IN VERONTREINIGDE
GRONDEN
NVAF en Het Zwarte Corps
ontmoeten elkaar ook binnen het
thema onderwijs waar Van der

Steen contact onderhoudt met
Joop van der Wal (Crescendo):
“Ik ben een groot voorvechter om
opleidingen te verbinden aan de
praktijk en kennisoverdracht te
laten plaatsvinden door mensen
met ervaring. Ervaring die we
helaas tijdens de crisis veelvuldig
zagen wegvloeien omdat ouderen
boven de vijftig overbodig
werden geacht. Helaas zullen de
meesten niet terugkeren. Kennis
en ervaring die we node gaan
missen. Laat het een signaal zijn
om respectvoller om te gaan
met mensen en hun ervaring.”
Daarop aansluitend stelt Van
der Steen: “De betrokkenheid
tussen medewerkers en bedrijf
dient terug te komen, waarmee
het ‘wij’ en ‘ons’ gevoel weer de
bovenhand voert”.
AANPIKKEN VAN LASTEN
Momenteel is Van der Steen ook
betrokken met de discussies
rond het thema: te komen tot een
opleiding/ certificaat aanslaan van
lasten aan de hijskraan, zoals o.a.
bouw- of constructiematerialen
en funderingselementen. “Te
vaak wordt op de bouwplaats een
willekeurig iemand aangesteld
om de lasten aan te pikken aan
de machine. Maar wat als er iets
gebeurt en de last losschiet? We
moeten ernaartoe dit aanpikken
te laten uitvoeren door daarvoor
opgeleide mensen. De reactie
mag dan zijn: “Maar dat kost weer
extra geld! Maar een tegenreactie
zou kunnen zijn; wat kost het
wanneer er iets misgaat?
SAMEN MAKEN
“Ook met thema’s als: Veilig
Funderen en Werken in
verontreinigde bodem, laat
de NVAF zien wat je bereikt
wanneer je energie steekt in
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het gezamenlijk maken van
afspraken. Het imago is daardoor
omgebogen van negatief naar
positief. Al die thema’s rond
veiligheid zijn uitermate belangrijk,
want we onderschatten maar al
te vaak wat je als machinist in
dertig of veertig jaar meegemaakt
op en rond die machine. En al
die sporen die het achterlaat in
je lichaam zijn vaak strepen van
onrechtvaardigheid.”
STAP IN EEN ANDERE WERELD
“Ik was zelf al een groot aantal
jaren machinist toen ik in 2004
als rayonbestuurder toetrad tot
Het Zwarte Corps en later in
2009 voorzitter werd. Met het
overstappen naar de functie van
rayonbestuurder zet je een stap in
een andere wereld. Mensen waar
je aanvankelijk mee samenwerkt,

steeds die kraanmachinist. Ik
weet nog steeds dat de stoel
van de machinist hem eerder
vertelt dat het mis dreigt te gaan
dan de metertjes. Wanneer ik
praat met machinisten kijk ik
nog steeds door hun bril. Wat ik
destijds deed, doe ik nog steeds:
vragen om redelijkheid voor
datgene waar ik recht op heb.
Ik sta voor principes, eerlijkheid
en rechtvaardigheid. Als
machinist was dat niet anders. Als
medewerker moet je durven ‘nee’
te zeggen wanneer onredelijke
dingen worden gevraagd die
in strijd zijn met je principes of
met de veiligheid. Want op staan
voor veiligheid kan men je nooit
ontslaan. Mijn mening is dat veel
problemen zijn te voorkomen
door zaken goed te organiseren.
Ik zie het dan ook als onze taak

“De betrokkenheid tussen medewerkers en
bedrijf dient terug te komen, waarmee het ‘wij’
en ‘ons’ gevoel weer de bovenhand voert”
daar werk je nu voor. Het is
schakelen tussen twee werelden.
In plaats van het visboekje, mijn
hobby waar ik zeer aan verknocht
ben, pakte ik na mijn overstap
in mijn vrije tijd vakliteratuur of
menig CAO-boekje, want ik moest
kennis opdoen. Als voorzitter ben
ik geen ander mens geworden,
maar er gingen wel immens veel
deuren voor me open. Ik ben de
oud-kraanmachinist die nu vanuit
zijn functie praat met voorzitters
van brancheverenigingen en
werkgeverspartijen. Die bij
overheden aan tafel komt, het
was wel een omschakeling.
In mijn hart ben ik echter nog

bij te dragen aan veiligheid, aan
goede werkomstandigheden,
en arbeidsvoorwaarden. Daar
hebben we als Het Zwarte Corps
en NVAF een gezamenlijk belang.
En het is goed te ervaren dat de
NVAF daar ook nadrukkelijk in
geloofd.”
“Ik heb ook ervaren dat machinist
een zwaar beroep kan zijn, maar
dat is in deze functie nu niet
anders. Als machinist loop je het
risico pijn in je rug te krijgen,
nu krijg ik soms pijn in mijn
hoofd vanwege de geestelijke
inspanningen”, besluit René van
der Steen.
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SIZE
DOESN’T

RENÉ VAN DER STEEN, CHAIRMAN OF PROFESSIONAL ORGANISATION HET ZWARTE CORPS

“THE TRACES LEFT ON YOUR BODY AS A RESULT
OF THE WORK, ARE OFTEN STRIPES OF INJUSTICE”
“Compliments to the NVAF and affiliated companies that, due to their efforts, managed to realise a lot of improvements in

MATTER

the area of safety, working conditions and labour conditions to give the image of the foundation sector a positive boost”,
says René van der Steen, chairman of the professional organisation Het Zwarte Corps (The Black Corps).
“It may seem slightly exaggerated, but
nowhere safety is treated as seriously
as by the NVAF and that deserves a
compliment”, according to Van der
Steen who is also a member of the
Technical Committee Foundation
Machines (TCF), sometimes called
Office Space 6 of TCVT, to give
substance to the management and
maintenance of the TCVT inspection
and certification schemes. Soon,
the Ministry of Social Affaris and
Employment is to replace the personal
certification by personal registration
and then all drivers and inspectors
holding a TCVT-certificate will have
their own TCVT-registration number.

DÈ TUBEX® PAAL
Als er een beperking is qua ruimte maar geen beperking als het aankomt op het formaat van
de buispaal dan is de Tubex® paal de oplossing. Wij zijn sterk in het trillingsvrij aanbrengen van
onze fundatiepaal met geringe omgevingshinder op elke locatie. De enige echte Tubex® paal.

WWW.TUBEXBV.NL

Besparende Dataregistratie voor Funderingstechnieken
•
•
•
•
•

Heien
Boren
Trillen
Drukken
Injectie

“INPIEQ DLS is betrouwbaar, compleet en gebruiksvriendelijk!”

EDUCATION, SAFETY AND
WORKING IN POLLUTED SOILS
NVAF and the Zwarte Corps also
meet within Education, where Van
der Steen keeps in contact with
Joop van der Wal (Crescendo): “I am
a fervent advocate of connecting
education to practice and having
knowledge sharing take place by
experienced people. Sadly we saw
this experience wasted during the
crisis, because people above the age
of fifty were considered redundant.
Unfortunately most of them will not
return. Knowledge and experience
that we are really going to miss. Let
this be a signal to treat people and
their experience with more respect.”
Accordingly, Van der Steen states:
“the commitment between employees
and company should return, as a
result of which the ‘we’ and ‘us’
feeling will once again prevail”.
PICKING UP LOADS
Currently Van der Steen is also
involved with the discussions

around the theme: to come to a new
education/certificate concerning
taking up loads on the crane, for
instance building or construction
materials and foundation elements.
“Much too often random people are
assigned in a construction site to pick
up loads from the machine. But what
if something happens and the load
comes off? This picking up should be
done by adequately trained staff. You
may respond with: “But that means
additional expenses! But a counterreaction could be; what will it cost if
something goes wrong?”.
MAKE IT TOGETHER
“Also by use of themes like: safe
founding and working in polluted
soil, the NVAF shows what can be
achieved when you put energy into
joint agreements. It has bent the
image from negative to positive. All
those themes with regard to safety
are extremely important, because all
too often we underestimate what a
driver experiences over a course of
thirty or forty years on and around
the machine. And all those traces left
inside your body are often the stripes
of injustice.”
STEP INTO ANOTHER WORLD
“I had been a driver for a great
number of years when in 2004,
I joined Het Zwarte Corps as a
catchment area manager and became
chairman, later in 2009. Switching
to the position of catchment area
manager, you step into another
world. People you initially work
together with, you now work for. It
is switching between two worlds.
Instead of taking up my fish guide,
as fishing is my great hobby, after

switching, I used my spare time to
read professional literature or a
Collective Labour Agreement booklet
many a time, because I needed to
acquire knowledge. As chairman I
haven’t become a different person,
but it did open a huge number of
doors. Me, the former crane driver,
who now confers with chairmen of
trade associations and employers
associations, from his position. Who
visit governments, though that was
something of a switch. In my heart, I
am however still that crane driver. I
still know that the driver’s seat tells
that things are going wrong long
before the meters do. When talking
to drivers, I still share their vision.
What I did at the time, I still do: asking
for fairness for what I am entitled
to. I am committed to principle,
honesty and justice. As a driver I
was no different. As an employee
you should have the courage to say
‘no’ when unreasonable things are
asked of you, that are inconsistent
with your principles or with safety.
Because promoting safety can never
get you dismissed. I believe that
many problems can be prevented by
organising things properly. Therefore,
I consider it our task to contribute to
safety, good working conditions and
labour conditions. It is our common
interest as Het Zwarte Corps and
NVAF. And it is good to experience
that also the NVAF expressly believes
that.”
“Also I experienced that being a driver
can be a tough profession, but in this
position, it is no different. As a crane
drive, you risk back injury, but now
sometimes the mental strains cause
me headaches”, René van der Steen
concludes.

Liberatorstraat 3 - 4651 SC Steenbergen - Nederland - +31 (0)164 687 740 - info@inpieq.nl - www.inpieq.nl
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URETEK LIFT VERZAKTE VLOEREN EN FUNDERINGEN
MET UNIEK INJECTIESYSTEEM

KUNNEN JULLIE OOK
DE TOREN VAN PISA
RECHTZETTEN?
“Hoe kun je nu met een twee componenten expansiehars
loeizware bedrijfsvloeren of verzakte funderingen liften en de
spanning in de ondergrond verhogen waardoor de fundering
gestabiliseerd wordt? Ik geloof niet in sprookjes. Na dertig jaar
is het nog steeds een veel gehoorde opmerking”, zegt ing. Alwin
ter Huurne, die in 1991 de licentie van de Uretek herstelmethode
naar Nederland haalde.
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Inmiddels voert dochter Sandra
de directie en beschikt Uretek in
Lelystad naast Nederland over de
licenties voor Duitsland, België
en Luxemburg en heeft Uretek in
Duitsland vestigingen in Mülheim
aan de Rijn, Oldenburg, Stuttgart
en München en in het Belgische
Oudenaarde.
DE URETEK METHODE
Uretek injecteert vloeren en
funderingen met een twee
componenten expansiehars.
Een PU-schuim die, zoals de
naam aangeeft, in korte tijd
expandeert en de spanning in
de ondergrond verhoogt en
op die manier funderingen en
verzakte vloeren stabiliseert
of lift. “Tijdens het injecteren
monitoren we het proces met
lasermetingen, waardoor het
liften van vloeren of funderingen
tot op de millimeter nauwkeurig
wordt uitgevoerd”, zegt Alwin
ter Huurne: “Waar mensen

aanvankelijk terughoudend zijn,
horen we achteraf: “Had ik dat
maar eerder geweten! Want wij
lossen funderingsproblemen
en verzakkingen duurzaam op
zonder vloeren te slopen, zonder
productieprocessen stil te leggen
of bedrijfsvloeren te ontruimen. Er
wordt niet gebroken, we hoeven
niet dagenlang ons werk te doen.
Bedrijfs- en productieprocessen
worden niet of nauwelijks
verstoord”.
IN FINLAND ONTWIKKELDE
METHODE
De in Finland ontwikkelde
Uretek methode is dan ook een
uniek systeem dat wereldwijd
in meer dan vijftig landen wordt
toegepast. Ter Huurne. “We
verkopen geen illusie, maar
brengen het probleem in kaart
om vervolgens aan de slag te
gaan met het injecteren. Het
procedé is breed toepasbaar,
zowel in de woningbouw,

bedrijfs- en kantoorgebouwen
alsmede binnen de infra. Ook
wordt het veelvuldig toegepast bij
spoorwegovergangen.”
POLYURETHAAN REACTIE
Na het injecteren ontstaat een
korte heftige reactie van het
polyurethaan, die uitzet. Wij
monitoren het injecteren zodat
we precies controleren hoeveel
de vloer omhoog komt en op
de millimeter nauwkeurig de
verzakking opheffen. De PUschuim biedt een duurzame
oplossing die een gebouw-levenlang gehandhaafd blijft. “Er zijn
onderzoeken gedaan op hars
die in de zeventiger en tachtiger
jaren is aangebracht en nog
steeds volledig zijn werk doet. De
hars zal niet inzakken, als er iets
gebeurt in de ondergrond.”
Uitdagende projecten
“Het in waarde herstellen van
monumentale panden is een
uitdagend werk, maar het werkt
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URETEK LIFTS SAGGED FLOORS AND FOUNDATIONS WITH UNIQUE INJECTION SYSTEM

“CAN YOU ALSO COME FIX THE
LEANING TOWER OF PISA?’’
“How, with a two-component expansion resin, can you lift super-heavy industrial floors or sagged foundations and increase
the tension in the subsurface, thereby stabilising the foundation? I don’t believe in fairy tales. After thirty years, it is still a
frequently heard comment”, says ing. Alwin ter Huurne, who obtained brought the licence of the Uretek repair method to
the Netherlands in 1991.

“Het in waarde herstellen van
monumentale panden is een uitdagend
werk, maar het werkt altijd weer’’

altijd weer”, zegt Alwin ter Huurne
die over de ontwikkelingen
binnen Uretek zegt: “We hebben
innovatieve ideeën op de plank
liggen, waar we momenteel de
toepasbaarheid van testen om
naar de toekomst toe relaties
nog snellere en efficiëntere
oplossingen te bieden”.
NAUWELIJKS OVERLAST
Ook binnen de woningbouw is
de Uretek herstelmethode een
geliefde oplossing omdat men
geen hak- en breekwerk hoeft te
verrichten of woningen hoeft te
ontruimen. Vloerbedekkingen,
zoals parket of plavuizen, worden
in de meeste gevallen niet
verwijderd en er wordt geen
gebruik gemaakt van groot en
zwaar bouwmaterieel. Bewoners
ondervinden geen overlast van
het injecteren en hoeven hun
woning niet te verlaten. Dat
maakt het tot een snelle en
kostenbesparende methode.

NVAF FUNDERINGSBEDRIJF | 2019 | PAGINA 58

De herstelwerkzaamheden zijn
binnen één of enkele dagen
afgerond. De milieu neutrale
Uretek methode werkt zeer
doelgericht en behandelt
uitsluitend het probleemgebied.

elke dag van alles wat we doen,
waarbij ik het technische deel
graag overlaat aan onze adviseurs
en me zelf bezighoudt met de
organisatie en de contacten met
klanten.”

ZOON VAN EEN AANNEMER
Alwin ter Huurne is een zoon van
een aannemer uit Twente. Hij
kwam in 1991 in contact met het
Finse bedrijf Uretek en haalde
deze methode naar Nederland.
Inmiddels zijn daar Duitsland,
België en Luxemburg bijgekomen
en voert dochter Sandra de
directie. “Aanvankelijk zag ik me
nog niet het bedrijf overnemen”,
aldus Sandra: ”Maar dat gevoel
veranderde nadat ik mijn studie
Religie en Levensbeschouwingen
had afgemaakt en een aantal
jaren had verbleven in India
en Engeland. In 2017 besloot
ik mijn ondernemersschoenen
aan te trekken en naar voren te
treden als opvolger. Nu geniet ik

NVAF
Over het lidmaatschap van de
NVAF zegt Sandra ter Huurne:
“De NVAF is voor ons een
belangrijke organisatie, omdat
we hier collega’s ontmoeten
uit andere sectoren van de
funderingsbranche. De NVAF staat
voor kennisuitwisseling maar biedt
ons tevens uit de eerste hand een
kijkje op het gebied van nieuwe
ontwikkelingen met name ook
op het gebied van regelgeving,
veiligheid, etc.”
Aan het einde van het gesprek
zegt Alwin: “Een opmerking
moeten we ten overvloede horen:
Kunnen jullie ook de toren van
Pisa rechtzetten? Ik kan er wel
hartelijk om lachen.”

Today, daughter Sandra is in charge
and Uretek in Lelystad, in addition to
the Netherlands, has the licences for
Germany, Belgium and Luxembourg,
and has locations in Germany in
Mülheim an der Ruhr, Oldenburg,
Stuttgart and München, as well as in
Oudenaarde in Belgium.
THE URETEK METHOD
Uretek injects floors and foundations
using a two-component expansion
resin. A PU foam which, as the name
suggests, expands in a short time
and increases the tension in the
subsurface, causing it to stabilise or
lift foundations and sagged floors.
“During the injection, we monitor the
process with laser measurements,
which means the lifting of floors
or foundations is carried out with
accuracy down to the millimetre”,
says Alwin ter Huurne: “Where
people are initially reluctant, we hear
afterwards: “If only I had known that
earlier! Because we solve foundation
problems and subsidence in a
sustainable way without demolishing
floors, without stopping production
processes and without clearing
company floors. There is no breaking,
and we don’t need days to do our
work. Business and production
processes are hardly disrupted, if at
all”.
METHOD DEVELOPED IN FINLAND
The Uretek method, developed in
Finland, is a unique system that is
applied in more than 50 countries
across the world. Ter Huurne. “We
do not sell an illusion, but identify
the problem and then get to work on
the injection. The process is widely
applicable, including in residential
construction, commercial and

office buildings, as well as within
infrastructure. It is also frequently
used for railway crossings.”
POLYURETHANE REACTION
After the injection, a brief and
violent reaction of the polyurethane
occurs, which expands. We monitor
the injection so that we can check
precisely how much the floor is lifted
and can correct sagging down to
the millimetre. The PU foam offers a
sustainable solution that is maintained
for the lifetime of a building.
“Research has been done on resin
that was applied in the seventies and
eighties and is still fully effective. The
resin will not collapse if something
happens in the subsurface.”
CHALLENGING PROJECTS
“Restoring the value of monumental
buildings is a challenging job, but it
works again and again”, says Alwin
ter Huurne, who has the following to
say about the developments within
Uretek: “We have innovative ideas
in our pipeline, whose applicability
we are currently testing in order to
offer relations even faster and more
efficient solutions in the future”.
HARDLY ANY INCONVENIENCE
The Uretek repair methods are also
a popular solution in residential
construction, because it does not
require and hacking or breaking work
or vacating homes. In most cases,
floor coverings, such as parquet or
tiles, do not need to be removed
and there is no need to use large
and heavy construction equipment.
Residents do not experience any
nuisance from the injection and do not
need to leave their homes. This makes
it a fast and cost-saving method. The

repair work is completed within one
or a few days. The environmentally
neutral Uretek method works in a very
targeted manner and only deals with
the problem area.
SUN OF A CONTRACTOR
Alwin ter Huurne is the son of a
contractor from Twente. He came into
contact with the Finnish company
Uretek in 1991 and brought this
method to the Netherlands. Today,
Germany, Belgium and Luxembourg
have also been added to this, and
daughter Sandra is in charge. “Initially,
I didn’t see myself taking over the
company”, says Sandra: “But that
feeling changed after I had finished
my studies in Religion and Philosophy
and had spent several years in India
and England. In 2017, I decided to go
for it and step forward as a successor.
Now, I enjoy everything we do every
day, whereby I leave the technical
part to our advisors and mainly focus
on the organisation and contact with
customers”.
NVAF
Regarding membership of the NVAF,
Sandra ter Huurne says: “To us, the
NVAF is an important organisation,
because it is where we meet
colleagues from other sectors of
the foundation industry. The NVAF
stands for knowledge exchange, but
also offers us a first-hand look at new
developments, especially in the field
of regulations, safety, etc.”.
At the end of the conversation, Alwin
says: “There is one remark we hear all
the time: “Can you also come fix the
Leaning Tower of Pisa? That always
gives me a good laugh”.
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machines, die werken op bio-olie, zodat bij onverhoopte lekkage
bodemvervuiling wordt voorkomen.”
WERKEN IN KLEINE RUIMTEN
Het werkgebied van De Coogh bevindt zich hoofdzakelijk in zeer
beperkte ruimten in en onder bestaande gebouwen. Moeilijk bereikbare
en slecht toegankelijke binnenstedelijke situaties. “Maar juist die moeilijke
omstandigheden zien wij als een extra uitdaging”, aldus De Nijs.

FUNDERINGSTECHNIEKEN DE COOGH, ZAANDAM,
SPECIALISTEN IN MICRO PILINGS.

“DE NVAF IS VOOR
ONS EEN RIJKE
BOUWPUT AAN
KENNIS”
“Ik zie ons als ‘de dokter’ binnen een bijzondere discipline van de
funderingstechniek. Wij behoren tot een selecte groep van micro
piling-bedrijven”, zegt Edwin de Nijs, die met zijn vrouw Puck,
dochter van oprichter Jan IJskes, binnen afzienbare tijd het roer
van Funderingstechnieken De Coogh in Zaandam zal overnemen.

Over die overname heeft Edwin als voormalig topsporter een geheel
eigen visie. Wijzend naar de foto aan de wand van zijn kantoor, waarop
hij als internationaal topkanoër in volle inspanning zijn tegenstanders
tracht voor te blijven, zegt hij: “Jan IJskes heeft iets heel moois neergezet.
Het is aan dochter Puck en mij om het bedrijf op koers te houden om het
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straks gezond over te dragen
aan de volgende generatie.
We zien het als onze plicht om
datgene wat Jan ons overdraagt
te koesteren. Dat geeft een grote
verantwoordelijkheid, die we
samen met trots aangaan, waarbij
we nog lang gebruik hopen
te maken van de kennis en de
ervaring van Jan”.
SPECIALISTISCH HEIBEDRIJF
De Coogh wist zich in dertig jaar
tijd een vooraanstaande positie
te verwerven als specialist in
micro pilings. Edwin de Nijs:
“Met zijn talrijke vooroorlogse
op hout gefundeerde panden
bestaat in deze regio Zaandam –
Amsterdam en Haarlem een grote
behoefte aan funderingsherstel.
Een landelijk probleem overigens
waarvan inmiddels ook de
politiek in De Haag zich bewust
is. Naast veroudering van de
houten palen ontstaat de meeste
schade door de aanwezigheid
van de paalbacterie of door
grondwaterschommelingen,
waardoor houten palen gaan
rotten en niet meer in staat zijn
de veel zwaardere belastingen
van onze hedendaagse interieurs
kunnen dragen.” Herstel is
essentieel voor de duurzaamheid
en de waarde van de woning.
Funderingsproblemen spelen
zich altijd ondergronds af en
zijn op het eerste oog niet waar
te nemen. Dat maakt ons vak

niet minder sexy. Het is: meten
en weten. Kennis en ervaring
spelen bij het maken van een
voorafgaande analyse een
belangrijke rol.”
HET BELANG VAN
FUNDERINGSHERSTEL
“Het resultaat van ons werk is
veel minder zichtbaar dan in tal
van andere branches. Dat maakt
het vaak moeilijk om mensen
te overtuigen van het belang
van funderingsherstel”, aldus
De Nijs: “Men vergeet dat door
funderingsonderhoud en -herstel
scheurvorming en verzakking
worden voorkomen en de
waarde van het vastgoed wordt
gewaarborgd en in veel gevallen
zelfs geoptimaliseerd.
SPECIALISMEN
Funderingstechnieken De
Coogh heeft als specialismen,
het trillingsarm aanbrengen van
stalen buispalen, het aanbrengen
van gedrukte stalen palen en
trillingsvrije schroefinjectiepalen.
“Om opdrachtgevers volledig te
ontzorgen verzorgen wij naast
het aanbrengen van de palen ook
de uitvoering van het betonwerk,
en houdt de opdrachtgever
de totale projectuitvoering van
funderingsaanleg of -herstel tot
kelderaanleg in één professionele
hand. Wij beschikken over een
modern machinepark, dat bestaat
uit geluidsarme en hydraulische

JAN IJSKES ZOCHT DE NICHE
Jan IJskes begon aanvankelijk met één machine, met een breedte van
61 cm en een lengte van 1,05 meter, om daarmee toegang te hebben
tot de woningen voorzien van de smalle 73 cm brede Amsterdamse
deurtjes. Nu beschikt De Coogh over 10 stellingen en werken er dertig
mensen in vaste dienst. “Wij zijn een laagdrempelige en toegankelijke
organisatie met een open communicatie naar onze opdrachtgevers, die
altijd op ons kunnen rekenen. Ons devies is: In de crisisperiode konden
wij op jullie rekenen, nu kunnen jullie dan ook op ons bouwen. Wij zijn
een oplossingsgerichte organisatie die in een vroegtijdig stadium wenst
mee te denken, vanaf het verzorgen van het ontwerp van de nieuwe
funderingsconstructie, het plan van aanpak tot het realiseren van de
volledige uitvoering.”
NVAF
“Binnen de NVAF zijn wij een grote speler binnen de niche van micro
pilings. Wij dragen de NVAF een warm hart toe en benaderen ons
lidmaatschap vanuit de ondernemerskant, waarbij we het accent leggen

“Wij zijn een laagdrempelige en toegankelijke
organisatie met een open communicatie naar
onze opdrachtgevers”
op items als: wet- en regelgeving, veiligheid en opleidingen. De NVAF is
een rijke bouwput aan kennis waaruit de kleine bedrijven mogen putten
en gebruikmaken van de kennis en ervaring van de grote bedrijven. Dat is
een absolute meerwaarde, waarbij er wederzijds respect dient te zijn voor
en met elkaar”, aldus Edwin de Nijs. “Ik vergelijk het met topsport, waarbij
we allemaal trachten op een eerlijke manier te winnen van de ander als
het gaat om het binnenhalen van opdrachten. Maar even zo moeten we
respecteren ook wel eens te verliezen en als collega’s onder elkaar het
werk te gunnen en het verlies op sportieve wijze te accepteren”, besluit
Edwin de Nijs.
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FUNDERINGSTECHNIEKEN DE COOGH, ZAANDAM, SPECIALISTS IN MICRO PILINGS.

“TO US, THE NVAF IS A
RICH CONSTRUCTION PIT OF KNOWLEDGE”
“I see us as ‘the doctor’ within a special discipline of foundation engineering. We belong to a select group of micro piling
companies”, says Edwin de Nijs, who, together with his wife Puck, daughter of founder Jan IJskes, will take over the helm of
Funderingstechnieken De Coogh in Zaandam in the near future.
As a former top athlete, Edwin has a
vision of his own when it comes to
that takeover. Pointing to the photo
on the wall of his office, in which he
is seen trying to stay ahead of his
opponents as an international top
canoeist, he says: “Jan IJskes has
created something very beautiful. It
is up to his daughter Puck and myself
to keep the company on track and
transfer it to the next generation in a
healthy way. We consider it our duty
to cherish what Jan is transferring to
us. This involves a great responsibility,
which we both take on with pride,
and whereby we hope to make use of
Jan’s knowledge and experience for a
long time to come”.

Solines dé specialist in Stalen buizen

SPECIALIST PILING COMPANY
De Coogh managed to acquire a
leading position as a specialist in
micro pilings in thirty years. Edwin
de Nijs: “With his countless pre-war
buildings on wooden foundations,
this region of Zaandam – Amsterdam
and Haarlem have a great demand for
foundation repair. A national problem,
in fact, which politicians in The Hague
are now also aware of. In addition to
aging of the wooden piles, most of the
damage is caused by the presence of
the pile bacterium or by groundwater
fluctuations, causing wooden piles to
rot and be unable to bear the much
heavier loads of our contemporary
interiors”.

40.000 ton voorraad op onze locaties in Moerdijk & Dortmund
Solines levert maatwerk middels lassen, zagen en trompen
Alle veel voorkomende funderingssystemen uit voorraad leverbaar:
heibuizen, boorbuizen met of zonder injectie en schroeﬁnjectiebuizen
Scherpe prijzen en snelle leveringen door uitstekende logistiek

Repair is essential for the
sustainability and the value of the
house. Foundation problems always
occur underground and cannot be
observed at first sight. But that does
not make our profession any less
sexy. It is: to measure is to know.

www.solines.nl

+31 (0)168-356655

info@solines.nl

Knowledge and experience play an
important role in making a preliminary
analysis.”
THE IMPORTANCE OF
FOUNDATION REPAIR
“The result of our work is much less
visible than that of countless other
industries. That often makes it difficult
to convince people of the importance
of foundation repair”, says De Nijs:
“People forget that with foundation
maintenance and repair, cracks and
subsidence are prevented and the
value of the property is guaranteed
and in many cases even optimised.
SPECIALISMS
Funderingstechnieken De Coogh’s
specialisms are the low-vibration
installation of steel tubular piles, the
application of pressed steed piles
and vibration-free screw injection
piles. “To fully unburden clients, in
addition to installing the piles, we
also take care of the execution of the
concrete work, and the client keeps
the overall project implementation
of their foundation construction or
repair to basement construction in
one professional hand. We have a
modern machine park, which consists
of low-noise and hydraulic machines
that run on bio-oil, so that we soil
contamination is prevented in the
event of unexpected leakage.”
WORKING IN CONFINED SPACES
The working area of De Coogh is
mainly in very confined spaces in and
under existing buildings. Difficult to
reach and poorly accessible urban
situations. “But it is precisely those
difficult conditions that we see as an
extra challenge”, says De Nijs.

JAN IJSKES LOOKED FOR THE NICHE
Jan IJskes initially started with one
machine, with a width of 61 cm and a
length of 1.05 metres, in order to have
access to the homes with the narrow
73 cm wide Amsterdam doors. Now,
De Coogh has 10 pile drivers and thirty
permanent employees. “We are a lowthreshold and accessible organisation
with open communication toward our
clients, who can always count on us.
Our motto is: We could count on you
in the crisis period, so now you can
also count on us. We are a solutionoriented organisation that likes to
think along from an early stage, from
taking care of the design of the new
foundation structure and the plan of
approach to the realisation of the full
implementation.”
NVAF
“Within the NVAF, we are a major
player in the niche of micro pilings.
We have a warm heart for the NVAF
and approach our membership from
the entrepreneur’s perspective, with
an emphasis on items like: laws and
regulations, safety and training. The
NVAF is a rich construction pit of
knowledge that small companies
may draw from to make use of the
knowledge and experience of the
larger companies. That is an absolute
added value, which requires mutual
respect for and with each other”,
says Edwin de Nijs. “I compare it to
top sports, where we all strive to win
against others in an honest way when
it comes to acquiring assignments. But
similarly, we also have to respect when
we lose, be happy for our colleagues,
and accept the loss in a sporting way”,
concludes Edwin de Nijs.
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MARLENE DE JONG, VOORZITTER
WERKGROEP OPLEIDINGEN

‘‘IK WIL EEN LANS BREKEN
VOOR MEER VROUWEN
IN DEZE BRANCHE”
Marlene de Jong was jarenlang P&O-manager bij Volker Staal & Funderingen
en ze stond zelfs mede aan de basis van deze functie. Deze zomer vertrok ze
met haar man naar Indonesië. Bij haar afscheid doet ze een oproep voor meer
vrouwen in de bouw. Want zegt ze; “De mannen behandelden me met veel
respect en ik noemde ze dan ook: ‘Mijn mannen!’

“Onder de jeugd bestaat een volledig verkeerd beeld
over de funderingsbranche. Er zit zo ontzettend
veel boeiende techniek in deze branche, waarin
ook het werken met computers en een digitale
aanpak steeds belangrijker worden. Dat zijn juist
de facetten die de jeugd sterk aanspreken. Het is
niet meer het oude vak waar je veel fysieke arbeid
moet verrichten, waar je dag in dag uit in de modder
staat. De funderingsbranche is naast een technische,
vooral ook een kennisbranche geworden, een
branche van materiaal en productkennis van onder
anderen grout en bentoniet. Een branche waar
je krijgt te maken met mengpomptechnieken en
machines die digitaal worden aangestuurd. En ik wil
dan ook graag een oproep doen aan jongeren: “Dit
is een prachtige branche, waar je een baan treft met
toekomstperspectief”’.
BAAN MET TOEKOMSTPERSPECTIEF
Dat toekomstperspectief zie je terug in de opleidingen
MBO 2 en MBO 3 die inmiddels klaar zijn en bij Van ’t
Hek in het Noord-Hollandse Noordoost Beemster de
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eerste pilot werd gestart. “De komende periode zullen
op open dagen van scholen deze opleidingen onder
de aandacht van jongeren worden gebracht. Beiden
zijn BOL-opleidingen waarbij jongeren vier dagen per
week gaan werken binnen een bedrijf dat lid is van
de NVAF en één dag per week een schoolopleiding
volgen. Op die manier kunnen ze de opgedane kennis
direct toetsen aan de praktijk”, aldus Marlene de Jong.

ochtend ga je als team op weg naar het project om
daar, met gebruikmaking van moderne machines
en de nieuwste technieken, een hoogwaardige
fundering te realiseren. Dit doe je door het inzetten
van vakkennis en het optimaal samenwerken als
team. Funderingswerkers zijn mannen en vrouwen
met karakter die tegen een beetje kou kunnen en niet
bang zijn voor vuile handen.”
MBO 2 – MONTEUR MOBIELE WERKTUIGEN
De basisopleiding niveau 2, als monteur mobiele
werktuigen, bestaat uit algemene vakken, zoals
Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap,
maar ook praktijkgerichte vakken, zoals het werken
aan of nabij een machine. Vakken die zoveel mogelijk
worden betrokken op funderingstechniek. Je maakt
kennis met alle soorten paalsystemen en leert hoe
je paalsystemen plaatst en installeert. Na afronding
van de opleiding weet je hoe funderingswerken
perfect uit te voeren en te controleren. De MBO 2 –
basisberoepsopleiding monteur mobiele werktuigen
is een beroepsbegeleidende leerweg met een
duur van 1,5 tot 2 jaar. Na het afronden van deze
Mbo-opleiding kun je direct aan het werk binnen
de funderingsbranche óf kies je ervoor door te
stromen naar niveau 3 om te worden opgeleid tot
machinist hijswerk met de specialisatie machinist
funderingsmachine groot (FMG)

is met goede doorgroeimogelijkheden en waar
een zeer prettige toegankelijke sfeer hangt. Toen
ik bij VSF kwam, bestond er nog geen HR-afdeling.
Die heb ik volledig zelf opgezet, waarbij ik veel
medewerking en enthousiasme mocht ondervinden
van directie en collega’s. Ik wil graag een lans breken
voor meer vrouwen in de bouw algemeen en in de
funderingsbranche in het bijzonder. Het is nog te
veel een mannenwereld. Maar ik mocht ervaren dat
er met veel respect wordt gekeken naar vrouwen die
voor deze branche kiezen. Ze behandelden me met
respect en gelijkheid. Ik noemde ze dan ook graag:
‘Mijn mannen!”’

MBO 3 – MACHINE HIJSWERK
Een machinist hijswerk draagt de verantwoording
over grote en soms zeer complexe machines,
voor het uitvoeren van zowel grote als kleine
funderingswerken. Ook hier staat het teamwerk
voorop. Nu ben je echter ploegleider en
verantwoordelijk voor de gezamenlijk geleverde
kwaliteit en ben je het aanspreekpunt voor de
opdrachtgever en de mensen binnen jouw team.

MBO 2
Met zijn lage instroom is de opleiding MBO 2 voor
iedereen wel te volgen. Je begint onder de heistelling
en krijgt vanaf de basis alle kennis mee die je nodig
hebt en weet om te gaan met de risico’s die het
werken met grote machines met zich meebrengt.
Ook word je als jongere de kennis bijgebracht tot
funderingswerker FMG wat staat voor:
Funderingsmachine groot.

PRAKTIJKGERICHTE VAKKEN
Evenals de opleiding MBO 2 bestaat de opleiding
MBO 3 naast algemene vakken voor het overgrote
deel uit praktijkgerichte vakken, zoals: onderhoud,
hijsen, veiligheid, etc. Het keuzedeel van deze MBO
3-opleiding bestaat uit leerstof die van belang is
voor het behalen van het TCVT-certificaat, om aan te
tonen dat je voldoet aan de veiligheidseisen die zijn
verbonden aan het verticaal transport. Na twee jaar
kom je in het bezit van het MBO 3-diploma machinist
met het keuzedeel funderingsmachine en het TCVTcertificaat Machinist Grote Funderingsmachine (FMG).

“Funderingswerkers zijn teamspelers,” zegt
Marlene de Jong. “Als team leg je de basis van een
hoogwaardige fundering onder een gebouw. Elke

MIJN MANNEN
“Jongeren die zich aangetrokken voelen tot de
funderingsbranche zullen ervaren dat het een branche

NVAF FUNDERINGSBEDRIJF | 2019 | PAGINA 65

MARLENE DE JONG, CHAIR OF THE TRAINING WORKING GROUP

“I WANT TO PROMOTE HAVING MORE WOMEN IN THIS INDUSTRY”
Marlene de Jong was P&O Manager at Volker Staal & Funderingen for years and was even one of the founders of this

Strong foundations, solid future
- Atlaspalen
- Franki Omegapalen
- Grondverdringende schroefpalen
met verloren punt
- Geschroefde stalen buispalen
- Schroefinjectiepalen
- Schroefpalen
- Palenwanden
- Diepwanden
- Mini-heiwerk
- Funderingsherstel

Franki Grondtechnieken B.V.,
opgericht in 1934, is een ervaren
funderingsaannemer.
Het bedrijf is gespecialiseerd in
het ontwerp en de realisatie van
alle mogelijke funderingsconstructies.
Er wordt onder andere gewerkt aan grote
infra projecten, utiliteitsbouw, woningbouw
en renovatie. Met haar jarenlange
expertise kan Franki Grondtechnieken
een compleet gamma geoptimaliseerde
funderingsoplossingen aanbieden.
Franki Grondtechnieken maakt deel uit
van de wereldwijde funderingsgroep
Franki Foundations (www.ffgb.be).

Franki Grondtechnieken B.V.
Laan van Europa 900, 3317 DB Dordrecht, Nederland
+31 78 20 62 400
info@franki.nl
www.franki-grondtechnieken.com
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position. This summer, she left with her husband to Indonesia. With her farewell, she makes an appeal for more women in
construction. Because, she says “The men treated me with great respect and I would call them: ‘My guys!’”.
“There is a completely inaccurate
image of the foundation industry
among the youth today. There is
so much fascinating technology in
this industry, where working with
computers and a digital approach
are also becoming more and more
important. These are precisely
the facets that strongly appeal to
young people. It is no longer the
old profession that requires lots of
physical labour, where you are in the
mud day after day. Besides being
a technical sector, the foundation
industry has become a knowledge
sector, a sector of material and
product knowledge of grout and
bentonite, for instance. An industry
that involves mixing pump techniques
and machines that are controlled
digitally. And that is why I want to
make an appeal to young people:
‘This is a beautiful industry, where
you can find a job with a future
prospects’”.
JOB WITH FUTURE PROSPECTS
That future prospect is reflected
in the MBO 2 and MBO 3 training
programmes that are now ready and
in the first pilot that was started at
Van ‘t Hek in Noordoost Beemster in
North Holland. “In the coming period,
these programmes will be brought
to the attention of young people at
open days of schools. Both are BOL
programmes whereby young people
will work with a company that is a
member of the NVAF four days a
week and receive school education
one day a week. This way, they can
immediately apply the knowledge
they gain in practice”, says Marlene
de Jong.
MBO 2
With its low intake, the MBO 2 (level
2 senior secondary vocational
education) programme can be
followed by anyone. You start under

the pile driver and receive all the
basic knowledge you need, and
can handle the risks that come with
working with large machines. As a
young person, you are also trained to
be an FMG foundation worker, which
stands for: Funderingsmachine groot
(large foundation machine).
“Foundation workers are team
players”, says Marlene de Jong. “As
a team, you lay the groundwork for
a high-quality foundation under a
building. Every morning, you go to
the project as a team to realise a
high-quality foundation using modern
machines and the latest techniques.
You do this by applying professional
knowledge and working together
optimally as a team. Foundation
workers are men and women with
character who can withstand a bit of
cold and are not afraid to get their
hands dirty.”
MBO 2 – MOBILE EQUIPMENT
TECHNICIAN
The level 2 basic training, as a
mobile equipment technician,
consists of general subjects, such
as Dutch, arithmetic and career
and citizenship, but also practical
subjects such as working on or near
a machine. Subjects that are focused
on foundation technique as much as
possible. You become acquainted with
all types of pile systems and learn
how to place and install pile systems.
After completing the training, you
know how to perfectly perform and
check foundation work. The MBO 2
– mobile equipment technician basic
vocational training is a vocational
learning pathway with a duration of 1.5
to 2 years. After completing this MBO
programme, you can start working in
the foundation industry immediately
or choose to progress to level 3 to
be trained to be a hoisting operator
with the large foundation machine
operator specialisation (FMG).

MBO 3 – MACHINE HOISTING
A hoisting operator is responsible for
large and sometimes very complex
machines carrying out both large and
small foundation work. Here, too,
teamwork is paramount. However,
now you are the team leader and
responsible for the jointly delivered
quality and are the point of contact
for the client and the people in your
team.
PRACTICAL SUBJECTS
Just as the MBO 2 programme,
the MBO 3 programme, besides
general subjects, largely consists
of practice-oriented subjects, such
as: maintenance, hoisting, safety,
etc. The optional part of this MBO
3 training programme consists of
subject matter that is important for
obtaining the TCVT certificate, to
demonstrate that you meet the safety
requirements associated with vertical
transport. After two years, you obtain
your MBO3 operator diploma with the
foundation machine specialisation
and the Large Foundation Machine
Operator (FMG) TCVT certificate.
MY GUYS
“Young people who are attracted
to the foundation industry will
experience that it is a sector with
great growth possibilities and
where there is a very pleasant and
accessible atmosphere. When I joined
VSF, there was no HR department yet.
I completely set it up myself, with lots
of cooperation and enthusiasm from
the management and colleagues. I
want to promote having more women
in construction in general, and in the
foundation industry in particular. It is
still too much of a men’s world. But I
was able to experience that women
who choose this industry are looked
at with great respect. They treated
me with respect and equality. And so I
liked to call them: ‘My guys!’”.
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LEO MOSSELMAN,
ERELID NVAF

“HET HAD
ALLEMAAL NOG
LANGER MOGEN
DUREN”
“De aanleg van de Oosterscheldekering was
het meest imponerende project waar ik aan
heb meegewerkt. Een drie kilometer lange
kering over drie sluitgaten en negen kilometer
weg tussen Schouwen-Duiveland en NoordBeveland die in 1986 officieel werd geopend
door Koning Beatrix. De stormvloedkering
maakte over heel de wereld zoveel indruk dat
er enorm veel buitenlandse belangstelling voor
was”, zegt Leo Mosselman, 75 jaar en erelid van
de NVAF.
“Op het kunstmatig aangelegde eiland Neeltje Jans
werden in vier bouwputten de enorme betonnen
pijlers gerealiseerd, die met een speciaal gebouwd
hefschip Ostrea naar de juiste plaats werden gevaren.
Onder deze pijlers werden matten aangebracht, die
het verweken van het zand in de zeebodem moesten
tegengaan. Alvorens de pijlers en de drempels
werden geplaatst, werd de los gepakte zandbodem
verdicht door middel trilnaalden om zo de ondergrond
te verstevigen. 630.000 Kuub beton werden
toegepast voor de pijlers en een kleine duizend
bouwvakkers werden aangestuurd door vijfentwintig
uitvoerders. Ik werkte toen bij Visser & Smit Bouw
en voordien bij de Nederlandse Betonmaatschappij
BATO, later overgenomen door Visser & Smit Bouw”
Beiden een werkmaatschappij van toen VolkerStevin,
nu VolkerWessels”, zegt Leo Mosselman die zijn hele
werkzame leven slechts één baas kende.
NUMANSDORP
“Ik was de zoon van een timmerman, maar had
al snel het gevoel: “Ik ben een civiele man’, zegt
Leo Mosselman die zich opwerkte tot directeur
afdeling Grond & Funderingstechnieken van Visser
& Smit Bouw, in een periode waarvan hij zegt: “We
waren voorloper op tal van gebieden binnen de
funderingstechniek. Wij starten met bodeminjectie,
maar ook met het afzinken van caissons. In het
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project Keizershoofd Vlissingen begonnen we als één van de eersten in
Nederland met jetgrouten. Ook als BATO waren we al voorloper op het
gebied van het aanbrengen van grote diameter boorpalen, gegraven
onder bentoniet spoeling. Met de HBG-grondtechniek trokken wij samen
op in de diepwandtechniek. “Ik mocht op jonge leeftijd ruiken aan het
heiwerk en was onmiddellijk verknocht. Ik was onder de indruk van die
grote grove machines. Nu zeg ik: koester je kennis! Machines kun je
kopen, maar de kennis om er mee te werken moet je dicht bij je houden”,
zegt Leo terwijl hij tal van voorbeelden aanhaalt uit zijn bloemrijke carrière.
EIGEN ADVIESBUREAU
Leo Mosselman bleef tot zijn drieënzestigste bij Visser & Smit: “Het bedrijf
bood me voldoende mogelijkheden om me steeds verder te ontwikkelen
en door te groeien. Na zijn 63e,, toen hij met vervroegd pensioen moest,
had hij nog twaalf jaar Adviesbureau Mosselman, binnen de uitvoering
van bouw en infra. “Ik was nog te energiek om niets te gaan doen en had
er nog veel te veel plezier in. In mijn werkzame periode reed ik 70.000
kilometer per jaar, soms op één dag Maastricht in Groningen en dan nog
naar huis. Dat wilde ik niet meer. Tot ik gevraagd werd om mee te werken
aan een project in Amsterdam. Bij de aanleg van de Noordzuidlijn waren
problemen met verzakkingen op de Vijzelgracht. Ze vroegen me erbij
omdat ik ervaring had met het aanbrengen van diepwanden. Twee jaar
lang reisde ik op een OV-kaart met de trein naar Amsterdam, ik had geen
zin me door de files te wurmen. Op mijn 75e zei mijn vrouw Heleen: “Leo,
het wordt tijd dat je nu naar huis komt.”
STA VOOR EEN OPEN EN EERLIJKE COMMUNICATIE
“Ik heb een schitterend werkzaam leven gehad. Kreeg de kans mooie
werken te maken en kan iedereen als boodschap meegeven: “Wees eerlijk
naar je opdrachtgevers en naar je mensen; naar thuis, naar jezelf. Luister
goed naar anderen. Je krijgt zaken voor elkaar door open en eerlijk te
communiceren.”

“Nu sta ik aan de kantlijn van het
leven, maar wel harstikke rechtop’’
NVAF
Plots onderbreekt hij het gesprek en haalt nog een keer koffie en zegt:
“We moeten het niet over mij, maar over de NVAF hebben, want als
funderingsbedrijven moet je zorgen dat je elkaars beste collega’s bent.
Door samen dingen te ondernemen kom je als bedrijf en als branche
verder. Daarin schuilt een belangrijke waarde van de NVAF. Samen gaan
voor veiligheid, wet- en regelgeving, opleidingen. Toen ik in 1986 bij de
NVAF kwam bestond de vereniging hoofdzakelijk uit grote bedrijven. Dat
is veranderd in een gezonde mix van grote en kleinere bedrijven, waarbij
men gebruik maakt van elkaar kennis.
Van 1987 tot 2006 was Leo Mosselman bestuurslid en voorzitter van
de werkgroep Opleidingen. “In mijn afscheid speech gaf ik aan dat het
belangrijk is om de doorstroom te bevorderen via de leidingen MBO II
en MBO III en op die manier jongeren te interesseren voor dit technische
vak. Tussen de tien en vijftienjarige leeftijd maken jongeren hun keuze
wat te willen worden. Dan moet je erbij zijn. Doe je dat niet, dan krijg je ze
niet meer! Laat zien dat de branche veel professioneler is geworden. Dat

computers en digitale aansturing
hun intrede hebben gedaan. Dat
de funderingsbranche mooie
kansen biedt om je op te werken
binnen een prachtig vak en een
boeiende branche.”
TOEKOMST
Over de toekomst zegt Leo
Mosselman: “We gaan steeds
dieper en funderingselementen
worden steeds zwaarder. Ik
kreeg een rondleiding van
Cees Muskens (Hooftuitvoerder
Volker Staal en Funderingen)
in de commandocabine bij
de bouw van de nieuwe sluis
bij IJmuiden en zag hoe men
caissons volledig automatisch
laat afzinken. Medewerkers
zijn procesoperators geworden
die achter beeldschermen met
een joystick spuitkanonnen
aansturen. Het monitoren van
bouwprocessen zal een grote
vlucht nemen, zoals ik recent in de
krant las over de zoutwinning in
Delftzijl, die doorgang vindt omdat
via monitoring de bodemdaling
gemeten wordt. Meten is weten,
zo kunnen we in binnenstedelijke
gebieden de gevolgen van
trillingen meten en vooraf bepalen
wat de gevolgen zijn en preventief
stappen ondernemen. We kunnen
driedimensionaal door een
bouwput wandelen en zichtbaar
maken welke knelpunten we
tijdens de uitvoering tegenkomen.
De computer zal een steeds
belangrijker rol spelen, niet alleen
in het ontwerpproces maar ook in
de uitvoering.”
“Nu sta ik aan de kantlijn van
het leven, maar wel harstikke
rechtop”. Hij neemt me mee naar
het achtertuintje waar hij groenten
verbouwt. De kerk waar hij klusjes
verzorgt, de vrienden die hij
in de buurt helpt. “Samen met
Heleen geven we de dagen een
plezierige invulling, en kan met
trots zeggen: “Het had allemaal
nog langer mogen duren!”
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LEO MOSSELMAN, HONORARY MEMBER OF NVAF

“I WOULD
HAVE LIKED
IT TO LAST
EVEN LONGER”
“The construction of the Oosterscheldekering is the most impressive project I
have participated in. A three-kilometre long barrier across three closing holes
and nine kilometres of road between Schouwen-Duiveland and Noord-Beveland
that was officially opened by Queen Beatrix in 1986. The flood barrier made
such an impression all over the world that there was a tremendous amount of
foreign interest in it”, says Leo Mosselman, 75 years old and honorary member
of the NVAF.

“On the artificial island of Neeltje Jans, huge concrete pillars were realised in four
construction sites, which were sailed to the right place with the specially built
lifting vessel Ostrea. Mats were placed under these pillars, which were to prevent
the softening of the sand in the seabed. Before the pillars and thresholds were
placed, the loosened sandy bottom was compacted with vibrating needles to
strengthen the subsurface. 630,000 cubic metres of concrete was used for the
pillars and almost a thousand construction workers were managed by twentyfive contractors. I was working for Visser & Smit Bouw at the time, and at the
Nederlandse Betonmaatschappij BATO before that, which was later acquired by
Visser & Smit Bouw.” Both were operating companies of VolkerStevin, now known
as VolkerWessels”, says Leo Mosselman, who only knew one boss throughout his
entire working life.
NUMANSDORP
“I was the son of a carpenter, but I soon felt like: ‘I am more into civil engineering’”,
says Leo Mosselman, who worked his way up to be the director of the Soil &
Foundation Techniques department of Visser & Smit Bouw, in a period of which
he says: “We were a forerunner in many areas within foundation engineering.
We started with soil injection, but also with the immersion of caissons. In the
Keizershoofd Vlissingen project, we started jet grouting as one of the first in the
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Netherlands. Even as BATO, we were ahead of the curb in the application of large
diameter drill piles, dug under bentonite rinsing. With the HBG soil technology, we
developed ourselves in deep-wall technology. “I was allowed to experience piling
at a young age and was immediately sold. I was very impressed by those large,
coarse machines. Now I say: cherish your knowledge! Machines can be bought,
but the knowledge to work with them must be kept close to you”, says Leo while
remembering countless examples from his rich career.
OWN CONSULTANCY FIRM
Leo Mosselman stayed with Visser & Smit until he was sixty-three: “The company
offered me sufficient opportunities to keep developing myself and continue
to grow. After his 63rd, when he had to retire early, he had a consultancy firm
Adviesbureau Mosselman for another twelve years, within the execution of
construction and infrastructure. “I was too energetic to do nothing and still enjoyed
it too much. During my working period, I would drive 70,000 kilometres per year,
sometimes all the way across the country and back in a single day. I didn’t want that
anymore. Until I was asked to work on a project in Amsterdam. In the construction
of the Noordzuidlijn, there were problems with subsidence on the Vijzelgracht.
They asked me to help because I had experience in applying diaphragm walls. I
travelled to Amsterdam by train for two years, as I didn’t feel like wriggling through
traffic anymore. When I was 75, my wife Heleen said: “Leo, it’s time you came home
now.”
REPRESENT OPEN AND HONEST COMMUNICATION
“I had a wonderful working life. I was given the opportunity to create beautiful
works and can give everyone the message: “Be honest towards your clients and
your people; to your home, to yourself. Listen carefully to others. You get things
done by communicating openly and honestly.
NVAF
Suddenly, he interrupts the conversation, gets another coffee and says: “We
shouldn’t talk about me, but about the NVAF, because as foundation companies,
you have to ensure that you are each other’s best colleagues. By doing things
together, you can progress as a company and as an industry. Therein lies an
important value of the NVAF. Focusing on safety, laws and regulations, and training,
together. When I joined the NVAF in 1986, the association mainly consisted of
large companies. This has since changed into a health mix of large and smaller
companies, whereby people make use of each other’s knowledge.
From 1987 to 2006, Leo Mosselman was board member and chairman of the
Training working group. “In my farewell speech, I indicated that it is important to
improve the flow through the MBO II and MBO III pipes to interest young people
for this technical profession. Young people choose what they want to be between
the ages of ten and fifteen. That is when you have to be there. If you’re not, you
won’t get them! Show that the industry has become far more professional. That
computers and digital control have made their appearance. That the foundation
industry offers great opportunities for working your way up in a beautiful profession
and an interesting industry.”

FUTURE
When it comes to the future, Leo
Mosselman says: “We are going
deeper and deeper and foundation
elements are getting heavier and
heavier. I received a tour from
Cees Muskens (Chief Operator at
Volker Staal en Funderingen) in the
command cab with the construction
of a new lock at IJmuiden and saw
how caissons are immersed fully
automatically. Employees have
become process operators who
control jet cannons with a joystick
from behind screens. Monitoring
construction processes will take a
big flight, as I recently read in the
paper about salt extraction in Delftzijl,
which is taking place because
the subsidence is measured via
monitoring. To measure is to know,
so we can do things like measure
the results of vibrations in urban
areas and determine what the
consequences are in advance and
take preventive measures. We can
walk through a construction site
three-dimensionally and see what
bottlenecks we will encounter during
the implementation. The computer will
play an increasingly important rule,
not just in the design process, but in
the execution as well”.
“Now I stand on the side lines of
life, but with great pride.” He takes
me to the back garden where he
grows vegetables. The church where
he does odd jobs, the friends he
helps around the neighbourhood.
“Together with Heleen, we make our
days pleasant, and we can proudly
say: ‘I would have liked it to last even
longer!’.”
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NIEUWE PUBLICATIE CROW 400, VERVANGT CROW 132;
WERKEN IN EN MET VERONTREINIGDE BODEM

CROW 400;
ÉÉN RICHTLIJN VOOR
IEDEREEN DIE GRONDWERKZAAMHEDEN UITVOERT.
De projectgroep Verontreinigde grond, bestaande uit Rick
Riggelink, Hoofd KAM/Veiligheidskundige (HVK) bij Voorbij
Funderingstechniek BV, Pieter van Luijtelaar, KAM-, risicoen omgevingsmanager bij Hakkers BV en Arno Scheltinga,
HVK-er bij de NVAF, rondt binnenkort de NVAF-richtlijn voor
Funderingswerk in verontreinigd(e) bodem en grondwater af.

De nieuwe CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde
bodem’ is een samenvoeging van de publicatie 132: ‘Werken in of met
verontreinigde grond’ en de publicatie 307: ‘Kabels en leidingen in
verontreinigde bodem.’ Het is een systematiek voor het bepalen van
veiligheids- en gezondheidsrisico’s en geeft tevens de bijbehorende
beschermende maatregelen aan.
DUIDELIJKHEID OMTRENT VERANTWOORDELIJKHEDEN
Deze NVAF-richtlijn geeft handvatten hoe om te gaan met het onderwerp
verontreinigde grond, maar geeft tevens meer duidelijkheid in de
gewenste verdeling van taken en verantwoordelijkheden en helderheid in
de te nemen veiligheids- en gezondheidsmaatregelen bij funderingswerk.
Een belangrijke wijziging in de CROW 400 is de inzet van een HVK-er
(Hoger Veiligheidskundige) in het ontwerpproces. Want vaak kan door een
slimme manier van ontwerpen onnodige risico’s worden voorkomen en
blijven alleen rest-risico’s over.
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DRIE VEILIGHEIDSKLASSEN
Welke eisen en risico’s op het
werk van toepassing zijn, wordt
bepaald aan de hand van de
veiligheidsklassen, die zijn
vastgesteld aan de hand van
de aard, eigenschappen, en
concentraties van in de bodem
of in het grondwater aanwezige
stoffen. Ook de toe te passen
funderingstechniek is hierin vaak
bepalend. Er zijn drie soorten
veiligheidsklassen, namelijk:
oranje, rood en zwart. Wat
betreft de wijze en de kans op
blootstelling wordt bij de indeling
van deze veiligheidsklassen
rekening gehouden met het
verschil tussen vluchtige en
niet-vluchtige stoffen. Bij oranje
is de kans op en de mate en het
effect van blootstelling beperkt;
bij rood is deze hoger en bij zwart
is deze het hoogst. Bij rood en
zwart hebben de eigenschappen

Rick Riggelink (L), Hoofd KAM/Veiligheidskundige (HVK) bij Voorbij Funderingstechniek BV en Arno Scheltinga (R), HVK-er bij de NVAF.

van de stoffen (vaak kankerverwekkend en mutageen)
een grote invloed op de gezondheid en de veiligheid
van medewerkers. De veiligheidsklasse bepaalt welke
maatregelen genoemd dienen te worden en welke
deskundigheid moet worden ingeschakeld. Alle te
nemen maatregelen dienen onderbouwd te worden
door de veiligheidskundige. Enkel een verwijzing naar
de CROW Publicatie 400 is niet voldoende.
OPLEIDINGS- EN ERVARINGSEISEN
Ook de opleidings- en ervaringseisen voor personen
die betrokken zijn bij de voorbereidingen en de
uitvoering van de funderingswerkzaamheden in
en met verontreinigde bodem zijn aangepast. De
meest belangrijke wijziging is de introductie van de
R-DLP (de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende
Projecten). Ook de opleidings- en ervaringseisen
voor de bestaande OPM (Operationeel Medewerker)
en R-DLP zijn aangescherpt en meer gestructureerd
omschreven dan bij de oude richtlijn. Aan een R-DLP
worden vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het

uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Het predicaat
R-DLP wordt verkregen door het met goed gevolg
afleggen van het centrale R-DLP-examen bij CROW,
waarna de betreffende kandidaat wordt ingeschreven
in het openbare R-DLP-register.
WIJ PROBEREN TE WAARSCHUWEN VOOR DE
PRAKTIJK
Arno Scheltinga zegt over de nieuwe CROW 400: “Als
funderingsbedrijven verkopen wij draagkracht. Dat
betekent dat we met omstandigheden geconfronteerd
worden waar we niet altijd de diepere kennis van
hebben, zoals bijvoorbeeld gassen en gevaarlijke
stoffen. Omstandigheden waar we ons wel naar
dienen te conformeren. In het belang van de veiligheid
van onze medewerkers en van de omgeving, dienen
we ons te informeren of de veiligheid is gegarandeerd
en of alles goed is geregeld. Belangrijk is dat we de
regels kennen en weten wat mag en wat niet mag om
daarnaar te kunnen handelen.”
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NEW PUBLICATION CROW 400, REPLACES CROW 132; WORKING IN AND WITH CONTAMINATED SOIL

CROW 400; ONE GUIDELINE FOR EVERYONE
WHO PERFORMS GROUNDWORK.
The Contaminated Soil project group, consisting of Rick Riggelink, Head of QHSE/Safety Expert (HVK) at Voorbij
Funderingstechniek BV, Pieter van Luijtelaar, QHSE, risk and environment manager at Hakkers BV and Arno Scheltinga,
Higher Safety Expert (HVK) at NVAF, will soon complete the NVAF guideline for Foundation Work in contaminated soil and
groundwater.

Specialist in allround sonische boor- en triltechnieken
o

Sonisch aanbrengen© en Sonisch verwijderen© verankeringen conform CUR166

o

Dijkvernageling / gewapende grondmassieven aanbrengen

o

Vervaardigen ankerpalen conform CUR236

o

Sonisch aanbrengen injectieslangen© ten bate van horizontale bodemafsluiting

o

Compensation grouting

o

Permeation grouting / bodeminjectie / TAM’s aanbrengen

o

Voorboren bij zware bodemcondities

o

Vervaardigen van dämmerpalen

o

Grondmonsters nemen in zware bodemcondities

o

(Destructieve) boringen in beton en staal

o

Boringen in gesteentes, aantoonbaar tot 250 MPa (bijvoorbeeld graniet)

The new CROW publication 400
‘Working in and with contaminated
soil’ is a combination of publication
132: ‘Working in or with contaminated
soil’ and publication 307: ‘Cables
and pipes in contaminated soil’. It is
a system for determining safety and
health risks and also indicates the
associated protective measures.
CLARITY REGARDING
RESPONSIBILITIES
This NVAF guideline provides tools to
handle the subject of contaminated
soil, but also provides more clarity
regarding the desired distribution of
tasks and responsibilities and clarity
about the safety and health measures
to be taken with foundation work.
An important change in the CROW
400 is the use of an HVK (Higher
Safety Expert) in the design process.
Because a smart design method can
often avoid unnecessary risks and
leaves only residual risks.
THREE SAFETY CLASSES
What requirements and risks apply
to the work is determined based on
the safety classes, which have been
established based on the nature,
properties, and concentrations of
substances present in the soil or in
the groundwater. The foundation
technique to be applied is also often
a determining factor. There are three
types of safety classes, namely:
orange, red and black. With regard to
the method and chance of exposure,
the classification of these safety

www.h5s.com | Korte Dreef 5 | 4131 PM Vianen | info@h5s.com | 0347-760006

classes takes the difference between
volatile and non-volatile substances
into account. With orange, the risk
and effect of exposure are limited;
with red, these are higher, and with
black, these are the highest. With
red and black, the properties of the
substances (often carcinogenic and
mutagenic) have a major impact on
the health and safety of employees.
The safety class determines what
measures need to be mentioned and
what expertise must be involved.
All measures to be taken must be
substantiated by the safety expert. A
reference to CROW Publication 400
alone is not sufficient.
TRAINING AND EXPERIENCE
REQUIREMENTS
The training and experience
requirements for persons involved
in the preparation and the
implementation of the foundation
work in and with contaminated
soil have been adjusted. The most
important change is the introduction
of the R-DLP (Registered Expert
Project Supervisor). The training and
experience requirements for the
existing OPM (Operational Employee)
and R-DLP have also been tightened
and described more structurally
than in the old guideline. Additional
requirements are mainly set for an
R-DLP with regard to performing
air quality measurements. The
R-DLP designation is obtained by
successfully completing the central
R-DLP exam at CROW, after which the

relevant candidate is registered in the
public R-DLP register.
WE TRY TO WARN ABOUT THE
PRACTICE.
Arno Scheltinga has the following
to say about the new CROW 400:
“As foundation companies, we sell
bearing strength. This means we are
confronted with circumstances of
which we do not always have deeper
knowledge, such as gases and
hazardous substances. Circumstances
we do need to conform to. In
the interest of the safety of our
employees and the environment, we
must inform ourselves of whether
safety is guaranteed and whether
everything is properly arranged. It is
important that we know the rules and
know what is and is not allowed in
order to act accordingly”.
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HEKTEC, UW PARTNER VOOR HET ONTWERP
VAN PAALFUNDERINGEN EN PAALTESTEN

ARIE-JAN TOL EN NICK SCHEIDE,
TWEE AMBITIEUZE TEAMLEIDERS VAN HEKTEC
Arie-Jan Tol (35) teamleider Engineering en Nick Scheide (38) teamleider Monitoring en Controle,
zijn twee ambitieuze teamleiders binnen het sterk groeiende Hektec. Zij zijn specialisten in het
ontwerpen van bouwkuipen/funderingen, geven advies, uitvoering monitoring en controle metingen.
Zij stellen zich graag aan u voor.
ARIE-JAN TOL
Arie-Jan Tol (35) werkt dit jaar 12,5
jaar bij Hektec. Na het afronden van
zijn studie Civiele Techniek aan de
Hogeschool Inholland in Alkmaar
kwam hij in vaste dienst bij Hektec.
“Na 12,5 jaar is nog ieder project
een nieuwe uitdaging, waarbij we
altijd werken aan project specifieke
oplossingen.” In die 12,5 jaar is
Hektec gegroeid van 5 werknemers
naar ruim 25 werknemers. Deze
groei en ontwikkeling van Hektec
maakte dat Arie-Jan doorgroeide
tot teamleider Engineering, waar
hij een team van 11 ingenieurs en
2 Revit modelleurs aanstuurt, bij
het ontwerpen van bouwkuipen,
stempelframeconstructies,
paalfundaties, stabiliteitsberekeningen
en alle overige hulpconstructies.
Hektec ontwerpt ook nieuw
materieel of voert modificaties door
aan bestaand materieel. Door de
theoretische kennis te combineren
met de praktische kennis, die
aanwezig is door de nauwe
samenwerking met de zusterbedrijven
binnen de Van ’t Hek Groep, is Hektec

in staat om zowel een constructieve
als ook praktische oplossingen te
bedenken.
NICK SCHEIDE
Nick Scheide (38) kwam in 2010 als
meettechnicus in dienst bij Hektec. Hij
verzorgde aanvankelijk akoestische
doormetingen, trillingsmetingen en
inclinometingen om aansluitend
op de binnendienst rapportages
te verzorgen van deze gedane
metingen. Na uitbreiding van de
binnendienst en van de diensten
deformatiemetingen, geluidsmetingen
en maatvoering, is Nick doorgegroeid
tot teamleider Monitoring & Controle.
Dit team bestaat uit 14 personen.
De buitendienst met 6 meettechnici
en 2 maatvoerders voert gemiddeld
14 opdrachten per dag uit verdeeld
over 5 routes. Deze gespecialiseerde
buitendienstmedewerkers verzorgen
het akoestisch doormeten van
funderingspalen, trillingsmetingen,
geluidsmetingen en inclinometingen
van bouwkuipvervorming,
maatvoering van damwandkuipen

Bezwijkproef op Gewi-paal type E tot 1500 kN,
Amsterdam Rai Hotel

Drukproef tot 1500 kN op HEKbuispalen met
groutinjectie in Paramaribo Suriname

en prefab stalen stempeling,
deformatiemetingen, continue
verplaatsingsmetingen via Total
Station gekoppeld aan het online
portal HekMon, proefbelastingen
zowel trek en druk van
funderingspalen/ankers.
Alle ondersteunende plannen en
rapportages, zoals monitoringsen werkplannen, trillings- en
geluidspredictie en eindrapportages
van de disciplines, worden verzorgd
door de binnendienst. Hektec voert
ook inpandige sonderingen uit voor
de aanleg van nieuwe kelders onder
bestaande bouw en aanbouw op
moeilijk bereikbare locaties.
Wilt u meer weten over Hektec, kijk
dan op onze vernieuwde website
www.hektec.nl of volg ons op
LinkedIn.

ADVERTORIAL
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3e HERZIENE UITGAVE VAKBOEKJE
VEILIG FUNDEREN

“VEILIGHEID IS VOORAL
OOK EEN KWESTIE
VAN GEDRAG”
Onlangs verscheen de derde herziene uitgave
van het Vakboekje Veilig Funderen. “Een
belangrijke uitgave om het VGM-gedrag binnen
de funderingsbranche verder te optimaliseren”,
zeggen Arno Scheltinga en Rick Riggelink van
de werkgroep Arbeidsomstandigheden en
Milieu binnen de NVAF.

Het Vakboekje Veilig Funderen biedt gebruikers
de juiste kennis voor het inrichten van
funderingsprocessen, zoals risico-inventarisatie
en -evaluatie, informatie over het gebruik van de
juiste hijsmiddelen en PBM’s. Ook wordt inzicht
gegeven in de specifieke risico’s van de verschillende
funderingsmethoden en hoe daar mee om te gaan.
KENNEN VAN DE RISICO’S
“Het Vakboekje Veilig Funderen onderstreept
het belang van veilig werken en van de VGMprestaties. Naar opdrachtgevers toe laat het
vakboekje zien dat de funderingsbranche doordachte
veiligheidsmaatregelen en werkwijzen hanteert en er
alles aan doet de risico’s waar mogelijk te beperken”,
aldus Scheltinga.
DUIDELIJKE BEHOEFTE
De belangstelling voor de voorgaande twee uitgaven
laat zien dat het vakboekje Veilig Funderen in een
duidelijke behoefte voorziet. “De funderingsbranche
blijft een risicovolle branche waarbij we helaas
moeten constateren dat er nog steeds ongevallen
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plaatsvinden. Maar veiligheid is ook meer dan enkel
het op papier zetten van regels, het is vooral een
kwestie van gedrag”, weet Scheltinga: “Je kunt
nog zoveel regels maken, wanneer men er op de
bouwplaats niet naar leeft zal veiligheid altijd een
illusie blijven. Zowel de mensen in de uitvoering
dienen gefocust te zijn op veiligheid, maar zeker ook
leidinggevenden dienen veiligheid tot speerpunt van
hun onderneming te maken”, Uitgangspunt is dat
risico’s en dilemma’s met alle in- en extern betrokken
partijen worden besproken, waardoor iedereen zijn
kennis kan inbrengen en verantwoordelijkheid neemt
en risico’s worden beheerst”, aldus Riggelink.
“Wat de uitvoering van het werk betreft gaan wij
alleen door wanneer de risico’s aanvaardbaar zijn”,
aldus Scheltinga en Riggelink: “Het uitgangspunt
moet zijn dat iedereen vanuit de eigen intrinsieke
motivatie veilig wil werken, tenslotte wil iedereen
’s avonds weer veilig thuiskomen. Een bedrijf
dient zowel vóór de bühne als achter de coulissen
dezelfde veiligheidsgedachten uit te dragen”, aldus
Rick Riggelink die een fraai voorbeeld aanhaalt
over het veiligheidsaanpak TOVF binnen Voorbij
Funderingstechniek.

geen losstaand onderwerp dat naast de ‘normale’
werkzaamheden loopt; het dient in het gehele bedrijf
verankerd te zijn. Om hier invulling aan te geven
heeft Voorbij Funderingstechniek TOVF ontwikkeld.
Een TOVF-aanpak is op een gelijkwaardige manier
met elkaar communiceren en elkaar aanspreken,
ondersteunen en coachen om tot een hoger
veiligheidsbewustzijnsniveau te komen”, aldus
Riggelink.
ONMISBAAR GEREEDSCHAP
Rond het thema veiligheid werkt de NVAF samen
met, CNV, FNV, Het Zwarte Corps en Volandis.
“Met deze uitgave richten we ons tot Bertus
de Beuker en Hendrik de Heier”, zoals Arno
Scheltinga het noemt, tot ZZP’ers, onderaannemers,
uitzendkrachten, stagiairs, maar ook directieleden,
VGM-coördinatoren. Het boekje is voor iedereen die
bij de funderingsbranche is betrokken een onmisbaar
gereedschap om veilig te werken en vormt een
belangrijke schakel om blijvend te voldoen aan de
Arbowet, VCA- en VCU-eisen. Het boekje is tevens
te gebruiken als naslagwerk voor toolboxmeetings,
bij de introductie van nieuwe werknemers en
als ‘praktijkboek VGM’ binnen de opleidingen:
Machinist Funderingsmachine, Funderingswerker en
aanverwante opleidingen.”
FRAAIE UITVOERING
In vormgeving en druk is deze derde uitgave
aanzienlijk verbeterd. Naast de fraaie uitvoering
en het nieuwe fotomateriaal, zijn de beschrijvingen
van de risico’s van de diverse werkzaamheden
verder uitgebreid, zoals de risico’s bij hijsen;

verankeringsconstructies/groutankers, koppensnellen
en onderhoud en reparaties. Ook zijn de richtlijnen
funderingswerk in de publieke omgeving en de
richtlijnen veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden
toegevoegd alsmede onderwerpen als:
Bouwterrein certificaat (BTC) Nederland; Drijvend
funderingsmaterieel; Veilig ontwerpen aangepast
en werden onderwerpen als: ‘Het voorbereiden
en realiseren van funderingswerk in de publieke
omgeving’ in de tekst verwerkt.
CONSTANT IN BEWEGING
Arno Scheltinga en Rick Riggelink: “De
funderingsbranche, en daarmee ook wet- en
regelgeving; risico’s beschrijving en technieken, zijn
constant aan verandering onderhevig. De werkgroep
Arbeidsomstandigheden en Milieu staat dan ook altijd
open voor aanpassingen en mogelijke verbeteringen,
zodat de regels op het gebied Veiligheid, Gezondheid
en Milieu altijd direct aansluiting vinden bij de actuele
praktijk”.

TOVF (TROTS OP VEILIG FUNDEREN)
“Voorbij Funderingstechniek heeft de overtuiging dat
de mensen het succes van een organisatie maken.
Aangezien mensen centraal staan is veiligheid één
van onze zes kernwaarden en daarmee onderdeel
van de bedrijfscultuur. Iedere medewerker heeft
hierin zijn verantwoordelijkheid, maar moet ook
de ruimte krijgen om veiligheid bespreekbaar te
maken en onveilig werk te stoppen. Veiligheid is
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3RD REVISED EDITION VAKBOEKJE VEILIG FUNDEREN

• Plan ontwikkeling, constructeur en vergunning aanvraag.

“SAFETY IS ALSO LARGELY A MATTER OF BEHAVIOUR”

• Trillingsarm heien en trillingsvrij persen ø114 t/m ø406 mm.

The third revised edition of the Vakboekje Veilig Funderen (Manual for Safe Foundation Work) was recently published. “An

• Inpandig aanbrengen van stalen damwand.

important edition to further optimise HSE behaviour within the foundation sector”, say Arno Scheltinga and Rick Riggelink of

• Heimachines met een doorrijdbreedte vanaf 63 cm.

the Working Conditions and Environment working group within the NVAF.

• Minimale werkhoogte 1,35 meter.
• Funderingsherstel inclusief sloop- en betonwerkzaamheden.
• Opvijzelen en rechtzetten van woning en gebouwen.
• Paaladvies en paal controleberekeningen.

F UN D ER IN G S S P E CI A L I S T

Daam Schijfweg 22-24 1507 BD Zaandam

Tel.: 075 - 616 39 04

info@decoogh.com

www.decoogh.com

The Vakboekje Veilig Funderen offers
users the right knowledge for setting
up foundation processes, such as risk
inventory and evaluation, information
about the use of the right lifting
equipment and PPEs. It also provides
insight into the specific risks of the
different foundation methods and how
to handle them.
KNOWING THE RISKS
“The Vakboekje Veilig Funderen
underlines the importance of working
safely and of HSE performance. It
shows clients that the foundation
industry applies well-thought-out
safety measures and procedures and
does everything it can to limit the risks
where possible”, says Scheltinga.
CLEAR NEED
The interest in the previous two
editions shows that the Vakboekje
Veilig Funderen responds to a clear
need. “The foundation industry
remains a high-risk sector where
we unfortunately must conclude
that accidents still happen. But
safety is more than just putting
rules on paper, it is mainly a matter
of behaviour”, Scheltinga knows:
“You can make as many rules as
you like, but if people don’t comply
with them on the construction
site, safety will always remain an
illusion. The people working on the
implementation must be focused on
safety, but certainly, managers must
also make safety the spearpoint of
their business”. The starting point is
that risks and dilemmas are discussed
with all internally and externally
involved parties, allowing everyone
to share their knowledge and take
responsibility so that risks are
controlled”, says Riggelink.
“With regard to the execution of the
work, we only proceed if the risks are
acceptable”, Scheltinga and Riggelink

explain: “The starting point has to be
that everyone wants to work safely
from their own intrinsic motivation;
after all, everyone wants to come
home safe at the end of the day. A
company must propagate the same
safety ideas both behind the scenes
and on stage”, says Rick Riggelink,
who mentions a good example of the
TOVF safety approach within Voorbij
Funderingstechniek.

working safely and forms an important
link to the continue to comply with the
Working Conditions Act and VCA and
VCU requirements. The booklet can
also be used as a reference work for
toolbox meetings, for onboarding new
employees, and as an ‘HSE practice
book’ within the training programmes:
Foundation Machine Operator,
Foundation Worker and related
programmes.”

TOVF (TROTS OP VEILIG
FUNDEREN, OR: PROUD OF SAFE
FOUNDATION WORK)
“Voorbij Funderingstechniek is
convinced that the success of an
organisation lies with its people.
Because people are key, safety is
one of our six core values and a
component of the corporate culture.
Every employee has their own
responsibility in this regard, but must
also be given the opportunity to
discuss safety and stop unsafe work.
Safety is not a separate subject that
runs alongside ‘regular’ work; it must
be anchored throughout the company.
To give substance to this, Voorbij
Funderingstechniek has developed
TOVF. A TOVF approach entails
communicating with each other in
an equal manner and addressing,
supporting and coaching each other
to achieve a higher level of safety
awareness”, says Riggelink.

ATTRACTIVE DESIGN
This third edition has been
significantly improved in terms of
design and printing. In addition
to the attractive design and new
photo material, the descriptions of
the risks of various activities have
been further expanded, such as
the risks of hoisting; anchoring
constructions/grout anchors, pile
cutting, and maintenance and repair.
The guidelines of foundation work in
public areas and the guidelines for
safe hoisting with foundation work
have also been added, while topics
like: Construction site certificate (BTC)
Netherlands; Floating foundation
equipment; Safe designs were
changed, and topics like: ‘Preparing
and realising foundation work in
public areas’ have been incorporated
in the text.

INDISPENSABLE TOOL
The NVAF works together with CNV,
FNV, Het Zwarte Corps and Volandis
on the theme of safety. “With this
edition, we are addressing everyone
from the workers on-site to selfemployed persons, subcontractors,
temporary workers, trainees, board
members and HSE coordinators”,
says Arno Scheltinga. The booklet is
an indispensable tool for everyone
involved in the foundation industry for

CONSTANTLY IN MOTION
Arno Scheltinga and Rick Riggelink:
“The foundation industry, and
therefore also laws and regulations;
risk description and techniques, are
constantly changing. That is why the
Working Conditions and Environment
working group is always open to
changes and potential improvements,
so that the rules in the field of Health,
Safety and the Environment are
always directly in line with the current
practice”.
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NVAF leden 2019

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV
INDUSTRIEWEG 3
8531 PA LEMMER
T: 0514 - 588 820
E: INFO@ALTENBURGGROEP.COM

B&P BODEMINJECTIE BV
KORTE DREEF 9A
4131 PM VIANEN
T: 0347 - 370 303
E: INFO@BODEMINJECTIE.NL

BALLAST NEDAM
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
STRAATWEG 29A
3603 CV MAARSSEN
T: 034 - 624 91 91
E: BNMC@BALLAST-NEDAM.NL

BREFU FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
FRANSE AKKER 9A
4824 AL BREDA
T: 076 - 514 64 94
F: 076 - 522 10 45
E: INFO@BREFU.NL

BAM INFRA FUNDERINGSTECHNIEKEN
H.J. NEDERHORSTSTRAAT 1
2801 SC GOUDA
T: 0182 - 590 600
E: INFO.INFRA@BAM.COM
Kerende wanden
• Cement-bentonietwanden
• Combiwanden
• Diepwanden
• Schroefpalenwanden
• Damwanden

BASIS FUNDERINGSTECHNIEK BV
VLASBLOMWEG 24
1521 PW WORMERVEER
T: 075 - 647 89 45
E: INFO@BASIS-FUNDERINGSTECHNIEK.NL

Verankeringselementen
• Traditionele groutankers
• Zelfborende groutankers
• Schroefinjectieankers
• MV-palen
Funderingspalen
• BAM Combischroefpalen
• BAM Verdringende Schroefpalen
• BAM Dubbel Verdringende
Schroefpalen
• Gewipalen
• Schroefpalen
• Vibropalen
• Vibrocombinatiepalen

BAUER FUNDERINGSTECHNIEK BV
RENDEMENTSWEG 29
3641 SK MIJDRECHT
T: 0297 - 231 150
F: 0297 - 231 155
E: INFO@BAUERNL.NL

BAM Speciale Technieken
Toetsenbordweg 11, Amsterdam
Telefoon (020) 435 29 20
bamspecialetechnieken@bamciviel.nl
www.bamspecialetechnieken.nl

22-04-13 17:01

AANNEMINGS- EN HEIBEDRIJF VAN DEN
BERG BV
LOODSWEG 21
1525 RH WEST KNOLLENDAM
T: 075 - 621 71 01
E: INFO@
AANNEMINGSBEDRIJFVANDENBERG.NL

VAN BERLO FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V.
DOORNHOEK 3715
5465 TA VEGHEL
T: 0413 - 389 090
E: INFO@VANBERLO.COM

BOSKALIS NEDERLAND BV
WAALHAVEN OOSTZIJDE 85
3087 BM ROTTERDAM
T: 010 - 288 87 94
F: 010 - 288 87 66
E: NEDERLAND@BOSKALIS.COM

BUSKER BV HEI- EN WATERWERKEN
GAMERSCHEDIJK 6
5301 HT ZALTBOMMEL
T: 0418 - 515 792
F: 0418 - 518 299
E: BUSKERHW@BUSKERBV.NL

FUNDERINGSTECHNIEKEN “DE COOGH” BV
DAAM SCHIJFWEG 22-24
1507 BD ZAANDAM
T: 075 - 616 39 04
F: 075 - 635 67 62
E: INFO@DECOOGH.COM

DE VRIES TITAN B.V.
HULSENBOSCHSTRAAT 25
4251 LR WERKENDAM
T: 0183 - 508 888
F: 0183 - 508 886
E: INFO@DEVRIESTITAN.NL

HEI- EN WATERWERKEN H. VAN DIEREN BV
TASVELD 20
8271 RW IJSSELMUIDEN
T: 038 - 331 76 73
F: 038 - 332 44 16
E: INFO@HVANDIEREN.NL

DIMCO BV
KILKADE 2
3316 BC DORDRECHT
T: 078 - 632 10 20
F: 078 - 632 10 55
E: INFO@DEME-GROUP.COM

EURO FUNDERINGEN BV
WETTERTOERWEI 4
9269 WP FEANWÅLDEN
T: 0511 – 472 191
F: 0511 – 476 555
E: INFO@EUROFUNDERINGEN.NL

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV
LAAN VAN EUROPA 900
3317 DB DORDRECHT
T: 078 206 24 00
E: INFO@FRANKI-GRONDTECHNIEKEN.NL

FUNDERINGSTECHNIEK NOORD BV
TRANSPORTWEG 18
9363 TL MARUM
T: 0594 - 517 370
E: INFO@FUNDERINGSTECHNIEKNOORD.NL

FUNDERINGSHERSTEL AMSTERDAM BV
HOORNSE HOP 1C
8321 WX URK
T: 085 - 017 00 25
E: INFO@
FUNDERINGSHERSTEL-AMSTERDAM.NL

GEOTECH FOUNDATION SOLUTIONS BV
LEEGHWATERSTRAAT 3
4251 LM WERKENDAM
T: 0183 - 508 650
E: INFO@GEOTECHFS.COM

DE GROENE PAAL BV
EERSTE LOOIERSDWARSSTRAAT 4 - 1
1016 VM AMSTERDAM
T: 088 - 020 90 90
E: FLIP@DEGROENEPAAL.NL

GRONDINJECTIE NEDERLAND
SPORTLAAN 8
4131 NN VIANEN
T: 0347 - 746 010
E: INFO@GRONDINJECTIE.NL

HAKKERS BV
OUDSAS 11
4251 AW WERKENDAM
T: 0183 - 501 122
E: INFO@HAKKERS.COM

T.Z. VAN HALTEREN INFRA BV
ENERGIEWEG 13A
3751 LT BUNSCHOTEN
T: 033 – 303 14 86
E: INFO@HALTEREN.COM

FUNDERINGSTECHNIEK HEEG BV
OSINGAHUIZEN 8
8621 XD HEEG
T: 0515 - 444 401
E: INFO@FUNDERINGSTECHNIEKHEEG.NL

HEIJMANS CIVIEL FUNDERINGSTECHNIEKEN
GRAAFSEBAAN 67
5248 JT ROSMALEN
T: 073 - 543 66 11
E: FUNDERINGSTECHNIEKEN@HEIJMANS.NL

HEICOOP HEI- EN
FUNDERINGSTECHNIEK BV
OOSTERHOLTSEWEG 20-A
8271 PT IJSSELMUIDEN
T: 038 - 333 48 65
E: INFO@HEICOOP.NL

GEBR. VAN ‘T HEK BV
NEKKERWEG 63
1461 LD ZUIDOOSTBEEMSTER
T: 0299 - 313 020
E: GEBR@VANTHEK.NL

HIGH 5 SOLUTIONS BV
KORTE DREEF 5
4131 PM VIANEN
T: 0347 - 760 006
E: INFO@H5S.COM

HOOLWERF HEIWERKEN BV
HAARBRUG 13
3751 LM BUNSCHOTEN
T: 06 - 534 703 32
E: ALBERT@HOOLWERF-HEIWERKEN.NL

HYLKEMA FUNDERINGSTECHNIEK BV
INDUSTRIEWEG 3-I
8263 AA KAMPEN
T: 038 - 333 80 20
E: INFO@
HYLKEMAFUNDERINGSTECHNIEK.NL
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JACBO NEDERLAND BV
REDERIJWEG 23
4906 CX OOSTERHOUT
T: 0162 - 422 256
E: INFO@JACBO.NL

TEN NAPEL HEIWERKEN
MARSDIEP 6
8321 MC URK
T: 0527 - 682 821
E: INFO@TENNAPEL.NL

S.I.N. SCHROEF INJECTIE NEDERLAND
OVERTOCHT 50
2411 BW BODEGRAVEN
T: 06 - 818 263 98
E: INFO@SIN-BV.NL

JETMIX BV
OUDSAS 11
4251 AW WERKENDAM
T: 0183 - 505 666
E: INFO@JETMIX.NL

NEDERFUND BV
EDISONSTRAAT 34
6604 BV WIJCHEN
T: 024 - 642 56 55
E: INFO@NEDERFUND.NL

KELLER FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V.
EUROPALAAN 16
2408 BG ALPHEN A/D RIJN
T: 0172 - 471 798
E: INFO@SMET-KELLER.NL

JLD CONTRACTING BV
WIEDER 23
1648 GA DE GOORN
T: 0299 - 820 002
E: INFO@JLDCONTRACTING.COM

KROEZE AANNEMERIJ /
FUNDERINGSTECHNIEK B.V.
SPORTSTRAAT 1
4153 AJ BEESD
T: 0345 - 525 145
E: INFO@KROEZE-BEESD.NL

J.P. SMIT HEIWERKEN EN
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
DE SCHREPEL 17
1648 GC DE GOORN
T: 0229 - 543 495
E: INFO@SMITHEIWERKEN.NL

TERRACON FUNDERINGSTECHNIEK BV
VIERLINGHSTRAAT 17
4251 LC WERKENDAM
T: 0183 - 401 311
E: INFO@TERRACON.NL

VAN LEEUWEN VERANKERINGEN EN
FUNDERINGSSYSTEMEN BV
STRAATWEG 29A
3603 CV MAARSSEN
T: 034 - 624 91 91
E: INFO@VANLEEUWENBV.NL

SOIL-ID BV
MARCONIWEG 4
4131 PD VIANEN
T: 076 - 549 83 70
E: INFO@SOILID.NL

TUBEX BV
VIERLINGHSTRAAT 17
4251 LC WERKENDAM
T: 0183 - 679 888
E: INFO@TUBEXBV.NL

SPEERSTRA’S HEIBEDRIJF BV
ENERGIEWEG 4
8251 KL DRONTEN
T: 0321 - 315 318
E: INFO@SPEERSTRAHEIBEDRIJF.NL

URETEK BENELUX
ZUIVERINGWEG 93
8243 PE LELYSTAD
T: 0320 - 256 218
E: INFO@URETEK.NL

HEICOMBINATIE SPS BV
GROOTSCHERMERWEG 4A
1843 HE GROOTSCHERMER
T: 0229 - 563 096
E: INFO@HEICOMBINATIESPS.NL

VAN SPIJKER INFRABOUW B.V
P. MASTEBROEKWEG 4
7942 JZ MEPPEL
T: 0522 - 252 589
E: INFO@VSIB.NL

STERK HEIWERKEN BV
DE STEVEN 57
9206 AX DRACHTEN
T: 0512 - 515 608
E: SHD@STERK.EU

VERHOEF FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
BURG. SLOBLAAN 47
4231 AA MEERKERK
T: 0183 - 351 337
E: INFO@VERHOEFBV.COM

STERK MIDDEN NEDERLAND BV
EEMWEG 106
3755 LD EEMBRUGGE
T: 035 - 539 24 92
E: INFO@STERK.EU

FUNDEX FUNDERINGSTECHNIEKEN
VERSTRAETEN BV
BRUGSEVAART 6
4501 NE OOSTBURG
T: 0117 - 457 575
E: FUNDEX.NL@FUNDEXGROUP.COM

KANDT AANNEMINGS- EN
FUNDERINGSBEDRIJF BV
HOOGEVEENENWEG 21
2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL
T: 0180 - 633 048
E: KANDTBV@KANDTBV.NL

DE KLERK WATERBOUW BV
SASDIJK 10
4251 AA WERKENDAM
T: 0183 - 508 666
E: INFO@DEKLERKBV.NL

KNOL AKKRUM
IT PATROAN 5
8491 PK AKKRUM
T: 0566 - 654 321
E: INFO@KNOL-AKKRUM.NL

AANNEMINGSBEDRIJF GEBR. DE KONING BV
SCHEEPVAARTWEG 1
3356 LL PAPENDRECHT
T: 078 - 644 26 44
E: INFO@GEBRDEKONING.NL

KUIPERS FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
INDUSTRIEWEG 15
8531 PA LEMMER
T: 0514 - 562 664
E: INFO@KUIPERSLEMMER.NL

PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
POSTBUS 66
3420 DB OUDEWATER
T: 0348 - 562 486
E: INFO@
PLOMPFUNDERINGSTECHNIEKEN.NL

P. VERMEULEN HEIWERKEN B.V.
NOORD 151
2931 SJ KRIMPEN A/D LEK
T: 0180 - 554 127
E: INFO@VERMEULENHEIWERKEN.NL

ROB WIJFJE HEIWERKEN BV
KORTERAARSEWEG 140B
2461 GP TER AAR
T: 0172 - 602 285
E: INFO@WIJFJEHEIBEDRIJF.NL

SAMSON FUNDERINGSTECHNIEK BV
AMSTELKADE 110
1427 AS AMSTELHOEK
T: 0297 - 286 295
E: INFO@
SAMSONFUNDERINGSTECHNIEK.NL

VAN DER STRAATEN
AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ BV
WERFDIJK 6
4417 AN HANSWEERT
T: 0113 - 382 510
E: INFO@VD-STRAATEN.NL

VAN SCHIE BV
CONSTRUCTIEWEG 100
3641 SP MIJDRECHT
T: 0297 - 237 537
E: INFO@VANSCHIE.COM
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VIJA BV
POSTBUS 633
4900 AP OOSTERHOUT
T: 0162 - 423 890
F: 0162 - 431 113
E: VICKY@VIJABV.NL

VOLKER STAAL EN FUNDERINGEN BV
DONKER DUYVISWEG 75
3316 BL DORDRECHT
T: 078 - 654 62 00
E: INFO@VSF.NL

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK BV
SICILIËWEG 61
1045 AX AMSTERDAM
T: 020 - 407 71 00
E: INFO@
VOORBIJFUNDERINGSTECHNIEK.NL

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
SLUISWEG 1
1474 HL OOSTHUIZEN
T: 0299 - 409 500
E: INFO@VROOM.NL

DE WAALPAAL
FUNDERINGSTECHNIEKEN B.V.
CONTACT 18 - 20
1446 WD PURMEREND
T: 0299 - 403 451
E: INFO@DEWAALPAAL.NL

WALINCO FUNDERINGSTECHNIEK
PRINSENGRACHT 766 B
1017 LE AMSTERDAM
T: 020 - 512 06 10
F: 020 - 615 49 96
E: WALINCO@WALINCO.COM

W-DAM BV
BEEKERHEIDE 17-19
5741 HB BEEK EN DONK
T: 0492 - 386 666
F: 0492 - 386 670
E: INFO@HOFFMANNGROEP.COM

WOUD WORMER BV
INDUSTRIEWEG 63
1525 RD WESTKNOLLENDAM
T: 075 - 628 58 53
E: INFO@WOUD.NL

P. VAN ‘T WOUT VIJZEL- EN
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
EXPORTWEG 50
2742 RC WADDINXVEEN
T: 0182 - 617 767
E: INFO@PVANTWOUT.NL

ZUIDWEST HEIWERKEN B.V.
HANDELSWEG 3
4421 SH KAPELLE
T: 0113 - 344 410
E: A.HOONDERT@HOONDERT.COM

ARCELORMITTAL PROJECTS
NETHERLANDS BV
MANNENSMANNWEG 5
4794 SL HEIJNINGEN
T: 088 - 008 37 00
E: PROJECTS.EUROPE@ARCELORMITTAL.COM
BMNED
ROOSEVELTLAAN 8
4536 GZ TERNEUZEN
T: 0115 - 620 927
E: INFO@BMNED.COM

GOOIMEER BV
DAMSLUISWEG 67
1332 EB ALMERE
T: 036 - 537 03 33
E: MAIL@GOOIMEER.NL
GRACE / DE NEEF CONSTRUCTION
CHEMICALS BVBA
INDUSTRIEPARK 8
B-2220 HEIST-OP-DEN-BERG
T: +32 15 - 249 360
F: +32 15 - 248 072
E: MARC.ALFONSEDA@GRACE.COM

BUIG CENTRALE STEENBERGEN B.V.
DR. A. PHILIPSSTRAAT 15
7903 AM HOOGEVEEN
T: 0528 - 229 400
F: 0528 - 263 880
E: INFO@BCSSTEEL.EU

HEKTEC BV
NEKKERWEG 63
1461 LD ZUIDOOSTBEEMSTER
T: 0299 - 420 808
E: P.IJNSEN@VANTHEKGROEP.NL

CRUX ENGINEERING BV
PEDRO DE MEDINALAAN 3C
1086 XK AMSTERDAM
T: 020 – 494 30 70
E: INFO@CRUXBV.NL

VAN DEN HEUVEL
HULSENBOSCHSTRAAT 2
4251 LR WERKENDAM
T: 0183 - 502 655
E: INFO@VDHEUVELWERKENDAM.NL

DIESEKO GROUP BV
LELYSTRAAT 49
3364 AH SLIEDRECHT
T: 0184 - 410 333
F: 0184 - 411 386
E: INFO@DIESEKOGROUP.COM

IHC FUNDEX EQUIPMENT BV
HOUTKADE 50
4463 AC GOES
T: 0113 - 232 900
F: 0113 - 212 630
E: INFO.FE@IHCIQIP.COM

DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL B.V.
VEILINGWEG 2
5301 KM ZALTBOMMEL
T: 0418 - 578 922
E: EMAIL.NL@DYWIDAG-SYSTEMS.COM

INPIEQ (INTERNATIONAL PILING
EQUIPMENT)
LIBERATORSTRAAT 3
4651 SC STEENBERGEN
T: 0164 - 687 740
E: INFO@INPIEQ.NL

FUGRO NL LAND BV
VEURSE ACHTERWEG 10
2264 SG LEIDSCHENDAM
T: 070 - 317 09 32
E: INFO@FUGRO.NL
GEOBEST BV
MARCONIWEG 2
4131 PD VIANEN
T: 085 - 489 01 40
E: INFO@GEOBEST.NL

INTRA BV
ZUIDWENK 78H
3751 CG BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
T: 088 - 100 25 20
F: 033 - 299 65 93
E: INFO@INTRABV.COM
TRAININGSCENTRUM CRESCENDO
NEUTRONWEG 1
1627 LG HOORN
T: 06 - 15 639 897
E: JOOP@TRAINCRESCENDO.NL

als
Zowel nieuw
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gebruikt dirad
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leverbaar!

Dé leverancier voor o.a.:
Warmgewalste U & Z

Koudgezette U, Z en

Hoeknaalden

damwandprofielen

Omega profielen

Verankering

Koudgewalste Z & Omega

Stalen buizen

Stalen balken

damwandprofielen

Combiwanden

Inkoop & verhuur

Vanaf heden produceren wij
naast stalen damwanden
ook stalen buizen.
Type

Diameter (mm)

Dikte (mm)

Naadloos

21,3 - 725

2,5 - 120

Langsnaad gelast

168,3 - 2.420

2,0 - 45

Spiraal gelast

219 - 3.810

3,5 - 35

Andere specificaties op aanvraag.
Conform DIN EN of API • Inclusief CE-markering • Ultrasoon onderzoek van lasverbindingen
Onze ingenieurs ondersteunen u graag bij het optimaliseren van uw ontwerp.

Zuidwenk 78H • 3751 CG

T. +31 (0) 88 100 2520

Bunschoten-Spakenburg

E. info@intrabv.com

Nederland

INTRABV.COM
RELY ON US
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Mixed-In-Place soilmix
Groutanker met strengen
Groutanker (paal) met staven
GEWI-anker (paal)
Cement-bentoniet dichtwand
Groot diameter boorpalen
Diepwand
Jet grouten
Grondverbetering
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www.bauer.nl
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