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o Sonisch aanbrengen© en Sonisch verwijderen©
  verankeringen conform CUR166 

o Dijkvernageling  

o Vervaardigen ankerpalen conform CUR236 

o Sonisch aanbrengen injectieslangen©  bij toepassing horizontale bodemafsluiting 

o Compensation grouting 

o Permeation grouting / bodeminjectie / TAM’s aanbrengen 

o Voorboren bij zware bodemcondities 

o Grondmonsters nemen in zware bodemcondities 

o (Destructieve) boringen in beton en staal 

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

 

www.h5s.com  |  Tuinschouw 8  |  4131 MD Vianen  |  info@h5s.com  |   0347-760006 

Specialist in allround sonische boor- en triltechnieken 

hektec.nl ENGINEERING EN MONITORING VOOR
GWW EN GEOTECHNIEK0299 420808

Hektec BV biedt u praktische oplossingen op het gebied 
van geo- en funderingstechnieken.
Wij zijn gespecialiseerd in engineering, monitoring en 
controle en bieden u daarmee een totaalpakket van
diensten in het traject van ontwerp tot oplevering.

Bij Hektec zijn wij altijd op zoek naar optimalisatie in 
ontwerp en technieken.
Door de samenwerking met onze zusterbedrijven
Gebr. van ’t Hek, De Waalpaal en Kuipers Funderings-
technieken, blijven wij continu praktijkgericht denken.

Van ons krijgt u altijd een haalbaar advies.

Uw partner voor
Monitoring en Controle
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De bouw, maar natuurlijk ook de 
funderingsbranche staat in 2020 
nogal voor wat uitdagingen; zo 
kregen we te maken met de PFAS 
en de stilstofcrisis en in maart 
dit jaar kwam daar ook even de 
Covid 19 boven op. Bedrijven 
en organisaties passen zich 

aan, thuis werken is een begrip 
geworden terwijl buiten de bouw 
onverminderd is door gegaan. 
Onze buitenmedewerkers hebben 
met de nodige maatregelen  en 
aanpassingen hun werk kunnen 
uitvoeren onder veilige en 
gezonde omstandigheden. Als 
branche hebben we de nodige 
adviezen aan onze leden kunnen 
geven en wij hopen dat een ieder 
zich op aangepast wijze door 
deze crisis heen kan komen.

Het voorliggende blad reflecteert 
een deel van onze activiteiten 
en die van de bij de NVAF 
aangesloten bedrijven. De NVAF 
is op vele fronten actief en dat 

blijkt ook uit de internationale 
betrokkenheid. Veel wordt in 
Brussel bepaald en betrokkenheid 
en invloed hierop is essentieel 
voor de toekomst van onze sector 
in Nederland. Daarnaast zit de 
NVAF niet stil, daar waar het gaat 
om het (door) ontwikkelen van de 
richtlijnen, ontwikkelen van kennis 
van ons product (paalproeven) 
en het ontwikkelen van kennis 
van onze medewerkers (MBO 
opleiding). De funderingsbedrijven 
vormen het hart van onze 
vereniging en zoals elk jaar staan 
er in dit blad weer een aantal in 
de picture.

Veel leesplezier gewenst!

WOORD VOORAF
TON GROENEWEG, VOORZITTER

The construction sector, and 
certainly also the foundation 
industry, is facing quite a 
few challenges in 2020; for 
instance, we had to deal with 
the PFAS and the nitrogen crisis, 
and in March, we were faced 
with Covid-19 on top of that. 
Companies and organisations 
adjusted, working from home 
became the standard, while 
outside, construction continued 
in full swing. With the necessary 
measures and adjustments, our 
outdoor employees were able 
to do their work under safe and 

healthy conditions. As a sector, 
we have been able to give our 
members all due advice and 
we hope that everyone can get 
through this crisis under adapted 
circumstances.

This magazine reflects a part of 
our activities and those of the 
companies affiliated to the NVAF. 
The NVAF is engaged in a variety 
of activities, which is also reflected 
in its international involvement. 
Much is determined in Brussels, 
which means that any involvement 
and influence there is essential 

for the future of our sector in the 
Netherlands. In addition, the NVAF 
is not sitting on its hands when it 
comes to (further) developing the 
guidelines, developing knowledge 
of our product (pile tests) and 
developing the knowledge of 
our employees (intermediate 
vocational education). The 
foundation companies form the 
heart of our association and, as 
every year, a number of them are 
highlighted in this magazine.

Enjoy reading it!

FOREWORD
TON GROENEWEG, CHAIRMAN
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FOUNDIZ BV:
Foundiz is een jong gespecialiseerd 
bedrijf dat funderingsequipment 
verkoopt en verhuurt voor 
funderingstechnieken. Wij leveren 
 het meest geschikte equipment  
voor uw project en ondersteunen  
met advies. Door middel van onder 
andere heibaarheidsanalyses kunnen 
we de meest geschikte machine 
bepalen. Foundiz is gespecialiseerd  
in funderingsmachines voor 
trillingsvrije technieken waaronder 
diverse typen boorpalen, jet-grouting, 
damwanddrukken en diepwanden. 
Gedegen advies in combinatie met 
het juiste equipment verzekerd u van 
een snelle en efficiënte uitvoering  
van uw project.

INZICHT HEIWERK:
Een nieuwe speler op de markt; 
nieuw, met meer dan 30 jaar ervaring 
in heiwerken. Ik zal mijzelf voorstellen: 
Erwin de Jong, vanaf de leeftijd van  
16 jaar al werkzaam in de Funderings-
technieken. En door de jaren heen 
veel inzicht gekregen in heiwerken  
en de planning er omheen. Hier ligt 
mijn kracht; een werk goed kunnen 
voorbereiden, uitvoeren volgens uw 
verwachting en nakomen van 
afspraken.

Ik werk samen met heier Bart (7 jaar 
ervaring) en met elkaar vinden we het 
een uitdaging om iedere opdracht uit 
te voeren zoals u als opdrachtgever 
dit verwacht. En eigenlijk willen we 
het dan liever net iets sneller, netter  
of beter doen dan die verwachtingen! 
Dit houdt ons werk leuk en uitdagend.

We zijn een klein bedrijf met veel 
ervaring, korte lijnen en met alle 
papieren ( gekeurde kranen, 
hijsgereedschappen, VCA en 
Vakbekwaamheid). Wij heien prefab 
betonpalen en u kunt bij ons altijd een 
offerte opvragen. Dit is vrijblijvend en 
bij het uitwerken van de offerte zullen 
wij per werk meedenken in 
mogelijkheden en oplossingen. Soms 
kom je met elkaar op een plan wat 
beter past of krijg je de bevestiging 
dat het gemaakte plan al goed 
passend is. Zowel het heiwerk als de 
levering van palen verzorgen wij voor 
u; wij doen waar we goed in zijn! En 
dit geldt voor zowel kleine werken als 
grote werken, alles is bespreekbaar. 
En als we een opdracht gegund 
krijgen, dan zullen wij deze uitvoeren 
zoals we hierboven hebben 
toegezegd!

SOLINES BV:
Solines is al meer da 30 jaar inter-
nationaal leverancier van surplus 
ronde stalen buizen, profielbuizen en 
downgraded partijen. Onze voorraad 
bestaat uit ruim 40.000 ton aan stalen 
buizen variërend in diameters tussen 
de 10 en 2500 millimeter. Het is 
mogelijk om uw laswerkzaamheden 
uit te besteden aan Solines. Via ons 
bedrijf Solines Welding & Construction 
lassen we de buizen voor u op maat. 
Ook bijkomende werkzaamheden 
zoals bijvoorbeeld het aanlassen van 
boorkoppen, voetplaten, spuitlanzen 
en flenzen gebeuren vakkundig door 
onze gecertificeerde lassers. Bij ons 
heeft u ook de mogelijkheid om uw 
buizen te laten trompen en zijn wij 
leverancier can Schroefinjectiepalen 
(SIP). Oftewel u kunt bij Solines terecht 
voor iedere buis die u nodig heeft in 
de grond-, weg- en waterbouw.MEEVER PIPES BV:

Meever Pipes is hét adres voor het 
leveren en produceren van buizen. 
Ook voor het verrichten van diverse 
laswerkzaamheden aan de buizen. 
Ook kunnen we de buizen voorzien 
van een tromp en eventueel een 
koppeldraad snijden aan de buizen  
bent u bij ons aan het juiste adres. Wij 
maken producten van hoogwaardige 
kwaliteit en staan bekend om onze 
snelle en flexibele leveringen. Met ons 
brede assortiment aan buizen, 1e keus 
gelast voorzien van de juiste 
certificaten, overproductie buizen, 
dikwandige naadloze buizen en 
buizen met PE, nemen we een 
wereldwijde prominente plaats in als 
toeleverancier voor handelaren, 
voorraadhouders en eindgebruikers. 
Onze focus ligt op het leveren van 
een totale oplossing van staal op het 
gebied van funderingen, kades, 
constructiewerken en pijpleidingen. 
Hierbij staan prijs, kwaliteit, productie, 
snelle en flexibele levering en een 
goede service hoog in het vaandel.
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We begonnen evenwel met hem 
te vragen naar zijn achtergrond en 
het werk dat hij deed voordat hij 
deze nieuwe functie op zich nam.

Ik werk al meer dan 25 jaar in de 
grondtechniek, bij Keller, waar ik 
de Business Unit Manager ben 
voor 10 landen in Zuidoost-Europa 
en Scandinavië. Ik ben ook 
voorzitter van de Nationale 
Oostenrijkse Federatie (VÖBU).

U HAD DUS AL EEN PAAR  
VERSCHILLENDE FUNCTIES 
VOORDAT U DEZE ACCEPTEERDE. 
WANNEER BENT U AAN DE SLAG 
GEGAAN BIJ DE EFFC?
Dat was in 2011. Ik was aanvanke-
lijk lid van de Contracts Working 
Group (Werkgroep Contracten). 
Na vijf jaar kreeg ik een leiding-
gevende functie bij de Federatie 
en ondersteunde ik het werk  
van de laatste twee presidenten, 
Hans-Joachim Bliss en Jose 
Candela. Het is een veeleisende 
functie, maar ik hoop aan ieders 
verwachtingen te kunnen voldoen. 
Ik herinner me dat ik, toen ik  
aan mijn ambtstermijn begon, 
opmerkte dat de komende 
periode “een overgangsperiode” 
zou zijn. De waarheid is dat ik 
geen idee had over de mate 
waarin we ons allemaal aan 
moesten passen toen de crisis 
toesloeg. 

EN HEBBEN DEZE 
AANPASSINGEN GELEID  
TOT HET BIJSTELLEN VAN 
DE DOELEN DIE U GEDURENDE 
UW AMBTSTERMIJN MET DE 
EFFC NASTREEFT?
Ik zou zeggen dat het meer een 
kwestie is van hoe dan van wat. 
Natuurlijk moeten we flexibel zijn 
als het op timing aankomt, dat wil 
zeggen: het implementeren van 

EEN AMBITIEUZE 
AGENDA VOOR 
ONZEKERE TIJDEN 

INTERVIEW MET EFFC-VOORZITTER 
ANDREAS KÖRBLER

Alhoewel Andreas Körbler, de nieuwe voorzitter van de European 
Federation of Foundation Contractors (EFFC) (Europese Federatie 
van Aannemers van Funderingen) in oktober vorig jaar werd 
benoemd, trad hij pas in februari in functie, aan de vooravond 
van de COVID-19-crisis. We spraken met Andreas over zijn doelen 
voor de EFFC voor de komende twee jaar - en waarom het wat 
langer kan duren voordat zijn werk van de grond komt, gezien de 
toegenomen onzekerheden.



NVAF FUNDERINGSBEDRIJF  |  2020  |  PAGINA 7  

“Het eerste doel dat ik voorgesteld heb heeft 
te maken met het intensiveren van de 
samenwerking tussen onze nationale federaties.”

deze doelen gaat langer duren 
dan ik had gehoopt. Maar 
uiteindelijk komen we er wel.

KUNT U EEN VOORBEELD 
GEVEN?
Het eerste doel dat ik voorgesteld 
heb heeft te maken met het 
intensiveren van de samenwerking 
tussen onze nationale federaties. 
Hier liggen veel kansen om 
werkrelaties te verbeteren, de 
beste werkmethoden te implemen-
teren en tot overeenstemming te 
komen met betrekking tot een 
hele reeks vraagstukken waarmee 
onze nationale leden worden 
geconfronteerd. Ik denk dat we 
deze kwesties effectiever kunnen 
aanpakken als we dit doen vanuit 
gedeelde principes, etc. 

Maar dan komen we bij het hoe. 
De technologieën die we nu 
hebben voor onlinevergaderingen 
etc. zijn indrukwekkend en 
hebben zeker hun nut, maar naar 
mijn mening is het element van 
het menselijke contact op de 
lange termijn gewoonweg 
onvervangbaar.

DE EFFC ZOU OORSPRONKELIJK 
IN MEI IN BOEDAPEST 
BIJEENKOMEN.
Dat klopt, en dat moest natuurlijk 
worden geannuleerd - een grote 
teleurstelling, maar onder de 
gegeven omstandigheden 
volkomen begrijpelijk. Maar ik ben 
erg blij dat we het naar oktober 
hebben kunnen verplaatsen, nu in 
Amsterdam. Ik zie dat Nederland 
uit de lockdown komt en dat cafés 
en hotels al weer open mogen 
met in achtneming van passende 
maatregelen op het gebied van 
social distancing. We hopen dus 
dat de vergadering deze keer 
volgens plan kan doorgaan.

En ik hoop ook dat we, zodra we 
elkaar ontmoeten, in staat zullen 
zijn om de andere doelen die ik 
voor de EFFC uiteen heb gezet, 
uit te werken en uit te voeren. 
Noot van de NVAF: helaas gaat 
ook deze meeting niet fysiek door 
in verband met de aangescherpte 
coronamaatregelingen.

U HAD HET OVER EEN 
HERNIEUWDE FOCUS OP 
WERKGROEPEN ALS MIDDEL 
OM HET WERK VAN DE EFFC  
TE VERGEMAKKELIJKEN.
Ja - dat is het tweede doel dat  
ik graag na wil streven. Het werk 
dat we doen moet relevant blijven 
voor onze nationale federaties en 
hun leden. Werkgroepen zijn een 
manier om ervoor te zorgen dat 
nieuwe initiatieven als het ware 
door de hele keten worden 

doorgegeven, of het nu gaat  
om duurzaamheid, gezondheid  
en veiligheid, of het onderdeel 
waaraan ik gewerkt heb: 
contracten.  Maar ze kunnen  
er ook voor zorgen dat we 
tweerichtingsverkeer ontwikkelen, 
zodat nationale federaties ons 
nationale kwesties voor kunnen 
leggen. Op die manier kunnen  
we sneller gemeenschappelijke 
oplossingen voor gedeelde 
problemen vaststellen en 
uitvoeren.

HET LIJKT ER DAN OOK OP DAT 
HET AANNEMEN VAN EEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 

AANPAK EN HET DELEN VAN DE 
BESTE WERKERVARINGEN 
BOVENAAN OP DE AGENDA 
STAAN.
Dat is inderdaad het idee. Nu zijn 
we een federatie van organisaties 
en niet een enkele, verenigde 
entiteit - daarover straks meer - 
maar ik ben er een groot 
voorstander van om waar mogelijk 
synergie te creëren. Dat is niet 
alleen efficiënter en het getuigt 
ook niet alleen van gezond 
verstand; het vergroot ook het 
vertrouwen en bouwt wederzijds 
respect op.

Dat geldt niet alleen binnen onze 
organisatie, maar ook voor de 
relaties van de EFFC met andere 
organisaties. Zo werken we 
samen met het Deep Foundations 
Institute (DFI) (Instituut voor Diepe 

Funderingen) aan de productie 
van een gemeenschappelijke gids 
voor leden van beide organisaties, 
waarin ervaringen en knowhow 
worden samengebracht. Dat helpt 
om het bewustzijn te vergroten 
van wat er is bereikt bij het 
beheer van de werkplatforms.  
De gids is een ander voorbeeld 
van synergie in actie, deze keer 
met het oog op de veiligheid van 
iedereen die een bouwplaats 
betreedt. Maar dat kan natuurlijk 
alleen gebeuren als de leden van 
elke organisatie de richtlijnen ook 
daadwerkelijk uitvoeren - en dat is 
een van de doelen waar ik me de 
komende jaren voor in ga zetten.



UW PARTNER IN STAAL
BUIG CENTRALE STEENBERGEN B.V.
Dr. A. Philipsstraat 15

Postbus 54 - 7900 AB

Hoogeveen

Nederland

CERTIFICATEN: ISO 9001 KSC-K00736 / KOMO K7230 / BENOR 117 VERDELER - 606 VLECHTER 
DIN-EN-ISO-17660-1 / AFCAB A13/124 / VCA** / OHSAS-K84854

T : +31 528 229 400

F : +31 528 263 880

E : info@bcssteel.eu

I  : www.bcssteel.eu

BTW : NL001266755B01

LB    : NL001266755L01

KVK  :            04011733

  

FUNDAMENT 
OM OP TE 
BOUWEN

Gildehaus / Bad Bentheim - Duitsland
Tel.: 0031 (0)85 273 27 30  |  info@ko-mats.com 

www.ko-mats.nl

• Hoge kwaliteit uit eigen productie
• Symmetrische boorgaten, verzinkte bouten
• CNC gefreesd, exact op lengte, afgeschuinde bovenkant
• Kleurmarkering naar wens
• Standaard afmetingen uit voorraad leverbaar
• internationaal direct op locatie geleverd

AZOBÉ / HARDHOUTEN
DRAGLINESCHOTTEN 
VOOR IEDERE TOEPASSING
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“Het potentieel om verdere, positieve 
transformaties mogelijk te maken is enorm,  
ook voor de bouwsector...”

ER IS OOK SAMENGEWERKT 
MET DE EUROPEAN 
CONSTRUCTION INDUSTRY 
FEDERATION (FIEC) (EUROPESE 
FEDERATIE VOOR DE BOUW-
NIJVERHEID) OVER EEN ANDER 
VRAAGSTUK DAT VERBAND 
HOUDT MET WERKEN OP 
BOUWPLAATSEN.
Ja, we streven met dit initiatief 
naar een universeel erkende 
licentie voor boorplatforms.  
Dat zal een groot verschil maken  
voor operators die werk zoeken  
in meer dan één land, om nog 
maar te zwijgen over de voor-
delen voor bouwbedrijven  
die dus een grotere pool van 
talent krijgen om uit te kiezen.

Nu weet ik dat dit niet van de ene 
op de andere dag zal gebeuren - 
er is nog veel werk aan de winkel 
om bijvoorbeeld op EU-niveau tot 
afstemming van de regelgeving  
te komen. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat als onze nationale 
federaties en de FIEC samen 
optrekken, we ook samen kunnen 
werken met de EU en de indivi-
duele nationale regeringen ten 
einde dit mogelijk te maken. Zoals 
het gezegde luidt: waar een wil is, 
is een weg.

EN U HEEFT OOK VOORGESTELD 
OM BINNEN DE EFFC VERDER 
TE WERKEN OP EEN ANDER 
TERREIN WAAROP U EEN 
GEDEELD BELANG MET DE FIEC 
HEEFT.
Ja; digitalisering houdt tegen-
woordig veel mensen bezig – en 
dat is niet verwonderlijk gezien  
de veranderingen die het al heeft 
teweeggebracht in de Europese 
economie. Het potentieel om 
verdere, positieve transformaties 
mogelijk te maken is enorm, ook 
voor de bouwsector - maar alleen 
als we in Europa vooroplopen. 
 Het is een feit dat we behoorlijk 

ver achterlopen op de Verenigde 
Staten en China met betrekking 
tot grote gedeelten hiervan, zoals 
het beheer van gegevens en de 
regelgevende kaders die ervoor 
gelden. Dit soort zorgen leidden 
tot het FIEC-manifest over 
digitalisering dat oproept tot  
een aantal veranderingen en 
initiatieven die de branche ten 
goede zullen komen, zoals een 
focus op digitale vaardigheden, 
een passend regelgevingskader 
voor databeleid, en in het 
bijzonder; de controle over de 
gegevens.  Dus hebben we een 
en ander in verband met het 
manifest met de FIEC afgestemd. 
Ik heb het gevoel dat de EFFC zou 
kunnen profiteren van een digitale 
werkgroep wiens inspanningen 
een aanvulling zouden kunnen 
zijn op het werk dat aan het 
Manifest is verricht door uiteen  
te zetten wat onze branche wil en 
nodig heeft en ervoor te zorgen 
dat onze belangen zowel worden 
beschermd als gepromoot.

TOT SLOT NOG EEN LAATSTE 
VRAAG: U HEEFT ZOJUIST 
GEZEGD DAT DE EFFC EEN 
FEDERATIE VAN ORGANISATIES 
IS, NIET EEN ENKELE ENTITEIT.
Dat klopt. Het gaat meer om 
gemeenschappelijke interesses 
dan om het even welke drang 
naar uniformiteit. En de huidige 
crisis laat een voorbeeld daarvan 
zien: hoeveel afstand is er 
bijvoorbeeld nodig als het gaat 
om ‘sociale afstand’ op een 
bouwplaats? Is het een meter? 
Anderhalf? Twee? Hoeveel 

bouwvakkers kunnen veilig 
lunchen in een ruimte van  
x vierkante meter? En hoe zit  
het met mondmaskers? Moeten 
die alleen binnen worden gebruikt 
of alleen in kleine ruimtes? En zo 
gaat de lijst maar door.

DUS GEEN UNIFORME 
REGELGEVING.
Dat klopt - en zo hoort het ook. 
Elk land, en in sommige situaties 
zelfs individuele gecontracteerde 
bedrijven, zullen beslissingen 
moeten nemen, soms zelfs ter 
plekke, maar met als uitgangs-
punt: wat is het beste voor alle 
betrokkenen?

En dat is uiteindelijk waar het  
om gaat: hard werken om de 
belangen van onze nationale 
federaties en van gespecia-
liseerde funderingsaannemers  
in heel Europa te behartigen, ook 
als we kijken naar het welzijn van 
de Europese economie en de 
samenleving in het algemeen.

De ‘grote uitdagingen’ waarover 
 ik sprak toen ik met mijn werk 
begon bleken nog groter dan we 
ons aan de vooravond van de 
crisis voor konden stellen - maar 
ik ben een koppige optimist: ik 
geloof sterker dan ooit dat we,  
als we samen blijven werken 
binnen de Federatie maar ook 
met andere organisaties zoals  
de DFI en de FIEC, de EU en de 
nationale regeringen, positieve  
en zinvolle transformaties kunnen 
blijven bewerkstelligen waarvan 
alle betrokkenen profiteren.



AN AMBITIOUS AGENDA 
FOR UNCERTAIN TIMES

INTERVIEW WITH EFFC PRESIDENT ANDREAS KÖRBLER

Though Andreas Körbler, the new President of the European Federation of 
Foundation Contractors (EFFC), was appointed in October last year, he took up 
his duties only in February, right on the eve of the COVID-19 crisis. We talked 
to Andreas about his goals for the EFFC over the next two years—and how it 
may take a bit longer for this work to get off the ground, given all the swirling 
uncertainty.

We began, though, by asking him about his background and 
the work he did before he took on this new role.
Well, I’ve been in ground engineering for over 25 years, at 
Keller, where I’m the Business Unit Manager for 10 countries 
in Southeastern Europe and the Nordics. I’m also President 
of the National Austrian Federation (VÖBU).

SO YOU WERE ALREADY WEARING A FEW HATS 
BEFORE PUTTING ON THIS ONE. AND WHEN DID YOU 
JOIN THE EFFC?
That was back in 2011. I was initially a member of the 
Contracts Working Group. Five years later I became an 
officer of the Federation, supporting the work of the last  
two presidents, Hans-Joachim Bliss and Jose Candela.  
Big shoes to fill, but I hope to live up to everyone’s 
expectations. I recall remarking when I started my term 
that the period we were entering into was “a transitional 
time.” The truth is, I had no idea just how much we’d all  
have to adapt as the crisis took hold. 

AND HAVE THESE ADAPTATIONS LED TO ANY CHANGES 
IN THE GOALS YOU WOULD LIKE TO SEE THE EFFC 
PURSUE DURING YOUR TERM?
I’d say it’s more a question of the how than of the what. And 
of course we have to be adaptable when it comes to timing, 
which is to say: implementing these goals is going to take a 
bit longer than I’d hoped. But we’ll get there eventually.

CAN YOU GIVE AN EXAMPLE?
Well the first goal I’ve proposed has to do with intensifying 
cooperation among our national federations. There’s a big 
opportunity here to enhance working relationships, 
implement best practices, and come together on the whole 

range of issues facing our national members. I think we  
can address these more effectively if we do so from shared 
principles and so on. 

But then we come to the how. The technologies we now 
have for online meetings and so on are impressive and have 
no doubt been helpful, but in my view the element of human 
contact is, in the long term, simply irreplaceable.

THE EFFC WAS ORIGINALLY SUPPOSED TO BE MEETING 
IN MAY, IN BUDAPEST.
That’s right, and of course that had to be cancelled— 
really disappointing, if entirely understandable in the 
circumstances. But I’m really pleased that we’ve been able 
to reschedule for October in Amsterdam. I see that the 
Netherlands is now coming out of its lockdown, and that 
cafes and hotels have already been allowed to re-open,  
with the appropriate social-distancing measures. So here’s 
hoping that this time the meeting can go ahead as planned.

And I hope, too, that, once we do meet, we’ll be able to flesh 
out and start pursuing more fully the other goals I’ve outlined 
for the EFFC.

YOU’VE TALKED ABOUT A RENEWED FOCUS ON 
WORKING GROUPS AS A MEANS FOR FACILITATING  
THE EFFC’S WORK.
Yes—this is the second goal I’d like us to pursue. The work 
we do has to remain relevant to our National Federations 
and their members. Working groups are one way to ensure 
that new initiatives are passed down the chain, so to speak, 
whether the topic is sustainability, health and safety, or the 
area I worked on, contracts.1 But they can also ensure that 
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we have a two-way street, so that National Federations can 
bring national issues to us. That way we can more quickly 
identify and adopt common solutions to shared problems.

IT SEEMS, THEN, THAT ADOPTING A COMMON 
APPROACH AND SHARING BEST PRACTICES ARE RIGHT 
UP THERE ON THE AGENDA.
That’s indeed the idea. Now, we’re a federation 
organisations, and not a single, unified entity—more on  
that in a moment—but I’m a firm believer in creating 
synergies wherever possible. That’s not only more efficient, 
and it’s not only common sense: it also enhances trust and 
builds mutual confidence.
That applies not only within our membership, but also to  
the EFFC’s relations with other organisations. For instance, 
we’ve been cooperating with the Deep Foundations Institute 
(DFI) on the production of a common guide, for members of 
both organisations, that brings together their experience  
and know-how. That helps increase awareness of what has 
been achieved in the management of working platforms.  
The guide is another example of synergy in action, this time 
with a view to ensuring the safety of everyone who accesses 
a construction site. But of course that can happen only if the 
members of each organisation actually implement the 
guidelines—and that’s one of the goals I’ll be promoting over 
the next couple of years.

THERE HAS ALSO BEEN COOPERATION WITH THE 
EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY FEDERATION 
(FIEC) ON ANOTHER ISSUE RELATED TO WORK ON SITES.
Yes—what we’re aiming for with this initiative is a universally 
recognised license for rig operators. That will make a big 
difference to operators looking for work in more than one 
country, not to mention the benefits for constructions 
companies, who will thus have a larger pool of talent to 
choose from.

Now I know this is not going to happen overnight—there’s 
still a lot of work to be done to get to the kind of regulatory 
alignment required at the EU level, for instance. But I’m 
convinced that, if our national federations and the FIEC pull 
together, we can work with the EU and individual national 
governments to make this happen. As the saying goes, 
where there’s a will there’s a way.

AND YOU’VE ALSO PROPOSED FURTHER WORK  
WITHIN THE EFFC ON ANOTHER AREA IN WHICH YOU 
HAVE A SHARED STAKE WITH FIEC.
Yes: digitalisation is on a lot of people’s minds these days—
hardly surprising, given the transformations it has already 

wrought in the European economy as a whole. And its 
potential to enable further, positive transformations is huge, 
including for the construction industry—but only if we in 
Europe get ahead of the curve. The fact is, we’re quite  
far behind the United States and China in so many areas 
within this space, such as control of data and the regulatory 
frameworks governing that. It was concerns such as this  
that led to the FIEC Manifesto on Digitalisation, which calls 
for a number of changes and initiatives that will benefit the 
industry, such as a focus on digital skills, an appropriate 
regulatory framework on data policy, and in particular the 
control of data.2 So we’re aligned with the FIEC on the 
manifesto. But my sense is that the EFFC could benefit from 
a Digital Working Group whose efforts could complement 
the work that has been done on the Manifesto, by setting  
out what our industry wants and needs, and helping ensure 
that our interests are both protected and promoted.

ONE LAST QUESTION IN CLOSING:  
YOU MADE A POINT OF SAYING A FEW MOMENTS AGO 
THAT THE EFFC IS A FEDERATION OF ORGANISATIONS, 
NOT A SINGLE ENTITY.
That’s right. It’s more about commonalities of interest than 
any drive towards uniformity. And the current crisis highlights 
a case in point: how much distance is required when it 
comes to “social distancing” on a construction site, for 
instance? Is it one metre? One-and-a-half? Two? How many 
construction workers can safely eat lunch in a space of x 
square metres? And what about masks? Only indoors, or 
only in confined spaces? And the list goes on.

SO NO UNIFORM REGULATIONS THERE.
That’s right—and that’s as it should be. Each country, and  
for some situations even individual contracting companies, 
will have to make decisions, sometimes on the fly, the 
principle being: What’s best for all those involved?
And that, in the end, is really our guide: working hard to 
promote the interests of our national federations and of 
specialist foundation contractors across Europe, even as  
we look to the well-being of the European economy and  
of society more broadly.
The “big challenges” I spoke about when I took up my  
duties have turned out to be even bigger than we could 
have imagined back then, on the cusp of the crisis—but  
I’m a stubborn optimist: I believe more firmly than ever that,  
if we keep working together, within the Federation but also 
with other organisations such as the DFI and the FIEC, as 
well as the EU and national governments, we can continue 
to bring about positive and meaningful transformations that 
will benefit everyone involved.
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“ONTBREKENDE KENNIS OVER 
UITVOERINGSPARAMETERS 
LEIDT REGELMATIG 
TOT INEFFICIËNTIE”

PAALPROEVEN NAAR HET DRAAGVERMOGEN 
VAN IN DE GRONDGEVORMDE PALEN
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“ONTBREKENDE KENNIS OVER 
UITVOERINGSPARAMETERS 
LEIDT REGELMATIG 
TOT INEFFICIËNTIE”

Bij het ontwerp of de toetsing van het funderen met in de 
grondgevormde palen worden vaak strikte eisen gesteld aan de 
uitvoering. Vaak zijn deze eisen gebaseerd op ‘onderbuikgevoel’ 
of aannames. Nog dit jaar wil de NVAF een tweede serie eigen 
paalproeven doen naar het draagvermogen van geschroefde,  
in de grond gevormde palen.

Doel van de proeven is het 
verkrijgen van kennis over de 
invloed van uitvoeringsparameters 
op de kwaliteit en het draag-
vermogen van deze palen. Aan  
de proefseries werken tien 
lidbedrijven van de NVAF 
eendrachtig samen, wat uniek  
kan worden genoemd. 
De eerste proefserie bestond  
uit verkennende proeven om  
de invloed van de paalpuntvorm 
te onderzoeken. In de tweede 
proefserie zal de invloed van de 
groutinjectie het onderwerp zijn. 
Dit moet leiden tot meer kennis 
binnen welke bandbreedtes de 
parameters kunnen worden 
gevarieerd om op efficiënte wijze 
betrouwbare funderingspalen te 
maken.

VARIABELE 
UITVOERINGSPARAMETERS
“Bij het maken van geschroefde 
palen, zeker in combinatie met 
groutinjectie, heb je zeer veel 
variabele uitvoeringsparameters. 
Opdrachtgevers en toetsende 
instanties willen het liefst dat alle 
palen op dezelfde manier worden 
gemaakt, maar realiseren zich niet 
dat de grondeigenschappen en 
grondopbouw per projectlocatie 
flink kunnen verschillen. Deze 
omstandigheden en de paal-
diameter en lengte bepalen de 
weerstand bij het inschroeven. 
Om de palen overal op diepte te 
krijgen dienen parameters als 
pull-down, boormoment, 
injectiedebiet ook te variëren.  
Dit levert vaak discussies op met 
soms flinke stagnaties tot gevolg. 

Met deze eigen onderzoeken 
willen we aantoonbaar maken  
met welke bandbreedte op deze 
parameters goede palen kunnen 
worden gemaakt.”, aldus Bartho 
Admiraal.

DIVERSE AANVULLENDE 
PROEVEN
Enkele jaren geleden is de 
ontwerpnorm voor funderings-
palen aangepast. Vervolgens is  
er een NPR uitgebracht over  
het uitvoeren van paalproeven, 
met als onderliggend doel dat 
bedrijven grootschalig palen 
zouden testen om per bedrijf 
erkende, betere paalfactoren te 
mogen gebruiken in het ontwerp. 
De NVAF heeft dit traject niet 
ondersteund, omdat bedrijven  
niet alleen meerdere paaltypen in 
hun pakket hebben, maar vooral 
omdat per paaltype limieten zijn 
gesteld aan de dimensies en 
parametervariatie. Daarmee is  
een volledig proefprogramma 
onbetaalbaar en niet haalbaar. 
“Wat we wel zien is dat er op 
projecten eerder vereenvoudigde 
paaltesten worden uitgevoerd  
en dat een paar grote opdracht-
gevers hun verantwoordelijkheid 
nemen. Uiteindelijk werkt een 
gunstiger paalontwerp ook in  
hun voordeel, al blijft soms nog  
de discussie over de parameters. 
Nederland kent veel geotechnisch 
adviseurs met diverse meningen 
wat de parameters moeten zijn. 
Maar we weten eigenlijk nog heel 
weinig wat er in de grond gebeurt 
en waar de gevoeligheden liggen. 
Bij de eigen praktijkproeven 



• Uiterst duurzame oplossing
• Milieuvriendelijk
• Géén extra dure installatiekosten
• Lage kosten, snelle bouwtijd
• Geen verstoring van de bodem

Damwanden als oneindige energiebron

CO2 NEUTRAAL*

Tel: 036-5370333    mail@gooimeer.nl    www.gooimeer.nl * Indien warmtepomp op zonne-energie draait.

Onbeperkt gratis energie opwekken  
met behulp van energie-damwanden

adv-GM-energy_Opmaak 1  27-03-20  08:46  Pagina 1

Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV  Nieuwerkerk aan den IJssel      

t 0180 - 633 048      e kandtbv@kandtbv.nl      www.kandtbv.nl

Bij Kandt 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.

Oplossingen 
door maatwerk.

- SINDS 1978 -



NVAF FUNDERINGSBEDRIJF  |  2020  |  PAGINA 15  

variëren we bewust met 
parameters om meer inzicht te 
krijgen en dit te delen”, aldus 
Bartho Admiraal.

TAL VAN FACTOREN SPELEN 
EEN ROL
“Het gedrag van in de grond 
gevormde schroefpalen is van 
zoveel verschillende factoren 
afhankelijk dat deze niet met één 
proef zijn vast te leggen, vandaar 
dat we ons in een nieuwe proef 
beperken tot het variëren van 
groutdebiet en groutsamen-
stelling; Een hoog debiet wordt 
geassocieerd met spoelen en  
dus minder grondverdringing,  
het cementgehalte met de sterkte. 
Een hoger debiet zal vaak leiden 
tot een grotere inboorsnelheid en 
kan dus ook een gunstige invloed 
hebben. Hetzelfde geldt voor een 
hogere watercementfactor oftewel 
meer water in het mengsel. 
Daarbij geldt ook dat bij de 
boorpunt de grout met de grond 
wordt gemengd en er dus een 
ander mengsel wordt gevormd 
dan aangemaakt in de meng-
centrale. Kortom zelfs het 
interpreteren van deze twee 

variabelen kan behoorlijk complex 
worden. De voorbereiding van de 
proeven vraagt dan ook veel 
aandacht. Momenteel wordt hier 
door medewerkers van meerdere 
bedrijven aan gewerkt. 

SAMENWERKING MET 
OPDRACHTGEVERS EN 
TU DELFT
Bij de eerste serie paalproeven 
werd nauw samengewerkt met 
prof. Ken Gavin van de vakgroep 
Geotechniek TU Delft. Twee 
afstudeerders deden mee in de 

uitvoering en de uitwerking van 
de proeven. “Deze vorm van 
samenwerking is voor alle partijen 
zeer waardevol. Ook voor de 
tweede serie willen we de 
samenwerking zoeken met de 
TUD, maar ook met het expert-
team van de NEN”, zegt Bartho 
Admiraal.

Ook grote opdrachtgevers zijn 
bezig met het uitvoeren van 
paalproeven. Deze proeven zijn 
gericht op het bepalen van het 
geotechnisch draagvermogen van 
de paalpunt en de paalschacht. 
Een voortrekkersrol hierin heeft 
het Havenbedrijf Rotterdam, die 
recent een grootschalige paal-
proef heeft uitgevoerd. Ditmaal 
zelfs met een 3-tal paaltypen.  
Zij hebben berekend wat een 
gunstiger paalontwerp hun  
zou kunnen opleveren. “Maar 
evengoed grote complimenten 
dat zij een groot budget hebben 
vrijgemaakt en hoe zij de proeven 
hebben opgezet”, aldus Admiraal. 
Ook bij deze proeven is de TU 
Delft betrokken, met name om  
te onderzoek of ook de reken-
modellen in Nederland kunnen 

“Uiteindelijk werkt een gunstiger paalontwerp 
ook in hun voordeel, al blijft soms nog de 
discussie over de parameters.”

worden verbeterd. De NVAF is 
ook betrokken om mee te denken 
over de uitvoeringsaspecten en 
om de resultaten van de paal-
proeven te beoordelen. Zo 
mogelijk worden die uitgewerkt  
in een protocol en/of worden 
hiervoor aanvullende proeven 
gedaan in de volgende proefserie. 
Ook Rijkswaterstaat zal vergelijk-
bare paalproeven als HBR uit-
voeren in samenwerking met de 
TU Delft en ook hier is de NVAF 
vanzelfsprekend beschikbaar om 
kennis te leveren.

STERKTE NVAF ALS VERENIGING
“Het feit dat tien bedrijven binnen 
de funderingsbranche samen-
werken in dit testproject is uniek, 
maar geeft ook aan dat het belang 
door alle partijen wordt onder-
kend. Door samenwerking kan 
aanzienlijk meer worden bereikt 
dan één bedrijf individueel zou 
bereiken. De testen die we als 
NVAF uitvoeren bieden niet alleen 
een goede mogelijkheid om aan 
te sluiten bij andere initiatieven 
van opdrachtgevers en van weten-
schappelijke instituten, maar ook 
om te laten zien dat de vereniging 
staat voor de kwaliteit van het 
werk van haar leden. “Uiteindelijk 
hebben we samen hetzelfde doel 
namelijk het maken van goede, 
veilige en efficiënte funderingen”, 
besluit Bartho Admiraal.



PILING TESTS BY BEARING CAPACITY OF THE PILES FORMED IN THE GROUND

“ABSENCE OF KNOWLEDGE 
REGARDING IMPLEMENTATION 
PARAMETERS  
FREQUENTLY LEADS TO 
INEFFICIENCY”
During the design of the assessment of founding by use of piles formed in the 
ground, often strict requirements are set to the implementation. Many times these 
requirements are based on “gut feelings” or assumptions. No later than by the end 
of this year, the NVAF wishes to have conducted a second series of own pile tests 
on the bearing capacity of screwed piles formed in the ground.

The aim of the tests is to obtain 
knowledge about the influence of 
implementation parameters on the 
quality and the bearing capacity 
of these piles. Dozens of member 
companies of the NVAF work together 
on this as a unity, which could be 
considered exceptional. The first 
series of tests consisted of exploratory 
tests to investigate the influence of 
the pile tip. During the second series 
of tests, the influence of the grout-
injection will be studied. This should 
lead to more knowledge about the 
band widths between which the 
parameters can be varied, in order to 
efficiently produce reliable foundation 
piles.

VARIABLE IMPLEMENTATION 
PARAMETERS
“During the manufacturing of screwed 
piles, particularly in combination 
with grout-injection, one will require 
many, very diverse implementation 
parameters. Clients and assessing 
institutions would prefer that all piles 
are manufactured in the same way, 
but they do not realise that the soil 
properties and soil construction may 
severely differ per project location. 

These conditions, as well as the pile 
diameter and length, are decisive 
when determining the resistance 
during screwing. In order to get 
the piles to depth in all locations, 
the parameters, like pull-down, 
drill moment, injection flow rate, 
should also vary. This often leads to 
discussions, with possible severe 
delays, as a consequence. With 
these own investigations, we wish to 
demonstrate which band width should 
be used on these parameters to 
create proper piles”, Bartho Admiraal 
states.

VARIOUS ADDITIONAL TESTS
Some years ago, the design standard 
for foundation piles was adjusted. 
Subsequently, an NPR (New Dutch 
Practice Guideline) was published 
regarding the implementation of pile 
tests, with the underlying aim that 
companies would do large-scale 
testing on the piles to be able to use 
acknowledged, better pile factors in 
the design, per company. 
The NVAF did not support this 
process, as not only do companies 
have multiple pile types in their 
portfolio, but mainly because limits 

were set for some pile types with 
respect to dimensions and parameter 
variants. As such, an entire testing 
program cannot be afforded and 
is not feasible. “What we do see is 
that simplified pile tests are sooner 
being conducted at projects and that 
some of the major clients are taking 
their responsibility. Ultimately, a more 
favourable pile design will also benefit 
them, even though sometimes the 
discussion about the parameters 
remains. The Netherlands have many 
geotechnical advisors with varying 
opinions about what the parameters 
should be like. But in fact we, as yet, 
know little about what happens in the 
soil and what the sensitive aspects 
are. During the own practice tests, 
we deliberately vary the parameters 
to get a better understanding and to 
share the results”, Bartho Admiraal 
explains.

MANY FACTORS ARE PLAYING 
A ROLE
“The behaviour of screwed piles 
formed in the ground depends on 
so many factors that they cannot be 
captured in one single test, for which 
reason we will restrict to varying the 
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grout flow rate and grout compound 
when performing a new test. A high 
flow rate is associated with rinsing 
and thus less soil displacement, the 
concrete content and its strength. 
 A higher flow rate will usually lead 
 to larger drilling speed and may, as 
such, have a positive effect as well. 
The same goes for a higher water-
cement factor, in other words, more 
water in the mixture. In this case, the 
grout is mixed with the soil near the 
drill point, so a different compound 
is being formed than had it been 
prepared in the mixing facility. In 
short, even the mere interpretation 
of these two variables may become 
significantly complicated. The 
preparation of the tests therefore 
requires a lot of attention. Employees 
of several companies are currently 
working on this. 

COLLABORATION WITH CLIENTS 
AND TU DELFT
During the first series of pile tests, 
there was close cooperation with 
prof. Ken Gavin of the professional 
group Geo-technique TU Delft. 
Two graduates participated in the 
implementation and elaboration of 

the tests. “This form of collaboration 
is high valuable for all parties. Also 
for the second series, we seek 
collaboration with the TUD, but also 
with the NEN expert team”, Bartho 
Admiraal explains.

Also large clients are currently 
engaged with the implementation of 
pile tests. The tests aim to determine 
the geo-technical bearing strength 
of the pile tip and the pile shaft. The 
Port of Rotterdam has a leading 
role here. They recently conducted 
a large-scale pile test. This time it 
concerned no less than 3 pile types. 
They calculated the possible benefits 
of a more favourable pile type. “But 
nonetheless, we highly appreciate 
the fact that they freed up a large 
budget and for the way they set up 
the tests”, Admiraal states. The TU 
Delft was also involved in these tests, 
in particular to investigate whether 
there is room for improvement of the 
calculation models in the Netherlands. 
The NVAF has also been engaged to 
think along about the implementation 
aspects and to assess the results 
of the pile tests. If possible, these 
will be elaborated in a protocol and/

or subsequent related tests will be 
performed in the following test series. 
Also Rijkswaterstaat (Department of 
Waterways and Public Works ) will 
perform pile tests, similar to those of 
HBR, in cooperation with the TU Delft 
also in this case, NVAF will obviously 
be available to provide know-how.

STRENGTH OF NVAF AS AN 
ASSOCIATION
“The fact that ten companies 
within the foundation branch are 
cooperating in the test project is quite 
unique, but this also stresses that the 
importance is being acknowledged 
by all parties. A lot more can be 
achieved through cooperation than 
by each individual company. The 
tests that we perform as NVAF not 
only offer a great opportunity to align 
with other initiatives of clients and 
scientific institutions, but also show 
that the association stands for quality 
of the work of its members. “In the 
end, we all have the same purpose, 
which is to produce proper, safe and 
efficient foundations”, Bartho Admiraal 
concludes.
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“ELIMINEER DE RISICO’S  
BIJ DE BRON”
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De aanpassing van de richtlijnen uit 2016 is nodig omdat er sinds die tijd 
veel is gebeurd op het gebied van arbeidsomstandigheden en omgevings-
management, maar ook omdat we te maken hebben met de nieuwe 
Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid.

DRIE BELANGRIJKE THEMA’S
Binnen het thema “Veilig hijsen van funderingselementen in de publieke 
omgeving” draait het om drie onderwerpen: Funderingswerk binnen de 
publieke omgeving; Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden en de 
instructie POD/ Intentieverklaring en protocol rond het lossen van palen  
bij POD-transporten (Palen Over Dak-transporten). De update van de 
richtlijn Funderingswerk in de publieke omgeving is in ontwikkeling;  
De Instructie POD is klaar en het aanpassen van de richtlijn Veilig Hijsen  
bij funderingswerkzaamheden wordt binnenkort formeel aangevat.  
Van deze laatstgenoemde richtlijn zal de POD-instructie deel uit maken.

VEILIGHEID BEGINT BIJ HET ONTWERP
“In de richtlijn ‘Funderingswerk binnen de publieke omgeving’ en de 
richtlijn ‘Veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden’ komt vooral naar 
voren dat veiligheid begint bij het ontwerp. Hou je tijdens de ontwerpfase 
géén of onvoldoende rekening met het thema: veiligheid, zoals het 
toepassen van de juiste machine met voldoende capaciteit, de draagkracht 
van de ondergrond, maar ook met het aanleveren en het hijsen van de 
funderingselementen, dan kun je tijdens de uitvoering voor moeilijke 
keuzes komen te staan. Veiligheidsrisico’s komen vooral naar voren tijdens 
de realisatiefase. In onze richtlijn streven we ernaar om deze risico’s al in 
de ontwerpfase te benoemen en door een goede werkvoorbereiding 
maatregelen te nemen om de optredende veiligheidsrisico’s, waar 
mogelijk, te elimineren, maar in ieder geval te minimaliseren”, aldus 
Scheltinga.

De NVAF-werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu en 
de Technische commissie Funderingsmachines werken aan 
het actualiseren van de richtlijnen rond: “Het veilig hijsen van 
funderingselementen in de publieke omgeving.“ De bestaande 
richtlijnen zijn van 2016. “Met de aangepaste richtlijnen willen 
wij aansluiten bij de nieuwe Landelijke Richtlijn Bouw- en 
Sloopveiligheid”, aldus Arno Scheltinga en Piet Bakker (Aboma).

VEILIG HIJSEN VAN FUNDERINGSELEMENTEN 
IN DE PUBLIEKE OMGEVING
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LANDELIJKE RICHTLIJN BOUW- EN 
SLOOPVEILIGHEID
Bij het updaten van de richtlijnen hebben we te maken 
met actuele documenten; zoals de Arbocatalogus 
Funderingen, het Vakboekje Veilig Funderen, 
Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid (LRBS), 
Richtlijn Torenkraan, de Richtlijn Mobiele kraan van  
de VVT, BTC Bouwterreincertificaat Nederland en de 
herziening van het Bouwbesluit met als specifiek 
thema: ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’. 
Belangrijk zijn ook alle technische ontwikkelingen  
die de afgelopen jaren plaatsvonden. 

“Het is opmerkelijk dat, ondanks bestaande wet-
geving rond arbeidsomstandigheden, in de nieuwe 
LRBS weinig wordt ingegaan op de Arbo-wettelijke 
benadering rond veilig werken binnen de funderings-
branche”, aldus Scheltinga: “Daarnaast geldt de  
LRBS in principe niet voor infrastructurele werken. 
omdat daar het Bouwbesluit vaak niet van toepassing 
is. De meeste specifieke funderingsrisico’s in de 
publieke omgeving en een opsomming van de te 
treffen maatregelen worden echter wel vermeld in  
de nieuwe NVAF-richtlijnen, ongeacht of het de bouw 
of infra betreft. Natuurlijk staan in de LRBS ook  
diverse belangrijke algemene toevoegingen voor  
de funderingsbranche. Zeer belangrijk is, dat  
wanneer in de tekst de woorden ‘hijsen’ dan wel 
‘hijswerkzaamheden’ worden genoemd, dat altijd 
‘hijsen bij funderingswerkzaamheden” impliceert”, 
aldus Scheltinga.

COÖRDINATIE TIJDENS ONTWERP EN 
WERKVOORBEREIDING
De NVAF-richtlijnen houden vast aan de coördinatie 
tijdens de ontwerp-, werkvoorbereidings- en 
uitvoeringsfases en benoemt de risico’s tijdens deze 
fases bij het werken in de publieke omgeving. Deze 
methodiek is aangehouden vanwege de arbeid-
hygiënische strategie: elimineer het risico bij de bron. 

“Hou je tijdens de ontwerpfase  
géén of onvoldoende rekening met 
het thema: veiligheid, dan kun je 
tijdens de uitvoering voor moeilijke 
keuzes komen te staan.”

De NVAF-richtlijnen gelden dus ook voor infra-
structurele werkzaamheden binnen de publieke 
omgeving en daarmee ook voor bouwwerken  
die lager zijn dan de hoogte van het in te zetten  
materieel en de lengte van de te verwerken 
funderingselementen.

INVLOED OP DE PROCESSEN.
Scheltinga: “Onze lidbedrijven zijn qua omvang en 
activiteiten zeer divers. Treedt een lidbedrijf bij 
 een project op als hoofdaannemer dan kan het 
invloed uitoefenen op de processen: Ontwerp en 
Werkvoorbereiding. Deze invloed is echter beduidend 
minder wanneer de werkzaamheden worden 
uitgevoerd als onderaannemer. Voor dit type bedrijf  
is hoofdstuk 5 (uitvoering) het meest relevant. In dit 
hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
verantwoordelijkheden in veelvoorkomende werk-
situaties, zowel voor de opdrachtgever, (hoofd)
aannemers als de funderingsaannemer. Hiertoe zijn 
duidelijke tekeningen, schema’s en tabellen 
opgenomen. Belangrijk is het om altijd goed op de 
hoogte te zijn van de geldende eisen met betrekking 
tot veilig werken in de publieke omgeving. De richt-
lijnen bieden een juiste ondersteuning, maar kunnen 
nooit een compleet beeld geven van veilig hijsen en 
funderen binnen deze publieke omgeving. Blijf dus 
alert en zorg altijd voor maatwerk, ook bij veranderende 
omstandigheden!”, aldus Scheltinga en Bakker.
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De nieuwe NVAF-richtlijn Funderingswerk  
in de Publieke Omgeving wordt opgesteld  
door de projectgroep publieke omgeving  
onder leiding van Gerry Havekotte (HSE-
Projectmanager Ballast Nedam PMC 
Specialties), Marcel Kouwenhoven hoger 
veiligheidskundige, Voorbij Funderings- 
techniek BV en ing. Arno Scheltinga 
(projectleider, extern adviseur en hoger 
veiligheidskundige, A.P. Scheltinga 
Organisatieadvies).

De nieuwe NVAF-richtlijn Veilig hijsen bij 
funderingswerk wordt opgesteld door de 
projectgroep veilig hijsen onder leiding  
van Piet Bakker (Aboma) en Arno Scheltinga 
(projectleider).

Bij beide richtlijnen fungeren diverse leden  
en externe deskundigen (w.o. Aboma) als 
meelezenden. De richtlijnen zullen tevens 
goedgekeurd worden door de werkgroep 
Arbeidsomstandigheden en Milieu van de  
NVAF en de Technische Commissie 
Funderingsmachines (die tevens fungeert  
als Werkkamer 6 Funderingsmachines van 
 de TCVT). Vervolgens zullen de richtlijnen 
onderdeel uit gaan maken van de 
arbocatalogus funderingen.

SAFE HOISTING OF FOUNDATION ELEMENTS 
IN THE PUBLIC AREA

“ELIMINATE 
THE RISKS 
AT THE SOURCE” 

The NVAF-work group Working Conditions and the 
Environment and the Technical Committee Foundation 
Machines are working on the update of the guidelines 
concerning: “Safe hoisting of foundation elements in 
the public area”. The current guidelines were drawn 
up in 2016. “Using the adjusted guidelines, we wish 
to correspond with the new National Guideline Safety 
in Construction and Demolition”, according to Arno 
Scheltinga and Piet Bakker (Aboma).

The adjustment to the 2016 guideline was necessary, 
because a lot has happened since, in the area of working 
conditions and environment management, but also as 
we are dealing with the new National Guideline Safety in 
Construction and Demolition.

THREE IMPORTANT THEMES
Within the theme “Safe hoisting of foundation elements in 
the public area”, three issues are important: Foundation 
work within the public area; Safe hoisting during 
foundation activities and the instruction POD/Declaration 
of intent and protocol regarding the unloading of piles 
during POD-transports (Piles Across Roof transports). The 
update of the guideline Foundation Work within the public 
area is being developed; The Instruction POD has been 
completed and the adjustments to the guideline Safe 
Hoisting During Foundation Work will soon commence 
formally. The POD instruction shall be part of the latter 
guideline.

SAFETY STARTS WITH THE DESIGN
“In the guideline ‘Foundation activities within the public 
area’ and the guideline ‘Safe hoisting during foundation 
activities’ mainly shows that safety starts with the design. 
If, during the design phase, you do not sufficiently 
consider the theme: safety, such as applying the right 
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machine with sufficient capacity, 
but also the bearing strength of the 
substrate, yet also regarding the supply 
and hoisting of foundations elements, 
you may be facing difficult choices 
during the implementation. Safety 
risks mainly arise during the realisation 
phase. Our guideline states the 
commitment to name these risks even 
in the design phase as well as taking 
proper work preparation precautions 
to eliminate any arising risks where 
possible, but to at least diminish them”, 
according to Scheltinga.

NATIONAL GUIDELINE SAFETY IN 
CONSTRUCTION AND DEMOLITION
The updating of the guidelines involves 
current documents; like the Health 
& Safety catalogue Foundations, the 
Safe Founding Manual, the National 
guideline Safety in Construction 
and Demolition (LRBS), Guideline 
for Cranes, the Guideline Mobile 
crane of the VVT, BTC Construction 
Site Certificate Nederland and the 
review of the Building Code with 
the specific theme: ‘Constructions in 
physical environment Act (Bbl)’. Also all 
technical developments that took place 
over the past years are quite important. 

“It is remarkable that despite the 
current legislation around working 
conditions, the new LBRS hardly 
discusses the Health & Safety Act 
approach with respect to safe working 
within the foundation branch”, 
according to Scheltinga: “In addition, 
the LRBS basically doesn’t apply to 
infrastructural works, since in these 
events the Building Code is usually 
not applicable. Most of the specific 
foundation risks in the public area, 
as well as a list of the measures to 
be taken, are however mentioned in 
the new NVAF-guidelines, regardless 
whether construction or infra is 
concerned. Of course, the LRBS also 
mentions various important general 
additions for the foundation branch. 
It should be clearly noted that if the 

text mentions ‘hoisting’ or ‘hoisting 
activities’, this always implies ‘hoisting 
during foundation works’”, according to 
Scheltinga.

COORDINATION DURING DESIGN 
AND WORK PREPARATION
The NVAF-guidelines cling to 
coordination during the design, work 
preparation and implementation 
phases and mention the risks during 
these phases regarding works the 
public area. This methodology was 
maintained because of the strategy 
regarding labour hygiene: eliminate the 
risk at the source. The NVAF-guidelines 
thus also apply to infrastructural works 
within the public area and, as such, 
also for construction works with a lower 
height or the use of equipment and 
length of the foundation elements to 
be processed.

IMPACT ON THE PROCESSES
Scheltinga: “Our member companies 
are quite divers in terms of size and 
activities. If a certain member company 
acts as a main contractor for a project, 
this may influence the processes: 
Design and Work preparation. This 
influence will be significantly reduced 
however, when the works are being 
performed as a sub-contractor. 
Chapter no. 5 (Implementation) will 
be the most relevant for this type of 
company. In this chapter an overview 
of the responsibilities for common 
work situations is provided, for the 
client, (main)contractor, as well as for 
the foundation contractor. For this 
purpose, clear drawings, diagrams and 
tables were included. It is important 
to always be aware of the applicable 
requirements with regard to safe 
working in the public area. The 
guidelines offer adequate support, 
but can never provide a complete 
picture of safe hoisting and founding 
within this public area. So stay alert 
and always ensure customisation, also 
in case of changing circumstances!”, 
according to Scheltinga and Bakker.

The new NVAF-guideline Foundation 
works in the Public Area are being 
drawn up by the project group public 
area, headed by Gerry Havekotte 
(HSE-Project manager Ballast 
Nedam PMC Specialties), Marcel 
Kouwenhoven higher safety expert, 
“Voorbij Funderingstechniek BV” and 
eng. Arno Scheltinga (project leader, 
external advisor and higher safety 
expert, A.P. Scheltinga Organisational 
advice).

The new NVAF-guideline Safe hoisting 
during foundation activities is being 
drawn up by the project group safe 
hoisting, headed by Piet Bakker 
(Aboma) and Arno Scheltinga (project 
leader).

For both guidelines, various members 
and external experts (incl. Aboma), 
act as auditors. The guidelines 
shall also be approved by the 
work group Working Conditions 
and the Environment of the NVAF 
and the Technical Committee 
Foundation machines (also serving 
as “Werkkamer” 6 Foundation 
machines of the TCVT). Subsequently, 
the guidelines will become part 
of the Health & Safety catalogue 
Foundations.
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In april van dit jaar werd hij 77 jaar, 
maar een overtuigend gevoel van 
stoppen heeft Wim nog niet, 
eerder een gevoel van: “Ik wil 
mensen niet voor de voeten lopen 
en als ik wat doe, dan wil ik ook 
daadwerkelijk iets bijdragen.” 

HERZIENING EUROPESE 
NORMEN
Dat bijdragen deed Wim 
Buitenhuis 35 jaar lang binnen  
de Technische Commissie 
Funderingsmachines, om als 
laatste klus, samen met Bart Buijs, 
binnen de Europese normalisatie-
commissie CEN mee te praten 
over de herziening van de 
Europese normen voor boor-  
en funderingsmachines. Toen  
dat eenmaal goed liep, was het 
welletjes. Alhoewel Wim nog één 
keer per jaar voor Aboma de audit 
voor geluidsmetingen uitvoert. 
Met de geluidsmetingen is hij  
zelf in 1979 begonnen.  
“Maar voegt hij eraan toe: “Zo’n 
audit is maar een kleine klus”.

“IK HEB 35 JAAR LANG  
MIJN HOBBY
VOOR MACHINES 
UITGEOEFEND.”

WIM BUITENHUIS NAM NA 35 JAAR 
AFSCHEID VAN DE TCF

“Dit is toch geen echte carrière! Ik heb nooit gestreefd 
naar een managements- of directiefunctie. Ik heb me 
tussen de mensen op de werkvloer altijd enorm thuis 
gevoeld”, zegt Wim Buitenhuis bescheiden, wanneer 
we hem, bij zijn afscheid van de Technische Commissie 
Funderingsmachines (TCF) van de NVAF, benaderen voor 
een verhaal in het Funderingsmagazine 2020.
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MACHINES ALS HOBBY
“Ik ben gek van machines”,  
zegt Wim Buitenhuis, die na zijn 
studie landbouwwerktuigkunde 
in Wageningen zijn eerste baan  
vond bij de Grontmij. In 1976 
kwam Wim in dienst bij Aboma  
om zich te bekommeren over  
de veiligheid van bouwmachines, 
torenkranen en andere hijskranen. 
“In de jaren 70 gebeurde er elke 
maand wel een ongeval met een 
heistelling op het spoor. Er bestond 
binnen de NS grote behoefte om 
het aantal ongevallen drastisch te 
beperken. Uit onderzoeken bleek 
dat de oorzaken lagen in het grote 
aantal technische gebreken bij 
machines en vaak een tekort aan 
capaciteit. De NS heeft toen 
verplichte opstellingsinspecties 
ingevoerd.” 

BEGIN JAREN TACHTIG
Begin jaren tachtig zijn, op 
verzoek van de bouworganisaties 
verplichte keuringen voor 
hijskranen ingesteld door het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ook ontstond 
toen bij de funderingsbedrijven  
de behoefte tot het verbeteren 
van de veiligheidsregels. 
Funderen bestond vooral uit 
heiwerk. Binnen de Nederlandse 
Vereniging van Werkgevers in het 
Heibedrijf (NVWH, tot en met 1987 
de oude naam van de NVAF) werd 
een werkgroep geformeerd om in 
overleg met de Arbeidsinspectie 
de Publicatiebladen P45 en P136 
aan te passen en te herschrijven. 
In deze tijd besloot de Arbeids-
inspectie echter te stoppen met 
de uitgave van de P-bladen serie.

COMMISSIE KRAANKEURINGEN
In 1984 benoemde het bestuur 
van de NVWH een tweede werk- 
groep; de Technische Commissie 
Kraankeuringen. Deze kreeg als 
opdracht het uitwerken van de 
adviezen van de eerste werkgroep. 
Vanuit diverse instanties, zoals  
de petrochemische industrie, 
ontstond steeds meer de wens 
voor het keuren van heistellingen. 
Deze keuringen werden voor-
geschreven zonder daarbij aan 
 te geven welke eisen werden 
gesteld en wie de keuring diende 
uit te voeren. Vanaf de start 
maakte Wim Buitenhuis deel uit 
van deze commissie, die van de 
NVWH het verzoek meekreeg  
om een procedure op te stellen 
voor het keuren van machines  
die aanvaardbaar was voor 
Rijkswaterstaat, NS en andere 
overheden. De commissie 
bestond destijds uit voorzitter 
Jaap Ouwendijk, vier leden van  
de NVWH en Wim Buitenhuis 
namens Aboma.

MACHINEKEURINGEN
In samenwerking met 
constructeurs en leveranciers van 
materieel werd in 1985 het advies 
uitgebracht om alle machines die 
met funderen of grondverbetering 
te maken hadden, éénmaal per 
jaar bij Aboma te laten keuren. In 
totaal betrof het tweehonderd 
funderingsmachines. In 1988 werd 
vanuit de overkoepelende 
VAGWW 300 gulden subsidie per 

machinekeuring uitgekeerd aan 
heibedrijven om ervoor te zorgen 
dat eind 1988 álle funderings-
machines door Aboma waren 
gekeurd.

Wim Buitenhuis: “Tal van hei-
bedrijven waren niet zo blij dat 
 de machines elk jaar opnieuw 
gekeurd moesten worden. Pas 
later, toen men zag dat daarmee 
de veiligheid aanzienlijk werd 
verhoogd, kwam er meer 
waardering voor de keuringen.”

RICHTLIJNEN
Voor alle voorkomende inspecties 
van funderingsmachines hanteert 
ABOMA inmiddels intern de 
richtlijnen van de NVAF. Door te 
handelen naar deze richtlijnen 
komen onvolkomenheden aan  
het licht. De stand van de techniek 
alsmede de veranderingen van 
funderingstechnieken, vragen om 
voortdurende aanpassingen en 
verbeteringen van deze richtlijnen. 
Later kreeg de commissie 
kraankeuringen de naam: 
Technische Commissie 
Funderingsmachines, om naast  
de zorg voor de richtlijnen ook 
alle veiligheids- (machine-) 
technische zaken te behandelen 
en advies uit te brengen aan 
fabrikanten en gebruikers. Van  
de circa driehonderd machines 
die naar ruwe schatting in 
Nederland in gebruik zijn, heeft 
het merendeel een eerste 
ingebruiknamekeuring ondergaan.

“Uit onderzoeken bleek dat de oorzaken lagen 
in het grote aantal technische gebreken bij 
machines en vaak een tekort aan capaciteit.”
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“I PRACTISED 
MY HOBBY 
ON MACHINERY 
FOR 35 YEARS.”

 “That is not a genuine career, is it! I never pursued a 
management or director position. I always felt comfortable 
among the people on the work floor”, Wim Buitenhuis 
claims in all modesty, as we approach him to get a story 
for the Foundation Magazine 2020, at his farewell from 
the Technical Committee Foundation Machines (TCF) of 
the NVAF.

In April of this year, he turned 77, but 
was not really convinced yet that he 
should retire. He felt more like: “I don’t 
want to be in people’s way and if I do 
something, it should really make a 
contribution”. 

REVIEW OF EUROPEAN 
STANDARDS
Contributing is what Wim Buitenhuis 
did for 35 years, within the Technical 
Committee Foundation Machines,  
and his last job was to discuss the 
review of the European Standards 
 for drilling and foundation machines 
in the European Standards Committee 
(CEN), together with Bart Buijs. As 
soon as that got off to a good start, 
 it was enough. Although Wim still 
performs the audit for noise 
measurements for Aboma once per 
year. Sound measurement is what 
 he started on himself, in 1979, but  
he adds: “Such an audit is but a  
small task”.

MACHINERY AS A HOBBY
“I love machines”, says Wim 
Buitenhuis, who found his first job  
at Grontmij after an agricultural 
mechanics study in Wageningen. In 
1976, Wim started working for Aboma 
to commit to the safety of construction 
machines, tower cranes and other 

OPVOLGER BART BUIJS
Inmiddels is Bart Buijs aangesteld als zijn 
opvolger binnen de Nederlandse en de 
Europese Normcommissie en binnen de 
Technische Commissie Funderingsmachines. 
Sinds kort wordt er ook gewerkt aan 
wereldwijde normen (ISO-normen) voor boor- en 
funderingsmachines. De NVAF heeft ervoor 
gekozen ook hieraan te willen deelnemen. 
Daarom is op advies van Wim Buitenhuis naast 
Bart Buijs een tweede man vanuit de TCF in 
deze normcommissies aangesteld. Hiervoor is 
Michael Lammens bereid gevonden.
 “De funderingsbranche is een branche waar ik 
me enorm in thuis voel. Door de jaren heen is er 
veel veranderd. Veiligheid is een belangrijk 
aspect geworden binnen elke bedrijfsvoering. 
Het aantal ongevallen is aanzienlijk verminderd. 
Ongevallen worden gelukkig niet meer 
maatschappelijk geaccepteerd, al zullen ze 
nooit helemaal verdwijnen. Maar we moeten wel 
kritisch blijven op de technische ontwikkelingen 
en oog houden voor een werkbare situatie en 
machineveiligheid aanpakken bij de bron. De 
TCF is daarbij van groot belang’, aldus 
Buitenhuis.

MOOIE DYNAMIEK
“De machines voelen heden ten dage aan als 
een luxe auto! Theorie en praktijk komen in de 
Technische Commissie samen en dat geeft het 
zo’n mooie dynamiek. Dat is niet veranderd en 
zal de komende jaren ook niet veranderen”, 
aldus Wim Buitenhuis. “De lof die ik bij mijn 
afscheid mocht ontvangen van voorzitter van de 
TCF Ruud van ‘t Hek vleit me, maar eigenlijk heb 
ik gewoon gedaan waar ik al die jaren enorm 
veel plezier in had. Ik heb mijn hobby 
uitgeoefend.”
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AFTER 35 YEARS, WIM BUITENHUIS SAID GOODBYE TO THE TCF

cranes. “During the seventies, 
accidents occurred nearly every 
month, involving pile drivers near  
the railways. The NS (Dutch Railways) 
seriously wanted to dramatically 
reduce the number of accidents. 
Research showed that the causes 
mainly had to do with technical 
defects on the machines and often 
 a shortage of capacity. At that time, 
NS implemented obligatory set-up 
inspections.” 

EARLY EIGHTIES
In the early eighties, on request 
of the construction organisations, 
obligatory inspections were 
implemented for cranes, by the 
Ministry of Social Affairs and 
Employment. Also the need for 
improvement of safety regulations 
arose at foundation companies. 
Foundations mainly involved piling 
work. Within the Dutch Association  
of Employers in Piling Works (NVWH, 
which was the former name of the 
NVAF until 1988), a work group was 
formed to adjust and rework the 
Publication sheets P45 and P136,  
in consultation with the labour 
inspectorate. During this period  
of time, the Labour Inspectorate 
however decided to stop the 
publication of the P-sheet series.

CRANE INSPECTION COMMITTEE
In 1984, the NVWH management 
appointed a second work group;  
the Technical Committee Crane 
Inspections. They were ordered to 
elaborate the recommendations of 
 the first work group. From various 
institutions, such as the petrochemical 
industry, there was an increasing 
demand for inspection of piling works. 
These inspections were dictated 
without indication of the related 
requirements and who should perform 
them. From the start, Wim Buitenhuis 
was involved in this committee, that 
was requested by NVWH to draw up 

a procedure for the inspection of 
machines that would be approved  
by the Department of Waterways  
and Public Works, NS and other 
authorities. At the time, the committee 
consisted of chairman Jaap 
Ouwendijk, four members of the 
NVWH and Wim Buitenhuis, on behalf 
of Aboma.

MACHINE INSPECTIONS
In 1985, in cooperation with 
constructors and suppliers of 
equipment, the advice was issued  
to have all machinery involved in 
founding or soil improvement 
inspected annually by Aboma. This 
concerned a total of two hundred 
foundation machines. In 1988, a 
subsidy of 300 Dutch guilders was 
disbursed by the overarching VAGWW 
to piling companies to ensure that all 
foundation machines would have 
been inspected by Aboma by the  
end of 1988.
Wim Buitenhuis: “Many piling 
companies were not too pleased that 
the machines should be inspected 
every year. Only at a later stage, when 
it became clear that this would 
significantly increase the safety, the 
inspections were more appreciated”.

GUIDELINES
Meanwhile, Aboma uses the NVAF 
guidelines for any inspection of 
foundation machines. By acting in 
accordance with these guidelines 
many imperfections are identified.  
The state of the technology, as well  
as the changes in foundation 
techniques, demand continuous 
adaptions and improvement of these 
guidelines. At a later stage, the crane 
inspection committee was named: 
Technical Committee for Foundation 
Machines, in order to deal with all 
safety (machine) related matters and 
advise manufacturers and users, in 
addition to seeing after the guidelines. 
The majority of the estimated three 

hundred machines being used in  
the Netherlands, have meanwhile 
undergone their first commissioning 
inspection.

SUCCESSOR BART BUIJS
In the meantime, Bart Buijs has been 
appointed as his successor within  
the Dutch and European Standard 
committee and within the Technical 
Committee for Foundation Machines. 
Only recently, also the worldwide 
standards (ISO standards) for drilling 
and foundation machines have been 
given attention. The NVAF decided 
 to participate in this as well. 
Therefore, by recommendation of 
Wim Buitenhuis, a second person, in 
addition to Bart Buijs, was appointed 
in the standard committees, by the 
TCS. Michael Lammens has been 
found willing to take this on.
 “The founding branch is a branch  
that I feel very comfortable with.  
A lot has changed over the years. 
Safety has become a major aspect 
within any business operation. The 
number of accidents has reduced 
dramatically. Fortunately, accidents 
are no longer accepted by society, 
even though they will never totally 
disappear. But we need to remain 
critical of and keep an eye on a 
workable situation and deal with 
machine safety at source. This is 
where the TCF plays a major role”, 
according to Buitenhuis.

POLISHED DYNAMICS
“Nowadays the machines feel like a 
luxury car! Theory and practice are 
combined in the Technical Committee, 
ensuring such polished dynamics. 
That hasn’t changed and will not over 
the years to come”, Wim Buitenhuis 
believes. “The praise I received at  
my farewell, from the TCF chairman 
Ruud van ‘t Hek, is flattering, but in 
fact I only did my job, which has given 
me much pleasure over the years.  
I exercised my hobby.”



           www.facebook.com/damwand                                 @damwand                        www.linkedin.com/company/sterk

De specialist op het gebied van:

• 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.
• Verankering.
• Constructiewerk conform de NEN-EN 1090-1 en 2.

“ M e e r  d a n  1 3 5  j a a r  e r va r i n g , 
m a a r  d e  b l i k  v o o r u i t  g e r i c h t ! ”

D r a c h t e n    |    E e m n e s    |    B r e m e r h a v e n  ( D E )

WWW.VDHEUVELWERKENDAM.NL | +31 (0)183 502 655 | INFO@VDHEUVELWERKENDAM.NL 

AL 70 JAAR VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR

Naast de verkoop van nieuw materieel 
ontwerpen en bouwen wij zelf machines. 
Wij beschikken over een eigen ontwerp-, 
teken- en engineeringsafdeling, die ervoor 
zorgt dat we de best passende machine 
voor u kunnen ontwikkelen. 

Zo ontwikkelden we de VDH-MP60, een 
modulair opgebouwde machine die 
multipurpose inzetbaar is voor diverse 
werkzaamheden. Deze machine kan zowel 
heipalen slaan als verdringend boren, 
mortel schroefpalen boren, en eveneens 
mini-vibropalen trillen. De VDH-MP60 wordt 
ontworpen in overeenstemming met uw 
wensen en eisen. 

Machine (ver)bouw  - Hijskranen - Funderingsmachines - Service & revisie
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Maar het zou ook kunnen besluiten 
om het desinvesteringsbesluit bekend 
te maken via een zachte marketing-
campagne om de eigen reputatie 
onder investeerders op te poetsen.

Het moeten heeft te maken met de 
naleving van wettelijke of reglemen-
taire voorschriften. Een wetgever kan, 
als reactie op het maatschappelijke 
sentiment, besluiten dat een bepaald 
milieudoel alleen volledig kan worden 
bereikt met het doorvoeren van een 
bepaalde maatregel. Er kan ook 
sprake zijn van een beloning en een 
straf: financiële of andere stimulansen 
bij naleving tegenover sancties op 
niet-naleving.

Op een breed maatschappelijk niveau 
is er vaak alleen maar een gedeel-
telijke of helemaal geen afstemming 
tussen wat gewenst is - bijvoorbeeld 
door de bevolking - en wat wettelijk 
voorgeschreven is, ook al zouden 
deze factoren samen moeten leiden 
tot iets dat algemeen als goed wordt 
gezien - in dit geval de belangen van 
mens en milieu. Fracking, kolenwinning 
- de hele materie van de fossiele 
brandstof - en het bagatelliseren van 
de wetenschap zijn bekende 
voorbeelden waar regelgevingskaders 
en financiële belemmeringen de 
inspanningen om de uitstoot van CO2 

te beperken of te verminderen 
ondermijnen.

FRISSE LUCHT
In dit verband is het project rond de 
koolstofcalculator dat de European 
Federation of Foundation Contractors 
(EFFC) (Europese Federatie van 
Aannemers van Funderingen) heeft 
geïmplementeerd een verademing. 
Het is een schoolvoorbeeld van 
afstemming tussen wat gewenst is en 
wat nodig is. Zoals we zullen zien was 
de EFFC niet bezig om aan een of 
ander wettelijk voorschrift te voldoen, 

WILLEN, MOETEN 
EN HET KLIMAAT

DE KOOLSTOFCALCULATOR VAN DE EFFC: 
EEN HULPMIDDEL VOOR PLANEET A

Bouwkundig ingenieur Luca Bruni van de Italiaanse 
federatie AIF van de EFFC, sprak onlangs met ons  
over zijn werk met betrekking tot de koolstofcalculator 
(carbon calculator) van de EFFC en de voordelen die  
dit op kan leveren.

Als het gaat om de zakelijke besluitvorming met betrekking tot klimaat-
verandering zijn er twee hoofdvragen die een organisatie zichzelf moet 
stellen met betrekking tot een bepaalde handelwijze: “Willen we dit doen?” 
en “Moeten we dit doen?”

De wens om iets te ondernemen kan worden ingegeven door direct 
eigenbelang. Een nutsbedrijf kan besluiten om meer te investeren in 
bijvoorbeeld zonne-energie omdat er een groeiende vraag naar groene 
stroom is van de zijde van de consument. Maar de consumenten die die 
vraag creëren zijn misschien alleen maar gemotiveerd door de wens om 
de planeet te helpen, ook al moeten ze dan meer betalen voor hun stroom. 
Organisaties kunnen ook nog gedreven worden door altruïstische 
overwegingen. Een groot pensioenfonds kan besluiten om alle 
investeringen in producenten van fossiele brandstoffen af te stoten.  
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Onze keuze voor hulp viel op 
Carbone 4, een onafhankelijk 
adviesbureau dat gespecialiseerd 
 is in koolstofarme strategieën en 
aanpassing aan klimaatveranderingen. 
We ontmoetten elkaar om de twee  
of drie maanden. 

HOE HEBBEN ZE ALLE GEGEVENS 
VERZAMELD DIE ZE NODIG 
HADDEN?
Carbone 4 moest weten welke 
technieken we gebruikten voor diepe 
fundering en grondverbetering. Dat 
was het uitgangspunt: we wilden de 
uitstoot van elke soort techniek in 
kaart brengen - er zijn er 14 - dus elk 
lid van de groep stuurde zijn bijdragen 
naar Carbone 4 die vervolgens kon 
beginnen met het maken van de 
database. 

WAS DAT DE VOLLEDIGE 
REIKWIJDTE VAN DE UIT TE 
VOEREN METINGEN - ALLEEN VAN 
DE TER PLAATSE GEGENEREERDE 
UITSTOOT?
Nee, dat was het niet: er is namelijk  
al een aanzienlijke hoeveelheid 
energie in een project gestoken 
voordat de eerste palen de grond  
in gaan; er is cement en staal 
geproduceerd en naar de locatie 
getransporteerd. Apparatuur - 
heimachines, kranen, etc. - zijn 
gemaakt. Het is een uitdaging om  
zo nauwkeurig mogelijk in te schatten 
hoeveel van de emissies die tijdens 
de fabricage vrijkomen kunnen 
worden toegeschreven aan het 
betreffende project. Soortgelijke 
overwegingen gelden voor de 
behandeling, het hergebruik en het 
transport van afval, om nog maar te 
zwijgen van het dagelijks van en  
naar de locatie brengen van mensen. 
Nemen ze het openbaar vervoer, de 
fiets of komen ze met de auto?

ER ZIJN DUS VEEL GEGEVENS OM 
REKENING MEE TE HOUDEN. HOE 
ZIT HET MET METHODEN EN 
NORMEN VOOR METINGEN?
Marie Lasne was goed in het 
coördineren van deze discussies.  
Er waren veel verschillende ideeën 
over de te volgen aanpak. Een lid  
zegt dan bijvoorbeeld: “We gebruiken 
deze standaard in het VK”, terwijl een 
lid uit Frankrijk opmerkt: “Oh, in mijn 
bedrijf gebruiken we een andere 
methode.” Ook de NVAF, onder 
leiding van Inge van Baardwijk,  
droeg veel bij. Er was dus sprake  
van veel discussies, veel goodwill  
en veel geweldige bijdragen.  
We werkten altijd op basis van 
consensus waardoor het wat langer 
duurde, maar we wel allemaal 
tevreden waren met het resultaat.  
En toen was het aan And en 
vervolgens Carbone 4 om alles 
 af te wegen en de software te 
produceren.

maar liep ze voorop door de calculator onder de aandacht van de EU te brengen. 
Het verhaal van hoe ze de koolstofcalculator heeft ontwikkeld is een goed 
voorbeeld van hoe een project precies op zijn plek kan vallen - en hoe 
gecoördineerde goodwill erg succesvol kan zijn.

IN EEN VROEG STADIUM
De man die deze inspanningen heeft gecoördineerd en tot bloei heeft gebracht is 
Luca Bruni, de projectleider van de koolstofcalculator (carbon calculator). Het 
project, dat in financiële termen gerealiseerd is met een heel klein budget, namelijk 
ongeveer 70.000 euro, heeft niettemin geleid tot een enorme collectieve en goed 
gecoördineerde inzet van de kant van de nationale EFFC-leden. En dat heeft een 
aantal jaar in beslag genomen.

LUCA VERTELT ZIJN VERHAAL
Ja, het project begon in 2011. Het was 
een initiatief van de EFFC waar, tot 
2016, het Deep Foundations Institute 
(DFI) (Instituut voor Diepe Funderingen) 
in de VS en Europa bij aangesloten 
was. Toen de EFFC contact opnam 
met alle nationale federaties was ik 
een van degenen die reageerden.  
Het prille project werd op dat moment 
geleid door Marie Lasne die absoluut 
een bijdrage heeft geleverd aan een 
goede start en die fantastisch werk 
heeft geleverd met het leiden van  
de groep gedurende de eerste drie 
jaar. Er waren ongeveer 13 of 14 
personen van de kant van de EFFC  
bij betrokken, en het DFI stuurde 
periodiek experts voor vergaderingen. 
Maar we hadden natuurlijk expertise 
nodig voor het maken van de 
daad-werkelijke calculator.  

eCO2-FOUNDATIONS
GEOTECHNICAL CARBON CALCULATOR
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IS DE CALCULATOR TOEGANKELIJK 
VOOR ALLE LEDEN?
Toen we de software in november 
2013 presenteerden wilden we het 
aanvankelijk niet toegankelijk maken. 
We hebben evenwel de juiste 
beslissing genomen door het beschik-
baar te stellen voor iedereen die zich 
op de EFFC-site registreert, waarna 
het eenvoudig in Excel te downloaden 
is. Zo kan iedereen er baat bij hebben.

HOE HEEFT U HET AAN IEDEREEN 
LATEN WETEN?
Kort nadat we de software hadden 
gepresenteerd, in 2014, verliet Marie 
Lasne de groep en in januari 2015 
nam ik het over. We besloten een 
verspreidings-strategie te ontwikkelen 
om belanghebbenden te laten weten 
waar de tool toe in staat was. We 
presenteerden het in 2015 in de 
Verenigde Staten en op het SEFE 
8-congres in São Paulo, Brazilië -  
en we toonden het ook aan de EU.
De EU is begonnen met het invoegen 
van milieueisen, maar niet heel 
fijnmazig, dus de calculator loopt 
zogezegd voor op de wetgeving en 
vult een belangrijke leemte.

KUNT U EEN PAAR VOORBEELDEN 
GEVEN VAN HOE DE TOOL HET 
VERSCHIL KAN MAKEN?
Je kunt bijvoorbeeld de uitstoot door 
het gebruik van staal tot wel 40% 
verminderen door hergebruikt staal te 
gebruiken. Wat betreft cement 
genereerde CEM1 één ton CO2-
uitstoot voor één ton product, van 
begin tot eind (‘van de wieg tot het 
graf’). Maar met gebruik van CEM2,  
3, 4, is het mogelijk om de uitstoot 
met 20, 30, 40% BGM te verminderen. 
Deze cijfers zijn belangrijk omdat 
 het gebruik van cement en staal 
verantwoordelijk is voor 90% van  
de uitstoot.

U ZEGT VAN BEGIN TOT EIND.  
HOE HOUDT DE CALCULATOR 
REKENING MET OVER-WEGINGEN 

IN DE CONTEXT VAN EEN BEPAALD 
PROJECT?
Nou, dat is best lastig in sommige, 
maar niet alle, gevallen. Laten we  
het voorbeeld mensen nemen. Het is 
duidelijk dat wat individuen van een 
projectploeg voor en na de start van 
een project doen redelijkerwijs niet 
kan worden meegerekend in een 
berekening van de CO2-uitstoot van 
het project. Maar voor alles behalve 
mensen - dat wil zeggen voor alle 
materialen - berekent de calculator 
alles van het begin tot het einde: van 
de aanschaf en voorbewerking van 
materialen tot de productie, de 
distributie, het gebruik en het einde 
van de levensduur. De tool moet zowel 
nauwkeurig als uitgebreid zijn om de 
resultaten geloofwaardig te maken.

WAAROM MAAKT DAT ZO VEEL UIT?
Stel je voor dat je een klant bent en 
dat je concurrerende biedingen moet 
evalueren. Er is een puur financieel 
aspect, er is de effectiviteit en er is 
een berekening van de prijs-kwaliteit-
verhouding. En tegenwoordig heeft 
‘waarde’ waarschijnlijk ook betrekking 
op milieuvriendelijkheid. Voor een 
aannemer is het dus van cruciaal 
belang dat hij de volledige cijfers, van 
het begin tot het eind, kan aanleveren 
voor elk van de methoden die aan 
een klant worden gepresenteerd. Hoe 
meer gegevens je hebt, hoe nauw-
keuriger je cijfers zullen zijn. Daarom 
is de database zo uitgebreid mogelijk.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN DIE DE CALCULATOR 
KAN GEVEN NU HIJ ACTIEF IS?
Nou, bedrijven kunnen de CO2-
voetafdruk van de verschillende door 
aannemers aangeboden technieken 
tegen elkaar afwegen. Ze kunnen ook 
reclame maken voor de ecologische 
focus van hun besluitvorming en zo 
een reputatievoordeel behalen. Op 
een breder maatschappelijk niveau 
telt natuurlijk elk beetje mee in de 
strijd tegen klimaatverandering, op 

weg naar een koolstofarme economie. 
De tool is beschikbaar in vijf talen en 
we hebben inmiddels bijna 1000 
downloads gehad.

DAT ZIET ER VEELBELOVEND UIT
Absoluut. Ik denk dat we hebben 
bijgedragen aan het creëren van een 
milieugerichte mentaliteit binnen de 
EFFC. En we kunnen erop vertrouwen 
dat de koolstofvoetafdruk van diepe 
funderings- en grondverbeterings-
werken op de agenda staat en blijft 
staan. Het maakt zelfs deel uit van de 
BIM-revolutie – of gaat dat binnenkort 
doen. Met BIM start je met een 
softwaremodel van je project dat 
technische gegevens, ontwerpkeuzes, 
materiaalkeuze etc. representeert. 
Vanaf 2025 zal in Italië de koolstof-
berekening een van de factoren zijn 
die je in de besluitvorming mee kunt 
nemen. (In het VK is dit al mogelijk 
voor de openbare aanbesteding voor 
grote projecten.) We hopen dat zowel 
BIM- als de koolstofvoetafdrukanalyse 
in de nabije toekomst een must-have 
zal zijn voor zowel openbare als 
particuliere aanbestedingen.

En tot slot; dit was een mooi moment 
voor de federaties. Tot nu toe waren 
technische details en kosten-
berekeningen de belangrijkste 
aandachtspunten. Hieraan kunnen  
we nu milieuoverwegingen toevoegen, 
hetgeen een mooie erfenis is voor de 
samenleving en de planeet.

EN IS DE GROEP ROND DE 
KOOLSTOFCALCULATOR 
OPGEHEVEN?
Nee, dat is niet gebeurd. De groep  
is opgenomen in de Duurzaamheids-
groep van de EFFC (geleid door Chris 
Harnan), wat terecht is. De strijd om 
onze planeet te redden gaat tenslotte 
verder. Of zoals Ban-Ki Moon het 
uitdrukte: “Er is geen plan B, want er 
is geen planeet B.”
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THE EFFC’S CARBON CALCULATOR: A TOOL FOR PLANET A

WANTING TO, HAVING TO, 
AND THE CLIMATE
Civil Engineer Luca Bruni, of the EFFC’s Italian federation AIF, talked to us 
recently about his work on the EFFC’s Carbon Calculator and the benefits
it can bring.

When it comes to business decision-
making around climate change, there 
are two main questions an organisation 
ask itself regarding a certain course of 
action: “Do we want to do this?” and  
“Do we have to?”

The wish to take a course of action can 
be motivated by immediate self-interest. 
A utility company can decide to expand 
its investment in solar power, for 
instance, because there is growing 
consumer demand for green power. But 
the consumers who create that demand 
may be motivated only by a wish to help 
the planet, even if they have to pay 
more for their power. And organisations 
may also be motivated by altruistic 
considerations. A major pension fund 
may decide to divest from all producers 
of fossil fuels. But it might also decide to 
publicise its divestment decision via a 
soft-marketing campaign to burnish its 
reputation with investors.

The have to question is about 
compliance with legal or regulatory 
requirements. A legislature may decide, 
in response to public sentiment, that a 
certain environmental goal can be met 
in full only by giving teeth to a certain 
measure. But there may also be a carrot 
as well as this stick: financial or other 
incentives to complement sanctions for 
non-compliance.

At a large societal level, there is often 
just a partial alignment, or none at all, 
between what is wanted—by the general 
public, say—and what is legally required, 

even though these factors should 
together lead to an overall good—in this 
case, the interests of the people and  
the environment. Fracking, coal mining 
- the entire fossil-fuel fracas - and the 
diminishment of science are well-known 
examples, where regulatory frameworks 
and financial disincentives undercut 
efforts to cap or cut emissions of CO2.

FRESH AIR
What a breath of fresh air we can get, 
then, from the Carbon Calculator project 
that the European Federation of 
Foundation Contractors (EFFC) has 
implemented. It is a textbook example of 
the alignment between what’s wanted 
and what’s required. In fact, and as we 
shall see, far from scrambling to meet 
some legal requirement, the EFFC was 
ahead of the game in bringing the 
Calculator to the attention of the EUU. 
The story of how it developed the 
Carbon Calculator serves as a good 
example of how a project can check all 
the right boxes—and how concerted 
goodwill can go a long way.

THE EARLY GOING
The man who most recently coordinated 
these efforts and brought them to 
fruition is Luca Bruni, the Carbon 
Calculator project lead. Run on a 
shoestring in narrowly financial terms 
- about EUR 70,000 - the project has 
nevertheless entailed an enormous 
collective and well-coordinated 
commitment on the part of national 
EFFC members. And it has taken more 
than a few years.

LUCA PICKS UP THE STORY FOR US.
Yes, the project started all the way back 
in 2011. It was an initiative of the EFFC, 
which was joined in up until 2016 by the 
Deep Foundations Institute (DFI) in the 
US and Europe. When the EFFC reached 
out to all the national federations, I was 
among those who replied. The fledgling 
project was being run at that time by 
Marie Lasne, who really helped get 
things off to a strong start and did a 
fantastic job leading the group for its 
first three years. There were about 13 or 
14 of us involved from the EFFC side, 
and DFI would periodically send experts 
over for meetings. But of course we 
needed expertise to be able to create 
the actual Calculator. We chose Carbone 
4, an independent consultancy 
specialising in low-carbon strategy and 
climate-change adaptation, to help us. 
We met with them every two or three 
months. 

AND HOW DID THEY GATHER ALL 
THE DATA THEY NEEDED?
Carbone 4 needed to know what 
techniques we used for deep-foundation 
and ground-improvement works. That 
was the starting point: we wanted to 
count the emissions produced by each 
technique - there are 14 - so each 
member of the group sent their 
contributions to Carbone 4, who could 
then make a start on the database. 

BUT WAS THAT THE FULL SCOPE OF 
THE MEASUREMENTS TO BE TAKEN 
- ONLY OF EMISSIONS GENERATED 
ON-SITE?
No it wasn’t: a considerable amount of 
energy has already gone into any 
project before the first piles are driven: 
cement and steel have been produced 
and transported to the site. Equipment 
- pile-drivers, cranes, what have you - 
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has been manufactured. And one 
challenge is to estimate as accurately 
 as possible how much of the emissions 
given off during its manufacture can be 
ascribed to the project at hand. Similar 
considerations apply to the treatment, 
re-use, and transport of waste, not to 
mention getting people to and from  
the site every day. Do they take public 
transport, or bike, or drive?

SO A LOT OF DATA TO GET 
THROUGH—AND WHAT ABOUT 
METHODS AND STANDARDS FOR 
MEASUREMENT?
Yes. Marie Lasne was good at 
coordinating these discussions. There 
were a lot of different ideas about what 
approaches to take. One member would 
say, “We use this standard in the UK”, 
while a member from France would say, 
“Oh we use a different one at my 
company.” The NVAF also contributed 
heavily, in an effort led by Inge van 
Baardwijk. So a lot of discussions, a lot 
of goodwill, and a lot of great 
contributions. We always worked on a 
consensus basis - so it took longer than 
it might have, but then we were all 
comfortable with the result. And then it 
was up to And then Carbone 4 to weigh 
everything up and produce the software.

IS THE CALCULATOR OPEN TO ALL 
MEMBERS?
Well back in November 2013, when we 
presented the software, we were going 
to keep it closed. But we made the right 
decision to open it up to anyone 
registering on the EFFC site, who can 
simply download it in Excel. That way, 
everyone could benefit from it.

SO HOW DID YOU LET EVERYONE 
KNOW ABOUT IT?
Soon after we presented the software, in 
2014, Marie Lasne left the group, and I 
took over in January 2015. We decided 
on a dissemination strategy to let 
stakeholders know what the tool could 
do. We presented it in the United States, 
and to the SEFE 8 Congress in São 
Paulo, Brazil, in 2015 - and we also 
showed it to the EU.
The EU has started to include 

environmental requirements, but nothing 
granular, so the Calculator is, if you like, 
ahead of the legislation, and fills an 
important gap.

CAN YOU GIVE A COUPLE OF 
EXAMPLES OF THE DIFFERENCE IT 
CAN MAKE?
For instance, you can cut emissions  
from the use of steel by up to 40% by 
using re-used steel. For cement, CEM1 
generated one tonne of CO2 emissions 
for one tonne of product, cradle to 
grave. But using CEM2, 3, 4, makes 
 it possible to cut emissions by 20, 30, 
40%. BGM. These numbers are 
important, because the use of cement 
and steel accounts for 90% of emissions.

YOU MENTION CRADLE TO GRAVE. 
HOW DOES THE CALCULATOR 
FACTOR IN THOSE CONSIDERATIONS 
IN THE CONTEXT OF A PARTICULAR 
PROJECT?
“Well, that’s quite tricky in some, though 
not, all cases. Let’s take the example  
of people. Obviously, what individuals 
on a project crew do before and after  
a project starts cannot reasonably figure 
into any calculation of its CO2 emissions. 
But for everything other than people - 
that is, for all materials - we have the 
calculator take the cradle-to-grave 
approach: from acquisition and pre-
processing of materials, to production, 
distribution, use, and end-of-life.  
The tool has to be both accurate and 
comprehensive for its results to be 
credible.”

AND WHY DOES THAT MATTER SO 
MUCH?
Well, imagine you’re a customer, and 
you have to evaluate competing bids.  
There’s the purely financial aspect, and 
effectiveness, and a calculation of value 
for money. And these days, ‘value’ is 
also likely to cover eco-friendliness. For 
a contractor, then, being able to offer 
comprehensive, cradle-to-grave figures 
for each of the methods you propose to 
a customer is really key. The more data 
you have, the more accurate your 
figures will be. That’s why the database 
is as comprehensive as possible.

NOW THAT THE CALCULATOR IS UP 
AND RUNNING, WHAT ARE THE KEY 
BENEFITS IT CAN BRING?
Well, companies will now be able to 
consider what the carbon footprint of 
one and another technique, offered by 
different contractors, will be. They can 
also advertise the environmental focus 
of their decision-making, and thus gain 
some reputational advantage. At a 
 larger social level, of course, every little 
bit counts in the fight against climate 
change and the movement towards a 
low-carbon economy. The tool is 
available in five languages, and we’ve 
had almost 1,000 downloads.

LOOKS REALLY PROMISING.
It is. I think we’ve helped create an 
environmentally focused mindset in the 
EFFC. And we can be confident that the 
carbon footprint of deep-foundation and 
ground-improvement works is on the 
agenda to stay. Indeed, it is even part of 
the BIM revolution—or soon will be. With 
BIM, you start from a software model of 
your project that reflects technical data, 
design choices, the selection of 
materials, and so on. Starting in 2025  
in Italy, carbon calculation will be among 
the factors you can include in your 
decision-making. (It’s already possible  
in the UK for public tenders for major 
projects.) Our hope is that both BIM  
and carbon-footprint analysis will be 
must-haves in both public and private 
tenders in the not too distant future.
And finally, this has been a great 
moment for the federations. Up to  
now the primary focus points have  
been technical details and cost 
calculations. But to these we can now 
add environmental considerations, and 
thus help leave a legacy for society  
and the planet.

AND HAS THE CARBON CALCULATOR 
GROUP BEEN DISSOLVED?
No it hasn’t. It’s been absorbed in the 
EFFC’s Sustainability group (led by  
Chris Harnan), which seems only fitting. 
After all, the battle to save our planet 
goes on. As Ban-Ki Moon put it, “There’s 
no Plan B, because there’s no Planet B.”
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“Met een cross-over naar de disciplines lassen en snijden, maar ook 
onderwerpen als: mobiele werktuigonderhoud en keuringen, alsmede 
grondkeuringen, is de MBO-opleiding Funderingstechniek de meest 
complete MBO-opleiding binnen de infra, met als voordeel dat wanneer je 
na het behalen van je diploma alsnog besluit te kiezen voor een andere 
discipline binnen de infra, dan kan dat”, zegt Jurian Borst.

DIRECT GELD VERDIENEN
De start van deze opleiding vindt medio september ’20-’21 plaats, er 
kunnen minimaal twaalf leerlingen instromen en omdat de opleiding 
bestaat uit een combinatie van vier dagen werken en één dag naar school, 
ga je vanaf de eerste werkdag geld verdienen. En dat is ook wel zo prettig! 

SAMENWERKING MET REGIONALE MBO-SCHOLEN
“De opleiding bestaat uit een nauwe samenwerking tussen regionale 
funderingsbedrijven en een MBO-school. In Noord-Holland, waar de eerste 
pilot plaatsvindt, werken de funderingsbedrijven samen met het Regio-
College. De beroepsopleiding staat helemaal in het teken van de praktijk. 
Als aankomend vakman leer je hoe je toekomstige baan er in de praktijk 
uitziet en ontwikkel je de kennis en vaardigheden die je straks in je werk 
nodig hebt. “Het is van essentieel belang dat bedrijven in andere regio’s - 
liefst met meerdere bedrijven samen - dit initiatief ook in hun eigen regio 
vormgeven”, zegt Jurian Borst: “Als NVAF-werkgroep Opleidingen willen 
wij hen daarbij ondersteunen, in advies en in de marketing. Maar het is 

belangrijk dat heiers en 
machinisten op VMBO-scholen, 
op open dagen en tijdens 
workshops, met hun verhalen en 
hun ervaringen jongeren 
enthousiasmeren.  
Hun verhalen laten zien dat de 
funderingsbranche is uitgegroeid 
tot een high-techbranche, waar 
wordt gewerkt met moderne 
machines, en een branche is  
waar zowel op het gebied van 
veiligheid, ARBO-regels en 
machinetechniek grote stappen 
zijn gemaakt. Heiers en 
machinisten kunnen als beste  
de koudwatervrees en het 
vooroordeel zoals dat mogelijk 

MBO-OPLEIDING 
FUNDERINGSTECHNIEK 
DE BREEDSTE MBO-OPLEIDING 
BINNEN DE INFRA UITVOERT

NIEUWE MBO-OPLEIDING FUNDERINGSTECHNIEK 
VRAAGT OM REGIONALE NAVOLGING

“De MBO-opleiding Funderingstechniek is de breedste MBO-
opleiding binnen de Infra,” zegt Jurian Borst, voorzitter van de 
NVAF-werkgroep Opleidingen en werkzaam als beleidscontroller 
bij Van ’t Hek in Middenbeemster. ”In de opleiding zitten 
verschillende onderdelen waarmee je ook elders binnen de 
infra aan het werk kunt.”



NVAF FUNDERINGSBEDRIJF  |  2020  |  PAGINA 37  

nog leeft, wegnemen bij zowel de jeugd als bij de 
ouders, en hen laten zien dat je binnen de 
funderingsbranche een goede boterham kunt 
verdienen onder goede arbeidsomstandigheden.” 

“Juist door regionaal met funderingsbedrijven en 
MBO-scholen de schouders onder deze MBO-
opleiding Funderingstechniek te zetten, zorgen we 
met regelmaat voor voldoende en professionele 
aanwas, om zowel invulling te geven aan de groei 
alsmede aan de vergrijzing.”

BAANGARANTIE
De opleiding duurt twee jaar, met baangarantie. 
“Wanneer je twee jaar met deze jonge mensen werkt, 
ken je hun ambitie, hun werkmoraal en mijn mening is 
dat die baangarantie erbij hoort”, aldus Jurian Borst. 
“Maar uiteindelijk wordt dat door elk bedrijf zelf 
bepaald”. 

VIER DAGEN WERKEN ÉÉN DAG NAAR SCHOOL
De combinatie van vier dagen werken en één dag 
naar school maakt dat je hetgeen je leert direct aan de 
praktijk kunt toetsen. Je start je opleiding in de 

werkplaats als leerling monteur om in het 2e jaar naar 
de bouwplaats te gaan om invulling te geven aan het 
keuzedeel Funderingswerker.

VERDER DOORGROEIEN KAN
Met je diploma op zak beland je in een veelzijdige 
functie waarbij je zowel met je hoofd als met je 
handen werkt. Zo assisteer je o.a. bij het opbouwen, 
aanpassen en keuren van de funderingsmachine, maar 
eveneens zet je maten uit en maakt je berekeningen 
van het werk; je helpt bij het aanbrengen van 
funderingselementen bij het bedienen van de 
funderingsmachine. 
Met het diploma op zak kun je doorstromen naar 
Machinist Hijswerk Funderingsmachine) of Allround 
Monteur Mobiele Werktuigen.

VEEL BEKENDHEID GEVEN
“Belangrijk nu is dat we als funderingsbedrijven veel 
reuring maken om onder jongeren breed aandacht te 
vragen voor deze MBO-opleiding, die hen een brede 
basis geeft voor een goede toekomst binnen een 
vooruitstrevende en dynamische branche die de 
funderingstechniek absoluut is”, besluit Jurian Borst.

MBO-OPLEIDING 
FUNDERINGSTECHNIEK 
DE BREEDSTE MBO-OPLEIDING 
BINNEN DE INFRA UITVOERT



“With a cross-over to the disciplines of welding and cutting, but also 
regarding subjects like: mobile equipment maintenance and inspections, 
as well as soil inspection, the Secondary vocational education Foundation 
Engineering is the most complete secondary vocational education within 
infra, with the advantage that you are also able to decide to choose a 
different discipline after obtaining your diploma”, says Jurian Borst.

EARNING MONEY INSTANTLY
The start of this education will take place Mid-September ’20-’21. At least 
12 students can start and, as the education consists of a combination of 4 
days of working and one day of studying at the college, you will start to 
make money from day 1. And that is an added bonus! 

COOPERATION WITH REGIONAL SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION INSTITUTIONS
“The education is a close cooperation between the regional foundation 
companies and a Secondary vocational education institution. In the 
province of North-Holland, where the first pilot is to take place, foundation 
companies work in cooperation with the Regional College. The vocational 
training is entirely dedicated to the practice. As a trainee specialist you will 
learn what your future job will look like in practice, while developing 
knowledge and skills that you will be needing. “It is imperative that 
companies in other regions – preferably as a group – also give shape to 
this initiative in their own region”, Jurian Borst adds: “As the NVAF-work 
group Educations, we are willing to support them doing this, with advice, 
as well as in marketing. But it is also essential that piling workers and crane 
drivers come and tell their stories and experiences to enthuse youngsters 

at the open days and during 
workshops at per-vocational 
schools. Their stories will show 
that the foundation branch has 
turned into a high-tech branch, 
where people work with modern 
machines, as well as a branch 
where major steps have been 
taken in the area of Health & 
Safety regulations and machine 
technology. Piling workers and 
crane drivers are the most suitable 
people to eliminate cold feet and 
any prejudice, if present at all, with 
the youth as well as their parents 
and to show them that good 
money can be earned within the 
foundation branch, under proper 
working conditions.” 

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
FOUNDATION ENGINEERING,
THE BROADEST SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION WITHIN INFRA

NEW SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION FOUNDATION 
ENGINEERING REQUIRES REGIONAL MULTIPLICATION

“The Secondary vocational education Foundation Engineering is 
the broadest Secondary vocational education within Infra”, says 
Jurian Borst, chairman of the NVAF-work group Educations and 
working as a policy controller at Van ’t Hek in Middenbeemster. 
”The education includes different aspects that will also enable 
you to start working elsewhere within the infra.”
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“Specifically through support of this Secondary 
vocational education Foundation Engineering 
regionally, by use of foundation companies and 
secondary vocational education institutions, we can 
frequently structure sufficient and professional 
increase of growth, as well as ageing.”

JOB GUARANTEE
The education takes two years, with a job guarantee. 
“When you work with these young people for two 
years, you become aware of their ambition, their work 
ethics and in my opinion that job guarantee should be 
an integral part”, according to Jurian Borst. “But in the 
end this is decided by each individual company”. 

SPENDING FOUR DAYS AT WORK AND ONE DAY AT 
COLLEGE
The combination of four days working and one day at 
college ensures that you can assess things you 
learned against practice. You start the education in the 
work shop, as an apprentice mechanic and in the 2nd 
year you will go to the construction site to start 
working as per the selection element of foundation 
worker.

CAREER OPPORTUNITIES AVAILABLE
With your diploma in hand you will start a versatile job 
where you will be needing your hands as well as your 
head. You will, for instance, assist in constructing, 
adjusting and inspecting the foundation machine, but 
also you will be doing dimensioning and make 
calculations with respect to the work; you will assist in 
applying foundation elements by operating the 
foundation machine. 

With your diploma in hand you can move on to 
becoming a Lifting Operations Driver Foundation 
Machine or All-round Mechanic Mobile Equipment.

ANNOUNCING WIDELY
“Now it is important that we, as foundation companies, 
make publications to attract broad attention among 
youngsters, for this Secondary vocational education, 
that will provide a broad basis for them for a 
prosperous future, within a progressive and dynamic 
branch, that the Foundation Engineering is absolutely 
an example of”, Jurian Borst concludes.

SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 
FOUNDATION ENGINEERING,
THE BROADEST SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION WITHIN INFRA
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Met de hoofdvestiging in het 
Belgische Saintes (Zuiden van 
Brussel), een vestiging in het 
Belgische Koekelare, een 
vestiging in Frankrijk en twee 
vestigingen in Engeland staat 
Franki Foundations stevig op het 
fundament van het oorspronkelijk 
Franki-concern dat wereldwijd 
indruk maakte op het gebied van 
diepfunderingen.

MEER DAN 100 JAAR
Het bedrijf heeft een rijke 
geschiedenis van meer dan 
honderd jaar, die begint bij  
Edgard Frankignoul, die met de 
ontwikkeling van de Frankipaal, 
voor grote technische innovaties 
zorgde binnen de heitechniek. In 
1909 verwierf hij een octrooi op 
deze palen en het succes van de 
paal zette hem twee jaar later aan 
tot het oprichten van Compagnie 
Internationale des Pieux Armés 
Frankignoul. Al in 1929 heeft 
Franki wereldwijd 34 dochter-
ondernemingen en franchisers  

MEER DAN 100 JAAR   
WERELDWIJDE
ERVARING 
IN DIEPFUNDERINGEN

FRANKI GRONDTECHNIEKEN, 
DORDRECHT.

“Projecten zoals Theemwegtracé en A16 Rotterdam zijn 
mooie voorbeelden van hoe we als Franki Grondtechnieken 
meerwaarde bieden in complexe specialistische projecten”, 
zegt directeur Jan-Wim Verhoeff. Juist door in een vroeg 
stadium al aan te schuiven kunnen wij meerwaarde leveren 
door mee te denken in alternatieven en optimalisaties.
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en in 1933 weet hij in recordtijd de 
eerste tunnel onder de Schelde 
uit te graven. Uiteindelijk is het 
succesverhaal geëindigd in het  
uit elkaar vallen van het inmiddels 
immense concern. Na een 
doorstart is Franki Foundations 
verdergegaan als gespecialiseerd 
funderingsaannemer. In 2008 
neemt het Belgische BESIX, Franki 
Foundations over. Inmiddels is 
Franki weer een van de grotere 
Europese Funderingsbedrijven.

GROTE DIVERSITEIT IN 
PAALSYSTEMEN
“De kracht van Franki is dat we 
beschikken over een grote 
diversiteit aan paalsystemen.”  
Zo werd door Franki het accent 
van de heipalen verlegd naar  
een uitgebreid gamma aan 
trillingsvrije technieken zoals 
grondverdringende schroefpalen. 
Wij blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van onze paal-
systemen. Onder andere door 
toepassing van groutinjectie is  
de uitvoer-baarheid van deze 
palen sterk verbeterd. Naast  
deze “standaard” paalsystemen  
is Franki ook specialist in de 
uitvoering van grote diameter 
boorpalen en diepwanden. Dit  
zijn systemen die in Nederland 
minder courant zijn maar die 
absoluut een belangrijke pijler  
zijn in ons leveringsprogramma. 
Zo hebben wij voor de nieuwbouw 
van het RIVM in Utrecht boorpalen 
geïnstalleerd met een diameter 
2.00m en een diepte van 60,00m.
“Een andere belangrijke activiteit 

van ons bedrijf is ook het 
uitvoeren van keermuren met 
palenwanden of diepwanden”.  
Franki Foundations heeft 
bijvoorbeeld met haar Franse 
vestiging Atlas Fondations, 
deelgenomen aan de grote 
werven in Parijs voor de nieuwe 
RER-lijnen, bekend onder de naam 
Le Grand Paris.  In Nederland 
voert Franki Grondtechnieken ook 
zulke projecten uit. De Tramtunnel 
in Delft, of meer recent VU-gebouw 
in Amsterdam zijn voorbeelden 
van diepwanden. In Scheveningen 
heeft Franki Grondtechnieken een 
palenwand als variant ontwikkeld 
en uitgevoerd.  Een mooi voor-
beeld van een werk waarbij door 
eigen engineering, een voor de 
klant gunstig alternatief werd 
uitgewerkt en uitgevoerd.

ENGINEERING
In combinatie met onze 
engineeringsafdeling biedt dat 
brede pallet aan funderings-
technieken ons de mogelijkheid 
om meerwaarde toe te voegen 
aan een project. Door ons in een 
vroegtijdig stadium bij een project 
te betrekken kunnen wij mee-
denken in optimalisaties door 
verschillende funderingstechnieken 
optimaal te combineren en uit  
te nutten. Ook zijn wij in staat te 
zorgen voor de realisatie van  
de volledige bouwkuip. Bij een 
krappe bouwtijd is dit zeer 
interessant voor de aannemer,  
die zich kan concentreren op de 
verdere uitvoering van het project 
en van ons een complete 

bouwkuip krijgt aangeleverd, waar 
hij direct op kan doorbouwen. Als 
hoofdaannemer koop je bouwtijd 
door de bouwput uit handen te 
geven”, aldus Jan-Wim Verhoeff. 
“Alles wat we doen, doen we 
vanuit onze kernbegrippen: 
flexibiliteit, resultaatgerichtheid, 
innovatie, ondernemerschap en 
teamwerk.”

DE HOOGSTE STANDAARDEN
Bij de uitvoering van onze 
projecten wordt veel aandacht 
besteed aan optimalisatie van  
het ontwerp, de kwaliteit van  
de uitvoering en uiteraard de 
veiligheid. Deze uitgangspunten 
dragen bij aan onze aanhoudende 
groei en daarmee weten we onze 
positie binnen de top tien in 
Europa als funderingsspecialist 
steeds verder te versterken. 
Natuurlijk zijn we ook in staat om 
enkel de uitvoering van palen te 
verzorgen, door echter vroegtijdig 
bij een project te worden 
betrokken kunnen we pas echt 
die meerwaarde bieden die we  
in huis hebben en een project 
volledig turnkey opleveren.

NVAF
“Wij zien de NVAF zeker als een 
heel belangrijke schakel voor  
de funderingsbranche. De 
bijeenkomsten bieden ons de 
mogelijkheid voor het leggen  
van onderlinge contacten, het 
aftasten bij collega’s hoe de 
algemene situatie in de branche 
is, maar verder zorgen zij ook voor 
het afstemmen van zaken als de 
algemene voorwaarden, het 
criterium: veiligheid dat absoluut 
een belangrijk item is, zowel voor 
de mensen de funderingsbranche, 
de machines, en het bouwterrein-
certificaat dat mede door inbreng 
van de NVAF tot stand kwam”, 
zegt Jan-Wim Verhoeff.
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become one of the leading 
European Foundation companies.

GREAT VARIETY OF PILING 
SYSTEMS
“The strength of Franki is that we 
dispose of a great variety of piling 
systems.” Franki, for instance, 
shifted the focus of the piles to an 
extensive spectrum of vibration-
free techniques, such as soil 
displacement screw piles. We will 
continue further development of 
our pile system. The feasibility of 
these piles has strongly improved, 
for instance by applying grout 
injection. In addition to these 
“standard” pile systems, Franki 
also specialises in the implemen-
tation of large diameter bored 
piles and diaphragm walls. These 
are systems that are not as 
commonplace in the Netherlands, 
but are definitely a pillar in our 
delivery programme. For instance, 
for the new development of the 
RIVM in Utrecht, we installed 
bored piles with a 2.00m diameter 
and at a depth of 60.00m.

“Another one of our company’s 
relevant activities is the 
implementation of retaining walls 
by use of pile walls or diaphragm 
walls”. For instance, Franki 
Foundations’ French branch Atlas 
Fondations participated in the 
major yards in Paris, for the new 
RER lines, also known as Le Grand 
Paris. In the Netherlands, Franki 
Grondtechnieken executes similar 
projects. The Tram tunnel in Delft 
or, more recently, the VU building 
in Amsterdam are examples of 

MORE THAN 100 YEARS    
OF WORLDWIDE 
EXPERIENCE  
IN DEEP FOUNDATIONS

FRANKI GRONDTECHNIEKEN, 
DORDRECHT.

“Projects like the Theemsweg route and A16 Rotterdam 
are great examples of how we, as Franki Grondtechnieken, 
provide added value to complicated specialist projects”, 
says director Jan-Wim Verhoeff. By joining in the early 
stages we can manage to offer added value through the 
input of alternatives and optimisation.

With its head office in Saintes 
(south of Brussels, Belgium), a 
branch in Koekelare, Belgium  
and a branch in France as well  
as two in England, Franki 
Foundations firmly stands on  
the cornerstone of the original 
Franki conglomerate that 
impressed the world in the area  
of deep foundations.

MORE THAN 100 YEARS
The company has an established 
history spanning more than 100 
years, that all started with Edgard 
Frankignoul whose development 
of the Frankipaal (Franki pile), 
ensured significant innovations 
within piling technology. In 1909 
he obtained a patent on these 

piles and two years later the 
success of these piles 
encouraged him to found 
Compagnie Internationale des 
Pieux Armés Frankignoul 
(International company …). 
 In 1929 Franki already had 34 
subsidiary companies worldwide 
and 1933 he managed to excavate 
the first tunnel underneath the 
Scheldt in record time. Eventually, 
the success story ended with the 
then huge conglomerate falling 
apart. After making a new start, 
Franki Foundations continued  
as a specialised foundation 
contractor. In 2008, Franki 
Foundations was taken over  
by the Belgian company BESIX. 
Meanwhile, Franki had once again 
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we can also merely ensure the 
execution of piles, but only by 
being involved in the early stages 
of a project, we can really offer 
our added value and deliver a 
project entirely turnkey.

NVAF
“We absolutely consider the  
NVAF as an essential link for  
the foundation sector. The 
consultations allow us the 
opportunity to make connections, 
investigating the peers’ ideas  
of the general situation in the 
sector, yet they also ensure the 
coordination of things like the 
general terms, the criterium: 
safety, which is absolutely 
imperative, for the people, the 
foundation sector, the machines 
and also the construction site 
certificate that came about partly 
due to the input of the NVAF”, 
Jan-Wim Verhoeff states.

diaphragm walls. In Scheveningen, 
Franki Grondtechnieken 
developed and executed a pile 
wall as a variant. A nice example 
of works during which an 
alternative, favourable for the 
client, was elaborated and 
executed by our own engineering.

ENGINEERING
This wide range of foundation 
techniques, in combination with 
our engineering division, offers 
the opportunity to provide added 
value to a project. Involving us in 
the early stages of a project will 
allow us to contribute ideas with 
regard to optimisations, by 
leveraging and making optimal 
use of different foundation 
techniques. We are also capable 
of ensuring the realisation of the 
complete excavation pit. In case of 
a limited construction period, this 
is quite interesting for the 

contractor, who can focus on 
further development of the 
project, as a complete excavation 
pit is being delivered by us, which 
he can make immediate use of. As 
a primary contractor, you can buy 
construction time by outsourcing 
the excavation pit”, according to 
Jan-Wim Verhoeff. “Everything we 
do is based on our core concepts: 
flexibility, performance orientation, 
innovation, entrepreneurship and 
team work.”

THE HIGHEST STANDARDS
During the implementation of our 
projects, a lot of attention is paid 
to optimisation of the design, the 
implementation quality and, of 
course, safety. These principles 
contribute to our ongoing growth 
and, as such, we manage to 
further strengthen our position 
within the top ten of Europe’s 
foundation specialists. Obviously, 
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Hun initiatief werd een onvervalst succes. Dit jaar vieren ze hun 5-jarig 
bestaan, en in de afgelopen jaren wisten ze hun naam tot over de grenzen 
van Europa uit te dragen. Een goed feest zit er vanwege Corona niet in, 
wel werd het afgelopen jaar een nieuw pand in gebruik genomen aan de 
Tuinschouw 8 in Vianen.

DE ZESDE MACHINE
In 2019 werd de zesde machine in gebruik genomen, een Cat 352, 
zwaarder dan de andere machines en speciaal geschikt voor het zware 
segment micropalen en groutankers. Als extra is deze machine uitgerust 
om onderwater ankers te boren.

High 5 Solutions is gespecialiseerd in sonische boor- en triltechnieken 
speciaal voor verankeringen, bij kademuren, oeverbeschoeiingen, bouw-
kuipen en bouwputten waar veelal groutankers worden toegepast om de 
stabiliteit van een grondkering te vergroten en horizontale vervormingen 
te beperken. Zij passen ankerpalen toe om de verticale trek- en drukbelas-
tingen in een constructie over te dragen aan de ondergrond. De palen 
worden veelal toegepast als verticale verankering van onderwaterbeton-
vloeren en keldervloeren en voor het funderen van gebouwen. Ook maken 
ze gebruik van groutingtechnieken met als doel compenserend grouten 
(lifting!), het voorkomen van schade aan belendende percelen en het 
afdichten van grond en grondkerende constructies.

SONISCHE BOORTECHNIEK
De meerwaarde van de sonische techniek is onder andere de zeer 
beperkte invloed van trillingen op de omgeving, de hoge nauwkeurigheid 
van het aanbrengen en de mogelijkheid tot het sneller doordringen in zeer 
harde bodemlagen (>20 MPa) en met beperking van het energieverbruik 
en het minimaliseren van hulpstoffen in vergelijking met conventionele 
boortechnieken.

Peter Bongers: “Met de 
ervaringen die we opdeden 
binnen de sonische technieken 
hebben we tal van nieuwe 
mogelijkheden ontwikkeld. 
Disciplines zoals het aanbrengen 
van tal van verankeringscon-
structies; het aanbrengen van 
micropaal constructies, het 
destructief boren, obstakels uit  
de bodem terughalen en het 
aanbrengen van injectieslangen 
voor bodemafsluitingsprojecten.”

HIGH FIVE 
VOOR HIGH 5

HIGH 5 SOLUTIONS BESTAAT VIJF JAAR

Vijf jaar geleden vonden vijf ondernemers in de funderings- en 
heavylifting branche elkaar om de techniek van sonisch boren 
verder te gaan inzetten voor funderingsoplossingen. Door deze 
techniek door te ontwikkelen zijn er veel nieuwe mogelijkheden 
bij gekomen. “Want”, zegt operationeel directeur Peter Bongers: 
“Wat je in de grond stopt en geen functie meer heeft, moet je niet 
achterlaten, maar er ook weer uithalen.”
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PATENTEN
Deze ontwikkelingen leverden High5 Solutions een 
aantal patenten op voor zowel Nederland als voor  
een groot deel van Europa. Patenten die betrekking 
hebben op bijvoorbeeld het sonisch aanbrengen van 
verankeringselementen en het weer volledig uit de 
bodem halen van het schroefinjectie anker op het 
moment dat het zijn functie heeft verloren. “We halen 
de oude materialen niet alleen uit de bodem, maar 
passen ze in een volgend project ook weer toe, 
daarmee ontlast je het milieu en doen we aan 
recycling”, aldus Peter Bongers.

OOK WEER VERWIJDERD
Wat je in de grond stopt moet je uit respect voor 
natuur en milieu ook weer verwijderen weet Peter 
Bongers: “Het verwijderen van het anker bestaat uit 
het sonisch in beweging brengen van de ankerstang, 
waardoor deze loskomt van de groutprop. Na het 
loskomen van de ankerstang zorgt de anker-boorpunt 
ervoor dat tijdens het trekken van het anker de 
groutprop wordt verbrijzeld en enkel kleine stukjes 
grout in de bodem achterblijven, waar later eenvoudig 
doorheen kan worden geheid of geboord. Eventueel 
kan de ontstane ruimte weer worden opgevuld met 
materiaal (Bentoniet), om daarmee zowel de zetting 
wordt tegengaan als de verschillende grondlagen 
worden hersteld.”

OPNIEUW INZETBAAR
Het uitkomend materiaal wordt door High5 Solutions 
opgekocht om het bij een volgend project weer in te 
zetten. Dit is niet alleen financieel interessant, maar 
draagt ook significant positief bij aan het verminderen 
van de CO2-uitstoot op het project. “

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Over nieuwe ontwikkelingen zegt Peter Bongers:  
“Een actueel thema is het verduurzamen en langer 
behouden van bestaande kademuren. Wij bieden 
daarvoor de oplossing aan om onderwater een extra 
anker te plaatsen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
toepassing de toekomst heeft”, aldus Bongers.

NVAF
Vanaf hun prille start 5 jaar geleden maakt High5 
Solutions deel uit van de NVAF. Peter Bongers  
zegt daarover: ”Wij hechten veel belang aan ons 
lidmaatschap van de NVAF. Enerzijds om op die 
manier op het gebied van techniek, organisatie en 
veiligheid kennis te delen. Anderzijds maken we  
ook deel uit van tal van commissies om normen en 
technische zaken binnen de branche op een hoog 
peil te houden en nieuwe ontwikkelingen te delen  
met opdrachtgevers en normschrijvers”.
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HIGH FIVE 
FOR HIGH 5

HIGH 5 SOLUTIONS HAS EXISTED FOR FIVE YEARS

Five years ago, five professionals in the sonic drilling industry 
found each other and, with the financial support of a few 
shareholders, put a sonic drilling technique for both rotating  
and resonating on the market. “Because”, says operations 
manager Pieter Bongers: “What you put in the ground, you 
shouldn’t leave behind, you should also take it out again”.

Their initiative became a veritable success. This  
year they celebrate their 5-year anniversary, and in 
that time, they have been able to spread their name 
beyond the borders of Europe. A good party is not 
possible because of Corona, but a new building was 
taken into use at the Tuinschouw 8 in Vianen this  
past year.

THE SIXTH MACHINE
In 2019, the sixth machine was put into service,  
a Cat 352, heavier than the other machines and 
especially suitable for the heavy-duty segment  
of micro piles and grout anchors. As a bonus, this 
machine is equipped to drill underwater anchors.

High 5 Solutions specialises in sonic drilling and 
vibrating techniques especially for anchoring, near 
quay walls, bank protection, building pits and 
construction sites where grout anchors are often used 
to increase the stability of soil retaining walls and limit 
horizontal deformations. They use anchor posts to 
transfer the vertical tensile and compressive loads in 
 a construction to the subsoil. The piles are often used 
for vertical anchoring of underwater concrete floors 
and basement floors and for the foundation of 
buildings. They also use grouting techniques with the 
aim of preventing damage to adjacent plots of land 
and for sealing soil and soil retaining structures.

SONIC DRILLING TECHNIQUE
The added value of the sonic technique includes  
the very limited effect of vibrations on the 
environment, the high accuracy of application and 
 the ability to penetrate more quickly into very hard 
soil layers (>20 MPa) and with a reduction in energy 
consumption and the minimisation of auxiliary 
substances compared to conventional drilling 
techniques.

Peter Bongers: “With the experiences we gained 
within the sonic techniques, we have developed many 
new possibilities. Disciplines such as the application  
of numerous anchoring constructions; the application 
of micropile constructions, destructive drilling, 
retrieving obstacles from the soil, the application  
of injection hoses for soil sealing projects”.

PATENTS
These developments resulted in a number of patents 
for High5 Solutions for both the Netherlands and a 
large part of Europe. Patents relating to the sonic 
application of anchoring elements; the complete 
removal of the screw injection anchor from the ground 
once it has lost its function. “We don’t just take the old 
materials out of the soil, but use them again in the next 
project, thus relieving the environment and recycling”, 
says Peter Bongers.



Driveline specialist 

in conventional and hybrid solutions

Swing drives
O&K

Pump drives
Katsa / Durst

Winch drives
Bonfiglioli

Track drives
O&K

Tasveld 20 8271 RW IJSSELMUIDEN Tel. 038 - 33 176 73 Fax 038 - 33 244 16 www.hvandieren.nl

Al meer dan 90 jaar 
een geheid begrip!

We hebben door de jaren heen een goede 
en betrouwbare reputatie opgebouwd op 
het gebied van traditionele heitechnieken 
alsook met de realisatie van funderingscon-
structies, diverse paalsystemen en beton-
werk tot en met de begane grond vloer. 
Het transport gebeurt volledig met eigen 
materiaal.
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TAKE OUT WHAT YOU PUT IN
Peter Bongers knows that you have to remove what 
you put in the ground out of respect for nature and  
the environment: “The removal of the anchor consists 
of the sonic movement of the anchor rod, which 
releases it from the grout clot. After loosening the 
anchor rod, the anchor drilling point ensures that when 
the anchor is pulled, the grout clot is crushed and only 
small pieces of grout remain in the soil, which can later 
be easily driven or drilled through. If necessary, the 
resulting space can be filled with material (Bentonite) 
again, in order to prevent soil movement as well as to 
restore the various soil layers”.

REUSABLE
High5 Solutions buys up the material to be used in  
a future project. This is not only financially interesting, 
but also has a positive effect in reducing CO2 
emissions.”

NEW DEVELOPMENTS
Regarding new developments, Peter Bongers says: 
 “A topical theme is making existing quay walls more 
sustainable and preserving them longer. We offer  
the solution for this by placing an additional anchor 
underwater. We are convinced that this application 
is the future”, according to Bongers.

NVAF
Since their founding 5 years ago, High5 Solutions  
has been part of the NVAF. Peter Bongers explains: 
“We have a great interest in our membership of the 
NVAF. On the one hand in order to share knowledge 
in the field of technology, organisation and safety.  
On the other hand, we are part of numerous 
committees to keep standards and technical matters 
within the industry at a high level and to share new 
developments with clients and standards writers”, 
concludes Peter Bongers.
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VAN ‘T HEK GROEP BESTAAT 75 JAAR

“DE HEKPAAL GAF MEDE 
HET ZETJE TOT HET 
AANBIEDEN VAN EEN 
TOTAALPAKKET”

“Het feit dat bij dit interview rond het 75-jarig bestaan van de Van ’t Hek Groep 
Bas de Lange en Patrick IJnsen als directieleden het woord voeren, en niet 
één van de familieleden, dat zegt alles over hoe zij in het leven staan: wars van 
borstklopperij en met een grote bescheidenheid, terwijl dat absoluut niet aan 
de orde is wanneer je in 75 jaar tijd en binnen drie generaties Van ’t Hek zo’n 
florissant familiebedrijf hebt neergezet”, zeggen Patrick IJnsen en Bas de Lange.

De derde generatie, die wordt 
gevormd door broers Bart, Ruud,  
Tom en neef Ted, waarvan: Ruud  
en Ted samen met Patrick IJnsen  
de directie vormen van Van ’t Hek 
Groep; en Ruud van ’t Hek samen  
met Bas de Lange leidinggeven  
aan de Gebroeders Van ‘t Hek en  
Bart van t Hek als directeur is van  
Van ’t Hek Internationaal, momenteel 
actief in landen als o.a. Kenia,  
Georgië en Curaçao en in Letland  
een kademuur inspecteren en 
eveneens op de Bahama’s een 
project uitvoeren. 

350 VASTE MEDEWERKERS
350 Medewerkers in vaste dienst,  
een aantal dat op piekmomenten  
kan oplopen tot boven de 400 
medewerkers. Cijfers die tot de 
verbeelding spreken. “De groei  

werd met name gerealiseerd in de 
jaren 00 en 10”, aldus Patrick en  
Bas: “De jaren dat de derde generatie 
het overnam van Jan en Co van  
’t Hek, die het bedrijf in de jaren ’80 
en ’90 van de vorige eeuw al een 
stevige basis hebben gegeven.” Dat 
was ook de tijd dat Patrick en Bas in 
dienst kwamen bij Van ’t Hek, al willen 
ze die eer zeker niet op hun conto 
krijgen. “De kracht van Van ‘t Hek  
lijkt te zijn dat familie en directie 
benaderbaar zijn gebleven, tussen  
de mensen staan en weten hoe het  
er op de werkvloer aan toe gaat. 

DE HEKPAAL
Mede debet aan de grote doorbraak 
was de ontwikkeling van de eigen 
Hekpaal, een grondverdringende en 
trillingsvrije geschroefde paal, die zijn 
introductie kende in een tijd dat de 

schreeuw om trillingsvrij en 
geluidsarm funderen steeds luider 
werd. “Mede door de Hekpaal konden 
we nog meer een totaalpakket aan 
funderingstechnieken aanbieden en 
daarmee een grotere efficiency in de 
uitvoering van projecten brengen, 
waardoor opdrachtgevers de totale 
fundering in één hand konden 
leggen.” De Hekpaal groeide uit tot 
een herkenbaar merk binnen de 
branche.

PLATTE ORGANISATIE
De kracht van Van t Hek ‘schuilt ook 
 in de platte organisatie, een echt 
familiebedrijf waarbij betrokkenheid 
tussen bedrijf en medewerkers een 
kenmerkend aspect is. Een laag-
drempelige organisatie waarbij 
iedereen, tot aan de directie toe 
eenvoudig benaderbaar is.
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TOEKOMST
Naar de toekomst gekeken zeggen 
Bas en Patrick zal, gezien de grond-
structuur in Nederland, funderen altijd 
een belangrijk onderwerp blijven. 
“Zowel binnen de nieuwbouw van 
woningen als in de woningtransitie  
ligt nog een enorme opdracht in het 
herstel van woningfunderingen.”

STIKSTOF EN PFAS
Wat dit jaar betreft zegt Patrick  
IJnsen: “Aan het begin van het jaar 
zagen we dat de markt, mede door  
de stikstof- en PFAS-problematiek,  
een afwachtende houding aannam, 
zeker toen daar Corona overheen 
kwam. Inmiddels is er weer vertrouwen 
en draaien we weer volop en zien we 
ook naar de nabije toekomst gekeken 
onze orderportefeuille voldoende 
gevuld, in een verdeling met 50%  

infra en 50% andere projecten o.a., 
woningbouw. We kijken dan ook vol 
vertrouwen naar de toekomst, waarbij 
we een dip in de Nederlandse markt 
opvangen met onze internationale 
activiteiten, dat was ook de reden 
waarom we in het verleden Van ‘t Hek 
International zijn gestart.

NVAF
Over het belang van de NVAF zeggen 
Patrick en Bas: “Wij zien in de NVAF 
een heel belangrijke en tevens zeer 
actieve vereniging, die de afgelopen 
jaren een aanzienlijke professionali-
seringsslag heeft gerealiseerd. Onze 
mensen maken deel uit van tal van 
commissies binnen de NVAF, waar  
we mede sturing geven aan nieuwe 
ontwikkelingen en door dicht bij de 
bron aanwezig te zijn vroegtijdig 
anticiperen op veranderingen binnen 

wet- en regelgeving. Veiligheid en 
ook contractvormen zijn belangrijke 
thema’s waarin de NVAF een voor-
aanstaande rol speelde. Het komen 
tot uniforme contractafspraken 
waardoor bedrijven binnen de 
funderingsbranche allemaal onder 
dezelfde voorwaarden werken is  
van immens belang om daarmee 
oneerlijke concurrentie en het nemen 
van onnodige of ongepaste risico’s te 
voorkomen en als totale funderings-
branche gezamenlijk succesvol te zijn. 
Daar dragen wij als 75-jarig bedrijf 
graag ons steentje toe bij”, besluiten 
Patrick IJnsen en Bas de Lange.



Franki Grondtechnieken B.V. 
Laan van Europa 900, 3317 DB Dordrecht, Nederland
+31 78 20 62 400
info@franki.nl
www.franki-grondtechnieken.com

Strong foundations, solid future

- Atlaspalen
- Franki Omegapalen
- Grondverdringende schroefpalen

met verloren punt
- Geschroefde stalen buispalen
- Schroefi njectiepalen
- 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).
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VAN ‘T HEK GROUP IN BUSINESS FOR 75 YEARS

“THE HEKPILE PROVIDED 
MUCH OF THE IMPETUS 
FOR A TOTAL PACKAGE”
“The fact that Bas de Lange and Patrick IJnsen, as directors of the Van ‘t Hek 
Group, are speaking on behalf of the Group for this interview about its 75th jubilee, 
and not one of the family members, speaks volumes about their approach to life: 
not given to self-congratulation and with a great deal of humility, while that really 
isn’t necessary if you have established such a thriving family business over 75 
years and three generations of Van ’t Hek”, say Patrick IJnsen and Bas de Lange.

The third generation, which is formed 
by brothers Bart, Ruud, Tom and cousin 
Ted, of whom: Ruud and Ted together 
with Patrick IJnsen form the board of 
directors of Van ’t Hek Group; and 
Ruud van ’t Hek together with Bas de 
Lange head up the Gebroeders Van ‘t 
Hek, and Bart van t Hek, as a director 
of Van ’t Hek International, currently 
doing business in countries such as, 
among others, Kenya, Georgia, and 
Curaçao and inspecting a quay wall in 
Latvia whilst also carrying out a 
project in the Bahamas. 

350 PERMANENT EMPLOYEES
350 permanent employees, a number 
that can rise to more than 400 
employees at peak moments. 
Numbers that can’t fail to impress. 
“The growth was particularly strong 
between 2000 and 2010”, say Patrick 
and Bas: “The years when the third 
generation took over the business 
from Jan and Co van ’t Hek, who had 
already given the business a solid 
foundation to build on in the 1980’s 
and 1990’s.” That was also the time 
when Patrick and Bas started working 
for Van ’t Hek, though they would 
certainly not seek to take credit for it. 
“The strength of Van ‘t Hek seems to 
be that family and directors have 
remained approachable, are involved 
with the workforce and know how 
things work on the work floor. 

THE HEKPILE
One factor behind the big breakthrough 
was the development of the company’s 
own Hekpile, a ground-displacing and 
vibration-free screw pile, which was 
introduced at a time when the calls for 
vibration-free and low-noise piling were 
growing. “Partly due to the Hekpile, 
we were able to offer a total package 
of foundation construction techniques, 
and with it we could achieve greater 
efficiency in the implementation of 
projects, meaning that clients could 
place the whole process of foundation 
construction in one pair of hands.” The 
Hekpile grew to become a well-known 
brand within the sector.

HORIZONTAL ORGANISATION
The strength of Van ‘t Hek also lies in 
its horizontal organisation; a true family 
business, where involvement between 
the company and employees is a 
distinctive aspect. A low-threshold 
organisation where everyone, up to the 
director level, is easily approachable.

FUTURE
Looking to the future, say Bas and 
Patrick, given the soil structure in the 
Netherlands, foundations will always 
be an important issue. “Both within 
the new construction of homes and in 
the housing transition, there is an 
enormous job to be done in renewing 
the foundations of homes.”

NITROGEN AND PFAS
Turning to this year, Patrick IJnsen 
says: “At the start of the year we saw 
that the market, partly due to the 
problems with nitrogen and PFAS, 
 was adopting a wait-and-see attitude, 
certainly when the Coronavirus came 
along. In the meantime, there is more 
confidence and we are once more 
working at full capacity, and our order 
book is sufficiently full; even in the 
near future, with an allocation of 50% 
infra and 50% other projects, such as 
housing construction. So, we look to 
the future in full confidence, with a dip 
in the market in the Netherlands being 
made up for by our international 
activities; that was also the reason 
why we set up Van ‘t Hek International 
in the past.

NVAF (NETHERLANDS 
ASSOCIATION OF FOUNDATION 
WORK CONTRACTORS)
Patrick and Bas have this to say about 
the importance of the NVAF: “We see 
the NVAF as a very important and also 
active association, which has realised 
significant growth in professionalism 
in recent years. Our people participate 
in numerous committees within the 
NVAF, where we are able to influence 
the direction of new developments, 
and by being close to the source,  
are able to anticipate changes at an 
early stage within legislation and 
regulations. Safety and also contract 
forms are important themes in which 
the NVAF plays a leading role. 
Agreeing on uniform contract terms, 
enabling companies within the 
foundation construction sector to  
work under the same conditions, is 
extremely important in order to 
prevent unfair competition and the 
taking of unacceptable risks, and to 
be successful together as the entire 
foundation construction industry. 
 As a business with 75 years of 
experience, we are keen to make  
our own contribution to this”, say 
Patrick IJnsen and Bas de Lange.



HET ‘NIEUWE GOUD’  
DAT HET AANNEMERS 
MOEILIJK MAAKT

DE BOUWSECTOR EN DE DATA: EIGENDOM, CONCURRENTIE 
EN CONTROLE

Sue Arundale, directeur Technische en Milieukwesties van de European 
Construction Industry Federation (FIEC) (Europese Federatie voor de 
Bouwnijverheid), sprak onlangs met ons over het werk dat verzet is met 
betrekking tot een reeks vraagstukken, en in het bijzonder over één uitdaging 
die de branche veel zorgen baart: de bescherming van de gegevens van 
aannemers.

WAAR HET OM GAAT: COVID-19, 
KLIMAATVERANDERING EN DIGITALISERING
Sue Arundale, de FIEC-vertegenwoordiger in Brussel, 
krijgt heden ten dage veel op haar bord. De grootste 
zorg voor iedereen is natuurlijk de huidige COVID-19-
crisis waar ook de Europese bouwsector niet aan 
ontkomt. Onder leiding van directeur-generaal 
Domenico Campogrande is de FIEC op dit punt 
behoorlijk actief geweest.

Om te beginnen vragen we Sue wat voor soort 
initiatieven de FIEC op dit punt heeft gestart. 
De FIEC richt zich op de multilaterale inspanningen  
die nodig zijn om de Europese bouwsector te helpen 
met het herstellen van de zware klappen die de 
pandemie heeft toegebracht. Neem nu bijvoorbeeld 
het beheer van bouwplaatsen. Dat is op zich al 
ingewikkeld genoeg, maar zoals we al zeiden, het 
wordt nog complexer en duurder wanneer bedrijven 
moeten voldoen aan de nieuwe drastische 
gezondheids- en veiligheids-voorschrijften voor 
werken op locatie. We steunen deze maatregelen wel, 

maar we hebben de EU onlangs gevraagd om de 
lidstaten te verzoeken de branche te steunen, 
aangezien deze worstelt met opschorting en 
vermindering van bouwwerk-zaamheden, verstoring 
van de toeleveringsketen en moeilijkheden met 
betrekking tot de grensoverschrijdende mobiliteit  
van personeel.

Over deze kwesties hebben we verschillende directe 
contacten gehad met commissaris Breton die 
verantwoordelijk is voor de interne markt, ten einde 
 de situatie en de moeilijkheden waarmee de branche 
wordt geconfronteerd uit te leggen en de beste 
maatregelen te vinden om een spoedig herstel te 
bewerkstelligen.

Aan de andere, wat positievere kant verwelkomen 
 we de maatregel die bekend staat als de Green 
Superbonus (Groene Superbonus), een belangrijk 
fiscaal stimuleringspakket dat nu door de Italiaanse 
regering wordt aangeboden om groene en andere 
renovatiewerkzaamheden aan te moedigen, ook als 
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reactie op de crisis. Wij zien dit als een mooi 
voorbeeld van hoe overheden inderdaad het herstel  
in onze branche kunnen versnellen.

Dan is er de klimaatverandering (zie het begeleidende 
artikel in dit nummer over de koolstofcalculator van 
het EFFC) en de combinatie van uitdagingen en 
kansen die dit aan de bouwsector in Europa biedt.  
Op dat punt ziet Sue enkele positieve ontwikkelingen.
We steunen in grote lijnen het nieuwe plan voor de 
circulaire economie van de EU dat efficiëntie van 
hulpbronnen en circulariteit bevordert. Hetzelfde  

geldt voor de Renovatiegolf. Beide initiatieven zijn 
onderdeel van de Green Deal die ook op CO2-
neutraliteit gericht is. Een van onze grootste zorgen  
op dit punt is dat dit initiatief geen duplicaat van reeds 
bestaande voorzieningen mag worden, hetgeen we  
al vaker bij de EU benadrukt hebben. 

En dan is er nog de digitalisering. 
Ja. Dit is niet zozeer een probleem als wel een  
cluster van gerelateerde vraagstukken waarvan de 
dynamiek steeds verandert. Deze hebben de branche 
een breed scala aan uitdagingen en kansen gebracht 
die wij en onze partner-organisaties enige jaren 
geleden gepoogd hebben vast te leggen in het 
European Construction Industry Manifesto on 
Digitalisation (Europese Manifest inzake Digitalisering 
van de Bouwsector). Er staat veel op het spel op 
gebieden als Building Information Modelling (BIM), 
robotica, 3D-printen, kunstmatige intelligentie (AI)  
en, misschien wel het meest urgente thema voor de 
branche, eigendom van en toegang tot gegevens.  
Er zit een enorme hoeveelheid waarde in deze 
gegevens - daarom wordt het soms ook wel het 
‘nieuwe goud’ genoemd. Maar dat zorgt er ook voor 
dat het een magneet voor problemen is en er dus  
een robuust regelgevingskader nodig is. Liever 
vandaag nog dan morgen.

KUNT U DAAR EEN VOORBEELD VAN GEVEN?
Dat is een vraag waar geen duidelijk antwoord op  
te geven is. Want wie is de feitelijke eigenaar van  
de gegevens van een Europese aannemer? Wie 
 heeft er toegang toe en wie beheert het? Is het de 
aannemer of het softwarebedrijf die het host in een 
servercloud die zich mogelijk buiten de EU bevindt? 
Deze en andere vragen moeten worden beantwoord 
in de vorm van een EU-gegevenswet - een regel-
gevingskader dat ook kan zorgen voor een betere 
gegevenskwaliteit en een beter gegevensbeheer,  
dat uitdagingen in verband met intellectuele 
eigendomsrechten en cyberbeveiliging aan kan 
pakken en, zoals ik al zei, kan vaststellen wie 
verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het 
eigendom van de gegevens.

En dan is er het gerelateerde vraagstuk van het op 
abonnementen gebaseerde bedrijfsmodel dat een 
paar grote softwarebedrijven aanbieden en waarvan 
we menen dat het lastige materie is voor veel 
aannemers in Europa. 
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IS HET IN DERGELIJKE GEVALLEN NIET MOGELIJK 
VOOR AANNEMERS OM GEWOON EEN ANDERE 
AANBIEDER TE KIEZEN? 
Was het maar zo simpel. Feit is dat aannemers  
vaak afhankelijk zijn van de aanbieder, en dat het 
abonnement hen uiteindelijk vasthoudt in langdurige 
en onbuigzame regelingen waarvan de voorwaarden 
kunnen veranderen, ook bij stijgende kosten.

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE CONSEQUENTIES  
VOOR AANNEMERS? 
Stel dat je een aannemer bent die bezig is met het 
voorbereiden van een aanbod voor een grote klant, 
en je softwareleverancier brengt een belangrijke 
update uit voor het hoofdpakket dat je gebruikt voor 
Business Information Modeling. Over het algemeen 
dien je, als je een upgrade aangeboden krijgt, de 
gelegenheid te krijgen deze te beoordelen en dit 
nieuwe aanbod te vergelijken met dat van de 
concurrenten. Maar de kans is groot dat je afhankelijk 
bent van die aanbieder, onder meer omdat zij jouw 
gegevens op hun servers opslaan (mogelijk in een 
cloud buiten de EU). Dat is slechts een van de redenen 
waarom het onwaarschijnlijk is dat je de update afwijst 
of meteen op zoek gaat naar een andere aanbieder. 
Dat is niet goed voor het concurrentievermogen, en 
het is ook niet goed voor de branche.

U ZEI DAT DE GEGEVENS VAN EEN KLANT  
BUITEN DE EU KUNNEN WORDEN OPGESLAGEN. 
WAT VOOR PROBLEMEN KAN DAT MET ZICH 
MEEBRENGEN?
In de VS is het bijvoorbeeld mogelijk om onder 
bepaalde voorwaarden toegang te vragen tot  
EU-gegevens. Daar ligt dus een grote uitdaging: 
Amerikanen hebben toegang tot gegevens die in 
Europa worden bewaard, terwijl Europa nog niet  
over voldoende voorzieningen beschikt om aan  
te geven hoe, en zelfs of, dergelijke toegang van 
buitenaf moet worden toegestaan. Er staat wat dit 
aangaat bij de EU veel op het spel, maar de EU ligt  
op dit punt ver achter bij zowel de VS als China.

De onlangs gepubliceerde datastrategie zou ook 
 het scenario kunnen verduidelijken dat ik hierboven 
heb aangestipt, waarbij een Europees bouwbedrijf  
een Amerikaans softwarebedrijf gebruikt.

In dit soort scenario’s hebben we te maken met 
controle, in twee opzichten: ten eerste, als er een 
geschil is tussen een klant en een aanbieder over 
prijzen of bugs in de software en de gevolgen 
ervan wil de klant mogelijk zijn belangen veiligstellen 
door directe controle uit te oefenen over wat goed 
beschouwd zijn eigen gegevens zijn.
Het andere houdt daarmee verband. Stel je een 
scenario voor waarin de twee partijen hun geschil  
niet kunnen oplossen en de klant kiest voor een 
rechtszaak. Op dat moment kan de kwestie van 
controle over de jurisdictie de kop opsteken: als 
 zowel de aanbieder als de gegevens zich buiten  
de EU bevinden, kan het voor de klant moeilijk zijn  
om volledige controle over zijn eigen gegevens te 
krijgen. Een EU-klant moet erop kunnen staan dat  
zijn gegevens in een EU-cloud worden opgeslagen. 
Het punt is dat er nog geen EU-cloud bestaat.

Maar zelfs als het niet zover komt, is de klant misschien 
niet bereid om problemen te veroorzaken en kan hij 
zich gedwongen voelen om een licentieovereenkomst 
tegen slechte voorwaarden te accepteren, zoals ik 
hierboven al zei - met individuele in plaats van 
groepslicenties bijvoorbeeld, en tegen hogere prijzen.

Zoals we het zien is het vraagstuk van eigendom en 
zeggenschap dus nauw verbonden met het vermogen 
van softwarebedrijven om contractanten vast te 
binden aan beperkende en dure abonnementen en 
licentieovereenkomsten.

VEEL VAN DEZE UITDAGINGEN ZIJN DUS AAN 
ELKAAR GELINKT.
Dat zijn ze inderdaad - er is veel werk aan de winkel, 
maar we denken dat het de moeite waard is. Het 
Green Superbonus-programma dat ik hierboven 
noemde laat zien dat de autoriteiten bereid zijn om  
te luisteren en dat ook doen, of het nu gaat om 
COVID-19 of de andere grote vraagstukken waarmee 
de branche wordt geconfronteerd. En als ze dat doen, 
en we werken allemaal samen om dezelfde doelen  
te bereiken, profiteert iedereen ervan: individuele 
aannemers, de Europese branche als geheel - en  
zelfs de planeet.
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THE ‘NEW OIL’   
THAT HAS CONTRACTORS 
OVER A BARREL
Sue Arundale, Director of Technical and Environmental Affairs for the European 
Construction Industry Federation (FIEC), talked to us recently about the work it 
has been doing on a range of issues, and about one challenge in particular that 
is causing a lot of concern for the industry: control of contractors’ data.

THE BIG PICTURE: COVID-19, CLIMATE CHANGE, 
AND DIGITALISATION
Sue Arundale, the FIEC representative in Brussels,  
has a lot on her plate these days. Of course the most 
pressing concern for everyone is the COVID-19 crisis, 
and the European construction sector is no exception. 
Led by its Director General Domenico Campogrande, 
FIEC has been quite active in this regard.

We kicked things off by asking Sue what sorts of 
initiatives FIEC has been taking on this front. 
FIEC is focused on the multilateral efforts that will  
be required to help Europe’s construction sector 
recover from the heavy blows the pandemic has 
struck. Take the management of construction sites,  
for instance.  
It’s already complicated to begin with, but as we’ve 
said, it is becoming even more complex and costly 
when companies have to comply with the new and 
drastic health and safety requirements for on-site 
work. We do support these, but we’ve recently  
asked the EU to ask Member States to support  
the industry as it struggles to cope with the 
suspension or reduction of construction work,  
the disruption of the supply chain, and difficulties 
regarding the cross-border mobility of the workforce.

On these issues we have had several direct contacts 
with Commissioner Breton, who is responsible for  
the Internal Market, in order to explain the situation 
and the difficulties the industry is facing, and to identify  
the best ways to bring about a quick recovery.
On a more positive note, we welcome what’s known 
as the Green Superbonus, a major tax-incentive 
package now being offered by the Italian government 

to encourage green and other renovation work,  
also in response to the crisis. We see this as a good 
example of how governments can indeed accelerate 
the recovery in our sector.

Then there is climate change (on which see the 
companion article in this issue on the EFFC’s Carbon 
Calculator) and the combination of challenges and 
opportunities it is presenting to the construction 
industry in Europe. On that score, Sue sees some 
positive developments.
We broadly support the EU’s new Circular Economy 
Plan, which promotes resource efficiency and 
circularity. The same goes for the Renovation Wave. 
Both initiatives are part of the Green Deal, which also 
addresses carbon neutrality. As we frequently make 
clear to the EU, one of our main concerns is that this 
initiative not duplicate already-existing provisions. 

And there’s digitalisation. 
Yes. Now, this is not so much one issue as a cluster  
of related issues whose dynamics keep changing. 
These have been presenting the industry with a broad 
array of challenges and opportunities, which we and  
a whole host of partner organisations tried to capture 
 a couple of years ago in a The European Construction 
Industry Manifesto on Digitalisation. There’s a lot at 
stake in areas such as Building Information Modelling 
(BIM), robotics, 3D printing, artificial intelligence (AI) 
and, perhaps most pressing for the industry, ownership 
of, and access to, data. There’s a huge amount of 
value locked up in this data—that’s why it’s sometimes 
called ‘the new oil.’ But that also makes it a magnet for 
trouble, so a robust regulatory framework is needed, 
and sooner rather than later.

THE CONSTRUCTION INDUSTRY AND ITS DATA: OWNERSHIP, 
COMPETITION AND CONTROL



NVAF FUNDERINGSBEDRIJF  |  2020  |  PAGINA 61  

CAN YOU GIVE AN EXAMPLE?
Here’s a question that you might think has a straight-
forward answer. Who is the effective owner of a 
European contractor’s data? Who can access it, and 
who controls it? Is it the contractor, or the software 
company who’s hosting it in a server cloud that may  
be outside the EU? These and other questions need 
answers in the form of an EU data act—a regulatory 
framework that can also ensure better data quality  
and data management, address challenges around 
intellectual-property rights and cybersecurity and, 
as I say establish who is responsible—and liable— 
for data ownership.

And then there’s the related matter of the subscription-
based business model that a few major software 
companies offer, and which we think has a lot of 
contractors in Europe over a barrel. 

IS IT NOT POSSIBLE IN SUCH CASES FOR 
CONTRACTORS TO SIMPLY CHOOSE ANOTHER 
PROVIDER? 
If only it were that simple. The fact is that contractors 
are often dependent on the provider, and that the 
subscription ends up locking them into long an 
inflexible arrangements whose terms can change  
even as costs increase.

AND WHAT ARE SOME OF THE SPECIFIC 
IMPLICATIONS FOR CONTRACTORS? 
Well, let’s say you’re a contractor in the middle of 
preparing a bid for a large client, and your software 
provider releases a major update to the main package 
you’re using for Business Information Modelling. 
Generally, when someone offers you an upgrade to 
anything, you should have the opportunity to assess  
it, and to compare their latest offering to what the 
competition is offering. But it is quite likely you’re 
dependent on that provider, among other things 
because they are storing your data on their servers 
(possibly in a cloud outside the EU). That’s just one 
reason you’re unlikely to reject the update, or to go 
looking right then for another provider. That’s not good 
for competitiveness, and it’s not good for the industry.

YOU MENTIONED THAT A CUSTOMER’S DATA 
COULD BE STORED OUTSIDE THE EU. WHAT 
SORTS OF PROBLEM CAN THAT POSE?
For instance, in the US it is possible to request access 
to EU data under certain conditions, so big challenge 

there: Americans can access data that’s held in 
Europe, whereas Europe does not yet have adequate 
provisions to address how, or even whether, such 
outside access should be allowed. The EU has a lot at 
stake here, but it is way behind both the US and China 
on this score.

The recently published data strategy could also clarify 
the other scenario, which I touched on above, where a 
European construction company is using an American 
software company.

In this kind of scenario, we have to deal with control, in 
two senses: first, should there be a dispute between 
customer and provider about pricing or about bugs in 
the software and resulting escalations, the customer 
may wish to safeguard its interests by establishing 
direct control over what is, after all, its own data.

And the other sense is related to that. Imagine a 
scenario where the two sides cannot resolve their 
dispute, and the customer opts for litigation. That’s 
when the matter of jurisdictional control could raise its 
head: if both the provider and the data are outside the 
EU, it could be difficult for the customer to secure full 
control over its own data. An EU customer should be 
able to insist that their data be stored in an EU cloud. 
The only thing is, there is no EU cloud as yet.

But even if it doesn’t come to that, the customer may 
be unwilling to rock the boat and may feel forced to 
accept a licensing agreement on poor terms, as I 
mentioned above—with individual rather than group 
licenses, for instance, and higher prices. 

As we see it, then, the issue of ownership and control 
is intimately bound up with the ability of software 
companies to lock in contractors to restrictive and 
expensive subscription and licensing agreements.

SO A LOT OF THESE CHALLENGES ARE INTER-
RELATED.
They are indeed—there’s a lot of work to do, but we 
think the effort is worth it. The Green Superbonus 
scheme I mentioned above shows that the authorities 
can and do listen, whether it’s on COVID-19 or the 
other major issues the industry is facing. And when 
they do, and we all act together towards the same 
goals, everyone benefits: individual contractors, the 
European industry as a whole—even the planet.
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“DUURZAAMHEID 
VOORKOMT DAT WE STRAKS 
EEN UITGEHOLDE PLANEET 
ACHTERLATEN”

RICK RIGGELINK EN JEROEN RITZER-VAN DINTHER; LID 
WERKGROEP EFFC SUSTAINABILITY (DUURZAAM)
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“DUURZAAMHEID 
VOORKOMT DAT WE STRAKS 
EEN UITGEHOLDE PLANEET 
ACHTERLATEN”

“Duurzaamheid wordt steeds meer een integraal 
onderdeel binnen de bedrijfsvoering. Het is echter 
een dermate groot containerbegrip dat je je kunt 
afvragen, waar begin je”, zeggen Rick Riggelink 
(Voorbij Funderingstechniek) en Jeroen Ritzer- 
Van Dinther (Mobilis). Zij vertegenwoordigen de 
NVAF binnen de Werkgroep Sustainability van  
de Europese funderingsorganisatie EFFC. 
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“Toen ik werd gevraagd om de NVAF te vertegen-
woordigen binnen de EFFC-werkgroep Sustainability 
heb ik Jeroen Ritzer-Van Dinther van Mobilis, een 
zusterbedrijf van Voorbij FT, gevraagd of we dit  
samen konden doen, vooral ook omdat duurzaamheid 
een terugkerend thema is binnen zijn dagelijks werk. 
Ik ken de branche en kan zaken toetsen aan de 
praktijk. Jeroen is dagelijks bezig met het thema 
duurzaamheid”, aldus Rick Riggelink. “Ik ben een 
systeemdenker”, zegt Jeroen Ritzer-Van Dinther: 
“Mobilis en Voorbij FT werken binnen TBI Infra nauw 
samen om elkaar op die manier te versterken.”

WETENSCHAP EN PRAKTIJK
“Hoe moeilijk het thema duurzaamheid is te vatten, 
blijkt tijdens de vergaderingen van de EFFC, waar  
men soms dreigt te verdwalen in de wetenschap. 
Binnen de werkgroep hebben we te maken met 
wetenschappers, maar ook met mensen die dicht  
bij de uitvoering staan. Ga je duurzaamheid weten-
schappelijk benaderen, dan blijf je in een cirkel 
ronddraaien en kom je niet tot actiepunten. Je hebt 
ook mensen nodig die met de voeten in de klei  
staan, om datgene wat wij als werkgroep ontwikkelen 
te toetsen aan de praktijk. Het is zaak elkaar te 
versterken, om uiteindelijk de duurzaamheids-items  
te integreren binnen de bedrijfsfilosofie,” zegt Jeroen 
Ritzer-Van Dinther.

“Hoe moeilijk het thema 
duurzaamheid is te vatten, blijkt 
 tijdens de vergaderingen van  
de EFFC...”

“Nederland is nadrukkelijk kartrekker binnen de 
EFFC-werkgroep Sustainability, weet Jeroen Ritzer- 
Van Dinther: “Op het gebied van duurzaamheid zijn  
wij veel verder dan tal van andere landen. In een 
aantal landen moet duurzaamheid nog tot ontplooiing 
komen. Tal van landen hebben een andere 
interpretatie van het onderwerp duurzaamheid, 
daarnaast zie je een duidelijk verschil tussen de 
oudere en jongere leden binnen de werkgroep. 
Jongeren zijn over het algemeen veel verder in  
het concretiseren van het thema duurzaamheid.”

CONTRACTING EN SUPLLY CHAINS
“Binnen de werkgroep zijn alle items die te maken 
hebben met duurzaamheid bij elkaar gebracht in  
drie cirkels: contracting (contractvormen), supply chain 

(logistiek/keten) en uitvoering. Daarmee omarmen we 
het hele proces van opdracht, uitvoering, tot transport/
keten. We zijn nu bezig dat hele proces langzaam af  
te schillen tot keuzes voor de korte en voor de langere 
termijn. Voor de korte termijn zullen we kiezen voor 
onderwerpen waar we zelf invloed op kunnen 
uitoefenen, zoals: CO2-reductie, energietransitie, 
elektrisch rijden, en duurzaam Beter Beton. 
Onderwerpen die iedereen aanspreken en waar we 
binnen een afzienbare tijd succesvolle stappen mee 
maken, om daarmee direct een positieve invloed uit te 
oefenen op het thema: duurzaamheid binnen de 
funderingsbranche”, zegt Rick Riggelink.

DRIE P’S
De onderwerpen binnen duurzaamheid houden we 
tegen het licht op basis van drie elementen: De drie 
P’s: People Planet Profit, of te wel de mens, het milieu 
en de opbrengst/markt. Uitgangspunt is dat elk van 
die drie thema’s: mens, milieu en economie in het 
duurzaam denken aanwezig zijn. Wanneer de 
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“Veel bedrijven hebben de drie 
P’s opgenomen in hun richtlijnen 
voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.”

combinatie van deze drie niet in harmonie is, zullen  
de andere elementen hieronder lijden. Wanneer 
bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, zullen mens 
en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door 
slechte arbeidsomstandigheid of door vernietiging  
van de natuur. Andersom betekent het ook dat het 
winstkenmerk een essentieel onderdeel is en niet 
verwaarloosd dient te worden. Veel bedrijven hebben 
deze drie P’s opgenomen in hun richtlijnen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen”, aldus 
Jeroen van Ritzer-Van Dinther.

CONCREET AAN DE SLAG
“De volgende stap is enkele audits te kiezen die in  
alle landen actueel zijn, om daarmee concreet aan  
de slag te gaan. Uiteraard dienen deze onderwerpen 
te passen binnen de wet- en regelgeving. Ons 
uitgangspunt is te onderzoeken hoe zaken duurzamer 
kunnen, we zullen ons echter niet bezig houden met 
de uitvoering of productie. Wanneer we bijvoorbeeld 
praten over machine-aanpassingen gaan we binnen 

de werkgroep wel op zoek naar oplossingen, maar  
we gaan niet op de stoel van de machinebouwer 
zitten. Dat laten we over aan producenten. We zullen 
bedrijven ook niets gaan opleggen, maar hopen dat  
zij de ontwikkelingen zien als een meerwaarde voor 
mens, milieu en bedrijf en ze vanuit die gedachte  
deze integreren binnen hun bedrijfsfilosofie. We 
moeten ons realiseren dat deze planeet niet oneindig 
is en willen we ook volgende generaties een goede 
en gezonde toekomst geven, dan dienen wij daar nu 
de basis voor te leggen om dat wat we van het milieu 
gebruiken, ook dienen terug te geven om te 
voorkomen dat we straks een lege huls achterlaten”, 
besluiten Rick Riggelink en Jeroen Ritzer-Van Dinther.
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“SUSTAINABILITY 
PREVENTS US FROM LEAVING 
BEHIND AN ERODED PLANET”

RICK RIGGELINK AND JEROEN RITZER-VAN DINTHER; 
MEMBER OF THE EFFC SUSTAINABILITY WORKING GROUP
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“Sustainability is increasingly becoming an integral part of business operations. However, it’s such a big  
catch-all term that you may wonder, where do you start”, say Rick Riggelink (Voorbij Funderingstechniek)  
and Jeroen Ritzer-Van Dinther (Mobilis). They represent the NVAF within the Sustainability Working Group 
 of the European foundation organisation EFFC. 

“When I was asked to represent 
the NVAF within the EFFC 
Sustainability working group,  
I asked Jeroen Ritzer-Van Dinther 
from Mobilis, a sister company  
of Voorbij FT, if we could do  
this together, especially as 
sustainability is a recurring theme 
in his daily work. I know the 
industry and can test things in 
practice. Jeroen is working on  
the theme of sustainability on a 
daily basis”, says Rick Riggelink. 
“I’m a systemic thinker”, says 
Jeroen Ritzer-Van Dinther: 
“Mobilis and Voorbij FT work 
closely together within TBI Infra to 
strengthen each other in this way”.

SCIENCE AND PRACTICE
“How difficult it is to grasp the 
theme of sustainability is 
demonstrated during the meetings 
of the EFFC, where people tend 
 to get lost in the science. Within 
the working group we have to 
deal with scientists, but also with 
people who are close to practice. 
If you approach sustainability 
scientifically, you will keep going 
in circles and you will not come  
to action points. You also need 
people who have their feet in  
the mud, to test in practice what 
we develop as a working group.  
It is important to strengthen each 
other in order to eventually 
integrate the sustainability items 
within the company philosophy,” 
says Jeroen Ritzer-Van Dinther.

Jeroen Ritzer-Van Dinther: “The 
Netherlands is emphatically a 
pioneer within the EFFC working 
group Sustainability: When it 
comes to sustainability, we are 
much further ahead than many 
other countries. In a number of 
countries, sustainability has yet  
to flourish. Numerous countries 

have a different interpretation of 
the subject of sustainability, and 
you also see clear difference 
between the older and younger 
members within the working 
group. Young people are generally 
much more advanced in the 
concretisation of the theme of 
sustainability”.

CONTRACTING AND SUPPLY 
CHAINS
“Within the working group, all 
items relating to sustainability 
have been brought together in 
three circles: contracting (contract 
forms), supply chain (logistics)  
and execution. In doing so, we 
embrace the entire process from 
order, execution, to transport/
chain. We are now in the process 
of slowly peeling that whole 
process off into choices for the 
short and longer term. For the 
short term, we will opt for subjects 
which we ourselves can affect, 
such as: CO2 reduction, energy 
transition, electric vehicles, and 
sustainable Better Concrete. 
Subjects that appeal to everyone 
and with which we will be taking 
successful steps in the near 
future, in order to have an 
immediate positive influence on 
the theme: sustainability within  
the foundation industry”, says  
Rick Riggelink.

THREE P’S
We examine the subjects within 
sustainability on the basis of  
three elements: the three P’s: 
People Planet Profit, i.e. the 
people, the environment and  
the revenue/market. The starting 
point is that each of these three 
themes – people, environment 
and economy – are present in 
sustainable thinking. If the 
combination of these three is not 

in harmony, the other elements 
will suffer. If, for example, profit is 
given too much priority, people 
and the environment will suffer as 
a result, e.g. due to poor working 
conditions or the destruction of 
nature. Conversely, it also means 
that the profit motive is an 
essential component and should 
not be neglected. Many companies 
have included these three P’s in 
their corporate social responsibility 
guidelines,” says Jeroen van 
Ritzer-Van Dinther.

TAKING CONCRETE ACTION
“The next step is to select a  
few audits that are current in all 
countries, in order to get to work 
on them concretely. Of course, 
these subjects must fit within the 
laws and regulations. Our starting 
point is to examine how things  
can be made more sustainable; 
however, we will not concern 
ourselves with implementation or 
production. When, for example, we 
talk about machine modifications, 
we look for solutions within the 
working group, but we don’t take 
on the role of machine builder.  
We leave that to producers.  
We will not impose anything on 
companies either, but hope that 
they see the developments as  
an added value for people, the 
environment and the company 
and, with this in mind, integrate 
them into their business 
philosophy. We must realise that 
this planet is not infinite and if we 
want to give future generations  
a good and healthy future as well, 
we must now lay the foundations 
to return what we use of the 
environment and avoid leaving 
behind an empty shell”, conclude 
Rick Riggelink and Jeroen Ritzer-
Van Dinther.
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“NORMEN EN 
RICHTLIJNEN STEEDS 
BELANGRIJKER 
EN OMVANGRIJKER.”

“De hoeveelheid werk die de talrijke vernieuwingen en 
aanpassingen binnen de uitvoering gerelateerde normen vraagt, 
waren voor de NVAF aanleiding een werkgroep Techniek en 
Normering in het leven te roepen. Bartho Admiraal vormt samen 
met Simon van Dijk een gezamenlijk voorzitterschap. 

BARTHO ADMIRAAL OVER DE NIEUWE WERKGROEP 
TECHNIEK EN NORMERING
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Binnen de NVAF en ook naar de Europese organisatie 
EFFC toe, behoren alle zaken binnen het bestuur 
rond normalisatie tot het aandachtsgebied van  
Bartho Admiraal (VSF). “De laatste jaren worden  
we echter steeds veelvuldiger geconfronteerd met 
vernieuwingen en aanpassingen van de normen  
en richtlijnen. Zo zien we tal van aanpassingen op  
het gebied van ontwerp, testen en uitvoering.  
Deze variëren van algemene tot specifiek gerichte 
normeringen, zoals vernieuwing van eurocode 7, 
toelichting op de regelgeving voor beton toegepast  
in paalfunderingen en de ontwikkeling van een NPR 
over corrosie van stalen funderingselementen. De 
hoeveelheid werk deed de NVAF besluiten een 
werkgroep Techniek en Normering in het leven te 
roepen. 

BEWEZEN GEDRAG
“Waar in het verleden theorie en uitvoeringswijze 
geaccepteerd werden op in de praktijk bewezen 
gedrag, zie je nu een duidelijk kentering. Toegepaste 
technieken dienen steeds meer aantoonbaar gemaakt 
te worden, terwijl daar niet altijd de juiste kennis van 
voorhanden is. Noch bij de wetenschap, noch bij 
toetsende instanties, maar ook niet bij adviseurs of  
bij de uitvoerende bedrijven. Is de kennis er wel, dan 
vormt de acceptatie vaak een probleem, omdat de 
kennis is opgedaan voor een bepaalde toepassing  
of onder specifieke projectomstandigheden, en niet 
breed wordt gedragen. Dit vraagt veel bewijslast en 
overtuigingskracht en daarmee veel tijd, zoals dat 
nadrukkelijk het geval is rond de uitvoeringsnormen”, 
aldus Bartho Admiraal.

“De laatste jaren worden we 
echter steeds veelvuldiger 
geconfronteerd met vernieuwingen 
en aanpassingen van de normen 
en richtlijnen.”

UITVOERINGSNORMEN
Sinds vele jaren heeft de NVAF, in samenspraak met 
de NEN, een belangrijke positie en inbreng wat betreft 
de normen voor de totale funderingsbranche. Voor  
de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen werden door de 
CUR individuele bedrijven benaderd voor deelname. 
“Het gezamenlijk ontwikkelen van kennis, die nodig 
 is om draagvlak te creëren bij regelbepalende en 
toetsende instanties, kon op die manier moeilijk door 
de NVAF worden gecoördineerd”, aldus Admiraal.  
“Die situatie is duidelijk veranderd. De voortrekkersrol 
van CUR is overgegaan naar de CROW, waar de  
NVAF deelneemt in een stuurgroep. Ook zijn  
binnen geotechnisch Nederland meerdere  
discussies ontstaan over de aantoonbaarheid van 
kwaliteit en veiligheid, zoals ook over de paalfactoren 
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in het ontwerp en de hierbij toegestane uitvoerings-
parameters. Ook de Europese branchevereniging 
funderingen EFFC richt zich op technisch vlak niet 
meer alleen op uitvoeringsnormen, maar heeft  
haar activiteiten uitgebreid door eigen richtlijnen  
en technische toelichtingen te publiceren. Allemaal 
behoeften en taken die uiterst belangrijk zijn, maar 
ook zeer omvangrijk en gedragen dienen te worden 
door de leden van de NVAF. Het was dus tijd 
geworden voor de oprichting van een werkgroep 
Techniek en Normering. Gelukkig beschikt de NVAF 
over een groot aantal gedreven en actieve leden die 
bereid zijn om, naast hun dagelijkse drukke werk,  
een aanzienlijke inbreng te leveren.”

TAKENPAKKET 
Het takenpakket van de nieuwe werkgroep bestaat 
uit het onderhouden van contacten en het deelnemen 
binnen relevante commissies o.a. bij de NEN, CEN, 
EFFC en CROW. Tevens het verzorgen van de 
coördinatie van spiegelgroepen om de deelnemers 
binnen de diverse commissies voor normen en 
richtlijnen door geïnteresseerde leden te onder-
steunen, maar ook om hen vroegtijdig in het proces  
te betrekken. Het initiëren en coördineren van 
technisch onderzoek door de diverse lidbedrijven.  
Een voorbeeld is het ontwikkelen van kennis over  
de beïnvloeding van het draagvermogen door 
uitvoeringsaspecten bij het installeren van 
geschroefde palen. Hierover is nog weinig bekend  
en heersen binnen geotechnisch Nederland 
uiteenlopende meningen over. 

De thema’s normen en richtlijnen behelzen een breed 
pallet aan aandachtgebieden die we met een brede 
vertegenwoordiging van NVAF-leden binnen een 
werkgroep een betere invulling kunnen geven en  
op die manier de belangen op de juiste manier te 
behartigen. De inzet van zoveel leden toont de kracht 
van de NVAF als vereniging”. 

“Het takenpakket van de nieuwe 
werkgroep bestaat uit het 
onderhouden van contacten en 
het deelnemen binnen relevante 
commissies.”

LEDEN VAN DE COMMISSIE 
Voorzitters: B.A. Admiraal (VSF) en S. van Dijk (Voorbij 
FT). Leden: A. van der Geest (BAM), J. Haasnoot (Crux), 
E. de Jong (GeoBest), M. de Heus (Hakkers/Jetmix),         
G.A. de Nijs (BMNED), C. Vroom (Vroom), A. Yahyaoui 
(VolkerWessels – NEN Geotechniek), P. IJnsen (Van  
’t Hek) en J. Estié (NVAF)
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BARTHO ADMIRAAL ABOUT THE NEW WORK GROUP TECHNOLOGY AND STANDARDISATION

“STANDARDS AND GUIDELINES 
BECOME INCREASINGLY MORE IMPORTANT 
AS WELL AS LARGER.”
“The amount of work required by the numerous innovations and adjustments within the implementation-related standards, 
were reason for NVAF to set up the work group Technology and Standardisation. Together with Simon van Dijk, Bartho 
Admiraal forms a joint chairmanship.

Within the NVAF as well as towards 
the European organisation EFFC, all 
matters within the board, with regard 
to standardisation, are part of the 
focal points of Bartho Admiraal (VSF). 
“Over the last years, we have been 
increasingly more often confronted 
with innovations of and adjustments 
to the standards and guidelines. We 
have seen, for instance, numerous 
adjustments in the area of design, 
testing and implementation. These 
may vary from generally up to 
specifically targeted standardisations, 
like renewal of Eurocode 7, explanation 
of the regulations for concrete applied 
to pile foundations and the develop-
ment of an NPR about corrosion of 
steel foundation elements. The 
amount of work caused the NVAF  
to decide to set up a work group 
Technology and Standardisation. 

PROVEN CONDUCT
“Where in the past theory and ways  
of implementation were accepted, 
relating to proven conduct of the past, 
one can now notice a clear turning 
point. Applied technologies must be 
made more demonstrable, although 
the adequate required know-how is 
not always available. Neither in 
science nor with the assessing 
institutions, but also neither with the 
advisors or implementing companies. 
If the know-how is available, 
acceptance is often a problem, 
because the knowledge was gained 
for a certain application or under 
specific conditions and is not being 
broadly communicated. This requires 
a lot of onus and persuasiveness and, 
as such, a lot of time, as is the case in 
particular with regard to the 

implementation standards”, according 
to Bartho Admiraal.

IMPLEMENTATION STANDARDS
For many years, the NVAF has had a 
strong position and input, in partner-
ship with the NEN, concerning the 
standards for the total foundation 
branch. For the development of  
new guidelines, the CUR approached 
individual companies to participate. 
“The joint development of knowledge 
required to create support from 
regulating and assessing institutions, 
was difficult for the NVAF to be 
coordinated”, Admiraal explains.  
“That situation has clearly changed. 
The leading role CUR was transferred 
to the CROW, where the NVAF 
participates in a steering group. Also, 
multiple discussions arose within the 
Dutch geo-technical circuit, regarding 
the demonstrability of quality and 
safety, as also about the pile factors  
in the design and the related 
permissible implementation 
parameters. The European branch 
association foundations EFFC also no 
longer focuses on the implementation 
standards, in terms of technology, but 
extended its activities by publishing 
own guidelines and technical 
explanations. All of these are needs 
and duties that are extremely 
important, but also comprehensive 
and they should be supported by  
the members of the NVAF. So it  
was time to create a work group 
Technology and Standardisation. 
Fortunately, the NVAF can dispose  
of a huge number of active and driven 
members, who are willing to make 
significant contributions in addition  
to their daily busy work.”

TASK PACKAGE
The task package of the new work 
group consists of maintaining contact 
and participating within relevant 
committees, for instance with the 
NEN, CEN, EFFC and CROW. Also 
seeing to coordination of mirror 
groups to have the participants within 
the different committees for standards 
and guidelines supported by interested 
members, but also to involve them 
during the early stages of the process. 
The initiation and coordination of 
technical investigation by the various 
member companies. An example of 
this is the knowledge development 
regarding the influencing of the 
bearing strength, due to implemen-
tation aspects, during the installation 
of screwed piles. A lot is still unknown 
about this and opinions widely vary 
within the Dutch geo-technical world. 

The topics, standards and guidelines 
encompass a broad palette of focus 
areas that we can structure by a broad 
representation of NVAF-members 
within a work group, so as to be able 
to adequately represent the interests. 
The commitment of so many members 
shows the strength of the NVAF as an 
association”. 

MEMBERS OF THE COMMITTEE 
Chairmen: B.A. Admiraal (firm: VSF) 
and S. van Dijk (Voorbij FT). 
Members: A. van der Geest (BAM), 
J. Haasnoot (Crux), E. de Jong 
(GeoBest), M. de Heus (Hakkers/
Jetmix),    G.A. de Nijs (BMNED), 
C. Vroom (Vroom), A. Yahyaoui 
(VolkerWessels – NEN Geotechniek), 
P. IJnsen (Van ’t Hek) and J. Estié 
(NVAF)
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“INNOVATIEF INSPELEN 
OP ONTWIKKELINGEN 
PAST BINNEN DE 
VAN BERLO-FILOSOFIE”
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Van Berlo is een familiebedrijf dat 41 jaar geleden werd opgericht  
door de vader van de huidige eigenaren Marcel en Frank van Berlo. 
Aanvankelijk gestart als vloerenlegbedrijf is het uitgegroeid tot een  
totaal bedrijf in de engineering en aanleg van de totale betonnen 
onderbouw tot aan peilniveau.

EIGEN ENGINEERING
In 2003 startte Van Berlo een eigen afdeling engineering, om daarmee 
meerwaarde te bieden aan hun vloeren: “We begonnen met het uitwerken 
van paalplannen omdat we zagen dat tal van projecten over-engineerd 
waren en daar een aanzienlijke palenwinst viel te behalen”, aldus Verhoef. 
Het maakte Van Berlo ook tot een innovatief producent en ontwerper van 
Mini-Vibropalen in Nederland en België.

EERSTE HEISTELLING
In 2006 ging Van Berlo Groep weer een stap verder met de aanschaf 
 van een eerste eigen heistelling voor het aanbrengen Mini-Vibropalen, 
 bij andere paaltypen verzorgde Van Berlo vanaf dat moment de 
engineering en werd de uitvoering in handen gelegd van andere 
gerenommeerde funderingsbedrijven. De funderingsdiscipline groeide  
de afgelopen jaren dermate dat dit jaar de vijfde heistelling in gebruik 
werd genomen en nu alle palen met een diameter Ø 180 tot zelfs rond  
Ø 273 in eigen beheer worden aangebracht. Dat maakt Van Berlo tot  
een expert op het gebied van engineering en uitvoering van de complete 
betonnen onderbouw tot peilniveau.

VERTICALE INTEGRATIE
Glenn Verhoef: “Wij geloven in verticale integratie of te wel het in de  
hand houden van alle betonwerk tot aan de bovenkant van de vloer,  
wat de opdrachtgever een aanzienlijke tijdwinst oplevert en daarmee  
de bouwkosten sterk verlaagt. Hij ontkomt aan vertragingen tussen de 
verschillende disciplines en het draagt bij aan kwaliteit-optimalisatie  
van het eindproduct. Als gespecialiseerd vloerenbedrijf beschikken wij 
over de kennis en de knowhow om aannemers volledig te ontzorgen  
bij de onderbouw.”

“Inmiddels zijn we gestart met het 3D-moduleren van vloer-
ontwerpen. Naar de toekomst gekeken wordt het 3D-moduleren 
steeds belangrijker om er straks niet meer omheen te kunnen. 
Het innovatief inspelen op ontwikkelingen past binnen de filosofie 
van Van Berlo Groep, wij willen de vooraanstaande positie die we 
binnen onze branche bezitten, nadrukkelijk vasthouden”, zegt 
Glenn Verhoef, commercieel directeur Van Berlo Groep.

VAN BERLO GROEP B.V. VEGHEL
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PREFAB FABRICAGE
“Alle betonelementen ten behoeve van de fundering 
worden prefab in eigen fabriek geproduceerd, om 
vervolgens rechtstreeks vanaf de vrachtwagen in het 
werk te worden geplaatst. Door de elementen onder 
goed geoutilleerde omstandigheden in de fabriek te 
produceren halen we een hogere kwaliteit en zijn we 
niet afhankelijk van de weersomstandigheden. De 
hogere bouwsnelheid zorgt voor een aanzienlijke 
verkorting van de bouwtijd en daarmee een hoge 
besparing op de bouwkosten.”, aldus Verhoef.

Ook stond Van Berlo aan de wieg van de voegloze 
vloer. Verhoef: “Deze multifunctionele voegloze vloer 
is ontworpen om maximale functionaliteit te bieden en 
te zorgen voor minimaal onderhoud. Door het 
toepassen van voldoende wapening en het ontbreken 
van voegen is de multifunctionele voegloze vloer 
onderhoudsarm. Het herstellen van onvolkomenheden 
is pas nodig indien de functionaliteit van de vloer 
wordt aangetast.”

AFDELING BETONTECHNOLOGIE
Van Berlo beschikt ook over een Betontechnologische 
afdeling met eigen laboratorium en eigen drukbanken, 
waardoor alle betontesten en metingen in eigen huis 
worden uitgevoerd. Al langere tijd werkt Van Berlo, in 
samenwerking met de TU Eindhoven, aan de 
ontwikkeling van krimpvrij beton. Verhoef zegt 
daarover: “Het grootste belang van krimpvrije beton is 
dat daarmee scheurvorming wordt voorkomen. Ook 
maakt krimpvrije beton het mogelijk wapeningsnetten 
in de vloer te verminderen of lichter te construeren. 
De boven wapening dient geen functioneel doel en is 
enkel om scheurvorming in de vloer te voorkomen.”

LIDMAATSCHAP NVAF
Over het lidmaatschap van de NVAF zegt Glenn 
Verhoef: “Ik ben niet de persoon die ons 
vertegenwoordigt binnen de NVAF, maar een 
belangrijke reden is dat de NVAF bijzonder actief is op 
het gebied van regelgeving en veiligheid en we door 
ons lidmaatschap mee vooraan op de eerste rij zitten 
bij aanpassingen en veranderingen van de wet en 
regelgeving. NVAF is een club die een belangrijke 
bijdrage levert aan het werken aan een positief imago 
voor de branche en zich nadrukkelijk inzet voor de 
veiligheid binnen de funderingsbranche”, zegt Glenn 
Verhoef die over de commerciële situatie in de 
branche zegt:

INVESTEREN IN E-COMMERCE EN 
OPSLAGCAPACITEIT
“De afgelopen jaren zagen we dat de investeringen in 
vastgoed aanzienlijk zijn toegenomen. Dat had te 
maken met de groei van e-commerce en het 
optimaliseren van de opslagkwaliteit en 
capaciteitsuitbreiding grote vormen aannam. Met de 
lage bankrentes was het de manier om goede 
rendementen te halen uit investeringen. Met de komst 
van Corona kwam die investeringsstroom langzaam 
tot stilstand en omdat ook de eindgebruiker zich de 
vraag stelde wat de gevolgen van Corona zouden zijn 
voor zijn bedrijf, werden steeds meer opdrachten 
on-hold gezet. Projecten in uitvoering werden nog 
afgemaakt, nieuwe projecten werden nauwelijks 
opgestart.”

POSITIEVE TOEKOMST
De laatste weken na de zomervakantie ziet Glenn 
Verhoef echter weer een positieve kentering: “We zien 
een toename in het vertrouwen waardoor projecten 
steeds meer tot uitvoering komen. Ook beschikken we 
als Van Berlo over een goedgevulde orderportefeuille. 
We zien de toekomst dan ook met vertrouwen 
tegemoet”, besluit Glenn Verhoef.



VAN BERLO GROEP B.V. VEGHEL

“INNOVATIVELY RESPONDING 
TO DEVELOPMENTS 
IS PART OF THE 
VAN BERLO-PHILOSOPHY”  

“Meanwhile we have started the 3D-modulating of floor designs. With 
an eye on the future, 3D-modulating will become increasingly more 
important and one day we won’t be able to do without it. Responding 
innovatively to developments is part of the philosophy of Van Berlo 
Groep, we expressly wish to keep the leading position we have within our 
sector,” says Glenn Verhoef, commercial director of the Van Berlo Groep.

Van Berlo is a family business 
that was founded 41 years ago by 
the father of the current owners 
Marcel and Frank Van Berlo. 
Initially, it was a flooring company 
that grew into a total company 
in engineering and installation of 
substructures up to gauging level.

IN-HOUSE ENGINEERING
In 2003, Van Berlo started its 
own engineering department 
to be able to add value to their 
floors: “We began developing pile 
plans because we saw that many 
a project was over-engineered 
and that this was more profitable 
in terms of piles,” according to 
Verhoef. It also made Van Berlo 
into an innovative producer and 
designer of Mini-Vibro piles in the 
Netherlands and Belgium.

FIRST PILING RIG
In 2006, Van Berlo Groep took 
things one step further, with the 
purchase of its own first piling rig 
for the application of Mini-Vibro 
piles. From that moment, with 

regard to other pile types, Van 
Berlo ensured the engineering 
while the implementation was laid 
in the hands of other recognised 
foundation companies. Over 
the last years, the foundation 
discipline grew such that the 
fifth piling rig was taken into use 
this year, whereas all piles with 
diameters Ø of 180 to even Ø 
273 are applied independently. 
This makes Van Berlo an expert 
in the area of engineering and 
implementation of the complete 
concrete substructure up to 
gauging level.

VERTICAL INTEGRATION
Glenn Verhoef: “We believe in 
vertical integration, meaning 
keeping control of all concrete 
works up to the top side of the 
floor, which saves the client a lot 
of time and, as such, significantly 
reduces the construction costs. 
Delays among the different 
disciplines are being avoided 
and it contributes to a quality 
optimisation of the end product. 

As a specialised flooring company, 
we now have the knowledge 
and know-how to fully unburden 
the contractors in terms of 
substructure.”

PREFAB MANUFACTURING
“All concrete elements for 
purposes of foundation are 
prefabricated in our own factory, 
to subsequently be applied 
into the works, directly from the 
lorry. We achieve higher quality 
and become independent from 
weather conditions by having the 
elements produced in the factory 
under well-equipped conditions. 
The higher construction speed 
ensures a substantial reduction 
in construction time and, as such, 
high cost-saving on the building 
costs,” according to Verhoef.

Van Berlo was also one of the 
pioneers of the monolithic floor. 
Verhoef: “This multi-functional 
monolithic floor was designed to 
offer maximum functionality and 
to ensure minimal maintenance. 
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“INNOVATIVELY RESPONDING 
TO DEVELOPMENTS 
IS PART OF THE 
VAN BERLO-PHILOSOPHY”  

The application of sufficient rebar 
and the lack of joints makes the 
multifunctional monolithic floor 
low maintenance. Repairing 
imperfections is only required 
when the functionality of the floor 
is being compromised.”

CONCRETE TECHNOLOGY 
DEPARTMENT
In addition, Van Berlo has 
a technological concrete 
department with its own 
laboratory and own pressure 
benches, so all concrete testing 
and measuring is done in-house. 
Together with the TU Eindhoven, 
Van Berlo has been working 
on the development of non-
shrink concrete for quite some 
time. In relation to this, Verhoef 
comments: “The major aspect of 
non-shrink concrete is that crack 
formation is being prevented. 
Non-shrink concrete also makes 
it possible to reduce the mesh 
reinforcement in the floor or to 
apply lighter construction. The 
upper reinforcement does not 
serve a functional purpose and 

is used only to prevent crack 
formation in the floor.”

MEMBERSHIP NVAF
Regarding the membership of 
the NVAF, Glenn Verhoef states: 
“I am not the one to represent 
us within the NVAF, but one 
of the main reasons is that the 
NVAF is quite active in the area 
of legislation and safety and by 
being a member, we are able to 
have a say in the adjustments 
and modifications of laws and 
regulations. NVAF is a club that 
strongly contributes to working on 
a positive image of the branch and 
expressly commits to safety within 
the foundation sector,” says Glenn 
Verhoef, who also comments on 
the commercial situation in the 
sector:

INVESTING IN E-COMMERCE 
AND STORAGE CAPACITY
“Over the past few years, we have 
seen a significant increase in 
investments in property. This was 
in connection with the growth of 
e-commerce and the optimisation 

of the storage capacity and 
capacity expansion which has 
taken on major proportions. Due 
to the low bank interest, it was the 
best way to achieve high returns 
from investments. With the arrival 
of Corona, the investment flow 
slowly came to a stop, and since 
the end user was also wondering 
about the consequences of 
Corona for their company, an 
increasing number of assignments 
were put on hold. Projects in 
progress were still finished, 
but new projects were scarcely 
started.”

Positive future
In recent weeks, after the 
summer holiday, Glenn Verhoef 
has however seen a positive 
turnaround: “We detect an 
increase in the confidence as 
a result of which more projects 
are being implemented. Van 
Berlo also has a balanced order 
book. We are therefore confident 
about the future,” Glenn Verhoef 
concludes.
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“PARTIJEN DIENEN 
SAMEN OM DE TAFEL 
GAAN”
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Op 1 juli van dit jaar is de bouwveiligheidszone via het 
Bouwbesluit van kracht. Hierin zijn de veiligheidsregels rond  
het hijsen bij bouw en sloopwerkzaamheden vastgelegd. 
Theo van Kampen (Aboma), lid van de projectgroep Publieke 
Omgeving van de NVAF: “Belangrijk is dat alle partijen die  
met deze richtlijn te maken hebben; van gemeente, aannemers, 
ingenieurs, maar ook de funderingsbedrijven, met elkaar om  
de tafel gaan om tot een eensluidende visie te komen.

De bouwveiligheidszone, zoals 
die is opgenomen in het Bouw-
besluit en staat omschreven in de 
Landelijke Richtlijn Bouwveiligheid 
paragraaf 6.2, is verplicht van 
toepassing bij de uitvoering van 
grote en kleinere bouwprojecten 
in de publieke omgeving. 
Uitgangspunt is de veiligheid  
van het publiek te waarborgen, 
 of zoals de richtlijn zegt: Binnen 
de vooraf bij de bouw vastgestelde 
bouwveiligheidszone mag zich 
geen publiek bevinden. 

RUIMTE OM TE BOUWEN
“Om veilig te kunnen bouwen  
is ruimte nodig”, zegt Theo  
van Kampen: “Ruimte voor een 
bouwkraan, voor het hijsen van 
materialen, voor een steiger,  
maar ook voor het hijsen en 
aanbrengen van funderingspalen. 
Binnen de Landelijke Richtlijn  
zijn de eisen en de kaders 
vastgelegd, voor gemeenten, 
opdrachtgevers en uitvoerende 
partijen, om te zorgen dat veilig 
wordt gebouwd en gesloopt. 
De bouwzone, vormt een 
belangrijk onderdeel van het 
veiligheidsplan en geeft de  
regels aan betreffende de 
omvang van een losplaats  

en het hijsgebied, Gemeenten 
hanteren dit als een indiening-
svereiste bij het aanvragen van 
een omgevingsvergunning.”

BOUWVEILIGHEIDSZONE
De bouwveiligheidszone volgt  
de contouren van het gebouw en 
wordt bepaald door de hoogte 
van het gebouw. Hoe hoger het 
gebouw, hoe groter de zone.  
De bouwveiligheidszone wordt 
ingesteld voor die plaatsen waar 
het hijswerk, maar ook het 
montage- en sloopwerk, wordt 
uitgevoerd. Het vast te stellen 
hijsgebied vergroot de bouw-
veiligheidszone aanmerkelijk en 
stelt daarmee belangrijke nieuwe 
eisen aan de bouwlogistiek!  

Is op de bouwplaats onvoldoende 
ruimte beschikbaar, zoals dat bij 
binnenstedelijk bouwen met 
regelmaat voorkomt, dan is het 
nemen van aanvullende maat-
regelen verplicht. Het publiek  
mag geen toegang krijgen tot 
deze bouwveiligheidszone, die 
door de hoofdaannemer, liefst  
in overleg met partijen, wordt 
aangegeven en waarbinnen het 
verplaatsen van grote en kleine 
bouwelementen plaatsvindt.  

THEO VAN KAMPEN (ABOMA) OVER 
WERKEN IN PUBLIEKE OMGEVING
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INTRA BV • ZUIDWENK 78H • 3751 CG BUNSCHOTEN-SPAKENBURG • NEDERLAND 

+31 88 100 25 00 • INFO@INTRABV.COM • WWW.INTRABV.COM

warmgewalste damwanden      gelaste en naadloze buizen    
IBO® Het maatkostuum in de damwandenwereld (scan de QR-code voor meer informatie)

Intra Expanding Seal (voor waterdichte damwandsloten op PU basis)   
koudgewalste damwanden       stalen deksloven    

hoek- en lasnaalden      stalen (rij)platen

Al 15 jaar uw betrouwbare partner in staal!
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BOUWEN IS VERPLAATSEN
“Bouwen is verplaatsen, en dat 
verplaatsen wordt vaak uitgevoerd 
met grote hijskranen en brengt 
risico’s met zich mee. Elementen 
kunnen omvallen, of zelfs uit de 
kraan vallen. Veiligheidsrisico’s 
die geen gevolg mogen hebben 
voor het publiek”, aldus Van 
Kampen: “Bij het vaststellen  
van die bouwveiligheidszones 
 is het absoluut gewenst dat 
betrokken partijen nauw 
samenwerken, liefst al in de 
ontwerpfase, zodat in overleg  
met alle betrokken partijen in  
een vroeg stadium deze 
bouwveiligheidszone wordt 
vastgesteld.”

TECHNISCHE INFORMATIE
“Ook dient in een vroeg stadium 
binnen het projectteam overleg 
plaats vinden over de bouw-
methoden en de in te zetten 
machines en kranen. Men dient  
na te denken over de keuze van 
kleine of grote elementen. Kies  
je voor kleinere elementen dan 
zijn de risico’s anders dan bij de 
keuze voor grote elementen.  
Kiest men voor grotere elementen 
dan is de hijstijd korter maar is de 
impact van een vallend element 
veel groter. Het derde onderwerp 
waarover dient te worden 
nagedacht is, welke effecten het 
hijsen heeft op de omgeving? 
In een drukbevolkte omgeving  
zal dit effect hebben op 
gebruikers van naastgelegen 
panden, van winkelend publiek, 
etc. Deze omgevingsrisico’s dient 
men in overleg met elkaar te 
inventariseren”, aldus Van Kampen.

WIE NEEMT DE REGIE?
Volgens de Onderzoekraad voor 
veiligheid is de bouw in Nederland 
erg versnipperd. We hebben te 
maken met een groot aantal 
partijen en ZZP’ers. Geen van 
deze partijen voert echt de regie. 

Na het verdwijnen van de bouw-
meester, trekken alle partijen aan 
hun eigen veel kortere touwtje, 
echter niemand aan het lange 
algemene touw. Dat versterkt de 
roep om met elkaar om de tafel te 
gaan en al vanaf de ontwerpfase 
vast te leggen hoe om te gaan 
met de bouwveiligheidsregels  
en vooral ook samen de bouw-
veiligheidszone vast te stellen. 
Vooral samen, zodat iedereen  
zijn eigen kennis en ervaring  
kan inbrengen, maar tevens kan 
aangeven wat hij gaat verplaatsen 
en op welke wijze. Door vroegtijdig 
met elkaar te overleggen heeft 
men al in de ontwerpfase een 
compleet overzicht van alle te 
verplaatsen bouwelementen en 
kunnen daarop de veiligheids-
regels worden aangepast. Op die 
manier komt men tot eenduidige 
veiligheidsoplossingen”, zegt  
Van Kampen.

“BINNEN DE LANDELIJKE RICHTLIJN ZIJN 
DE EISEN EN DE KADERS VASTGELEGD, 
VOOR GEMEENTEN, OPDRACHTGEVERS EN 
UITVOERENDE PARTIJEN, OM TE ZORGEN DAT 
VEILIG WORDT GEBOUWD EN GESLOOPT.”

NVAF
“De NVAF doet dat heel goed”, 
voegt Van Kampen eraan toe:  
“Zij beschikken al sinds 2016 over 
een richtlijn: ‘Omgevingsveiligheid’ 
(NVAF-richtlijn voor (het veilig 
ontwerpen, voorbereiden en 
realiseren van) funderingswerk 
 in de publieke omgeving), die aan 
de actualiteit en aan de nieuwe 
regelgeving wordt aangepast. 
NVAF overlegt met leden en 
informeert de andere partijen.  
Die samenwerking met betrokken 
partijen spreekt me sterk aan, 
omdat richtlijnen gezamenlijk 
worden samengesteld en door 
alle betrokken partijen worden 
getoetst en daarmee breder 
worden gedragen. Zo zou het  
ook met de richtlijn bouw- en 
sloopveiligheid moeten gaan”, 
besluit Theo van Kampen.



THEO VAN KAMPEN (ABOMA) ON WORKING IN PUBLIC ENVIRONMENTS

On 1 July of this year, the building safety zone will come into effect through the 
Building Decree. This sets out the safety rules for hoisting during construction and 
demolition work. Theo van Kampen (Aboma), member of the project group Public 
Environment of the NVAF: “It is important that all parties involved in this guideline 
– the municipality, contractors, engineers, but also the foundation companies – 
come together to arrive at a uniform vision”.

The building safety zone, as included 
in the Building Act and described in 
the National Guideline on Building 
Safety paragraph 6.2, is mandatory 
when carrying out large and smaller 
construction projects in the public 
environment. The starting point is to 
ensure the safety of the public, or as 
the Directive says: There must be no 
public within the building safety zone 
established beforehand during 
construction. 

SPACE TO BUILD
“Space is needed to build safely”, 
says Theo van Kampen: “Space for  
a construction crane, for hoisting 
materials, for scaffolding, but also 
 for hoisting and installing foundation 
piles. Within the National Guideline. 
the requirements and frameworks  
to ensure safe construction and 
demolition have been laid down  
for municipalities, principals and 
implementing parties. The construction 
zone forms an important part of the 
safety plan and indicates the rules 
concerning the size of an unloading 
area and the hoisting area, which 

municipalities use as a submission 
requirement when applying for an 
environmental permit”.

BUILDING SAFETY ZONE
The building safety zone follows  
the contours of the building and is 
determined by the height of the 
building. The higher the building, 
 the larger the zone. The building 
safety zone is set up for those places 
where the hoisting work, but also 
 the assembly and demolition work, 
 is carried out. The hoisting area to 
 be defined significantly expands 
 the building safety zone and thus 
 sets important new requirements  
for construction logistics! If there 
 is insufficient space available on 
 the construction site, as is regularly 
the case with inner-city construction, 
then additional measures are 
required. The public may not be  
given access to this building safety 
zone, which is designated by the main 
contractor, preferably in consultation 
with the parties, and within which the 
movement of large and small building 
elements takes place. 

“THE PARTIES
SHOULD GET 
TOGETHER”
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CONSTRUCTION IS MOVEMENT
“Construction is movement, and that 
movement is often done with large 
cranes and involves risks. Elements 
can topple over, or even fall out of  
the crane. Safety risks that must not 
be allowed to affect the public”, says 
Van Kampen: “When establishing 
these building safety zones, it is 
absolutely desirable that the parties 
involved work closely together, 
preferably at the design stage, so that 
this building safety zone is established 
at an early stage in consultation with 
all the parties concerned”.

TECHNICAL INFORMATION
“Consultation within the project team 
about the construction methods and 
the machines and cranes to be used 
should also take place at an early 
stage. This includes thinking about  
the choice of small or large elements. 
Opting for smaller elements comes 
with different risks than choosing 
large elements. When opting for 
larger elements, the hoisting time is 
shorter but the impact of a falling 
element is much greater. The third 

topic that needs to be considered is 
what effects the hoisting has on the 
surroundings. In a densely populated 
environment, this will have an effect 
on users of adjacent properties, 
shoppers, etc. These environmental 
risks must be identified in consultation 
with each other”, says Van Kampen.

WHO TAKES CHARGE?
According to the Research Council  
for Safety, construction in the 
Netherlands is very fragmented.  
We have to deal with a large number 
of parties and self-employed people. 
None of these parties are really in 
control. After the disappearance of 
the master builder, all parties pull  
their own much shorter rope, but no 
one pulls the long general rope.  
This reinforces the call to sit down 
together and define from the design 
phase how to deal with the building 
safety rules and, above all, to define 
the building safety zone together. 
Especially together, so that everyone 
can contribute their own knowledge 
and experience, but also indicate what 
they are going to move and in what 

way. Through mutual consultation at 
an early stage, a complete overview 
of all building elements to be 
relocated can be obtained as early  
as the design phase and the safety 
rules can be adjusted accordingly. 
This results in unambiguous safety 
solutions”, says Van Kampen.

NVAF
“The NVAF does that very well”,  
adds Van Kampen: “They have had a 
guideline since 2016: ‘Environmental 
safety’ (NVAF guideline for (the safe 
design, preparation and realisation  
of) foundation work in the public 
environment), which is adapted to 
current events and new regulations. 
NVAF consults with members and 
informs the other parties. This 
cooperation with the parties involved 
is very appealing to me, because 
guidelines are compiled jointly and 
tested by all the parties involved, 
thereby gaining wider support. The 
same should apply to the guideline  
for construction and demolition 
safety”, concludes Theo van Kampen.
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FOUNDIZ BV:
Foundiz is een jong gespecialiseerd 
bedrijf dat funderingsequipment 
verkoopt en verhuurt voor 
funderingstechnieken. Wij leveren 
 het meest geschikte equipment  
voor uw project en ondersteunen  
met advies. Door middel van onder 
andere heibaarheidsanalyses kunnen 
we de meest geschikte machine 
bepalen. Foundiz is gespecialiseerd  
in funderingsmachines voor 
trillingsvrije technieken waaronder 
diverse typen boorpalen, jet-grouting, 
damwanddrukken en diepwanden. 
Gedegen advies in combinatie met 
het juiste equipment verzekerd u van 
een snelle en efficiënte uitvoering  
van uw project.

INZICHT HEIWERK:
Een nieuwe speler op de markt; 
nieuw, met meer dan 30 jaar ervaring 
in heiwerken. Ik zal mijzelf voorstellen: 
Erwin de Jong, vanaf de leeftijd van  
16 jaar al werkzaam in de Funderings-
technieken. En door de jaren heen 
veel inzicht gekregen in heiwerken  
en de planning er omheen. Hier ligt 
mijn kracht; een werk goed kunnen 
voorbereiden, uitvoeren volgens uw 
verwachting en nakomen van 
afspraken.

Ik werk samen met heier Bart (7 jaar 
ervaring) en met elkaar vinden we het 
een uitdaging om iedere opdracht uit 
te voeren zoals u als opdrachtgever 
dit verwacht. En eigenlijk willen we 
het dan liever net iets sneller, netter  
of beter doen dan die verwachtingen! 
Dit houdt ons werk leuk en uitdagend.

We zijn een klein bedrijf met veel 
ervaring, korte lijnen en met alle 
papieren ( gekeurde kranen, 
hijsgereedschappen, VCA en 
Vakbekwaamheid). Wij heien prefab 
betonpalen en u kunt bij ons altijd een 
offerte opvragen. Dit is vrijblijvend en 
bij het uitwerken van de offerte zullen 
wij per werk meedenken in 
mogelijkheden en oplossingen. Soms 
kom je met elkaar op een plan wat 
beter past of krijg je de bevestiging 
dat het gemaakte plan al goed 
passend is. Zowel het heiwerk als de 
levering van palen verzorgen wij voor 
u; wij doen waar we goed in zijn! En 
dit geldt voor zowel kleine werken als 
grote werken, alles is bespreekbaar. 
En als we een opdracht gegund 
krijgen, dan zullen wij deze uitvoeren 
zoals we hierboven hebben 
toegezegd!

SOLINES BV:
Solines is al meer da 30 jaar inter-
nationaal leverancier van surplus 
ronde stalen buizen, profielbuizen en 
downgraded partijen. Onze voorraad 
bestaat uit ruim 40.000 ton aan stalen 
buizen variërend in diameters tussen 
de 10 en 2500 millimeter. Het is 
mogelijk om uw laswerkzaamheden 
uit te besteden aan Solines. Via ons 
bedrijf Solines Welding & Construction 
lassen we de buizen voor u op maat. 
Ook bijkomende werkzaamheden 
zoals bijvoorbeeld het aanlassen van 
boorkoppen, voetplaten, spuitlanzen 
en flenzen gebeuren vakkundig door 
onze gecertificeerde lassers. Bij ons 
heeft u ook de mogelijkheid om uw 
buizen te laten trompen en zijn wij 
leverancier can Schroefinjectiepalen 
(SIP). Oftewel u kunt bij Solines terecht 
voor iedere buis die u nodig heeft in 
de grond-, weg- en waterbouw.MEEVER PIPES BV:

Meever Pipes is hét adres voor het 
leveren en produceren van buizen. 
Ook voor het verrichten van diverse 
laswerkzaamheden aan de buizen. 
Ook kunnen we de buizen voorzien 
van een tromp en eventueel een 
koppeldraad snijden aan de buizen  
bent u bij ons aan het juiste adres. Wij 
maken producten van hoogwaardige 
kwaliteit en staan bekend om onze 
snelle en flexibele leveringen. Met ons 
brede assortiment aan buizen, 1e keus 
gelast voorzien van de juiste 
certificaten, overproductie buizen, 
dikwandige naadloze buizen en 
buizen met PE, nemen we een 
wereldwijde prominente plaats in als 
toeleverancier voor handelaren, 
voorraadhouders en eindgebruikers. 
Onze focus ligt op het leveren van 
een totale oplossing van staal op het 
gebied van funderingen, kades, 
constructiewerken en pijpleidingen. 
Hierbij staan prijs, kwaliteit, productie, 
snelle en flexibele levering en een 
goede service hoog in het vaandel.

EV
EN

KE
N

N
IS

M
A

KE
N



NVAF FUNDERINGSBEDRIJF  |  2020  |  PAGINA 89  

AA SCHROEFPALEN BV:
Al meer dan 25 jaar heeft AA Schroef-
palen de kennis in huis om trillingsvrij 
ingebrachte (mortel)schroefpalen - 
ook wel avegaarpalen of boorpalen 
genoemd - te produceren. Voor 
woningen, appartementengebouwen, 
bedrijfspanden, winkels of funderingen 
voor objecten, produceren en leveren 
wij in korte tijd boorpalen in de 
gewenste afmeting. Het voordeel van 
de buisschroefpalen ten opzichte van 
geheide paalsystemen is dat (mortel) 
schroefpalen geheel trillingsvrij in de 
grond worden aangebracht. 
Zodoende kan er in de nabijheid en 
zelfs ook langs bestaande gebouwen 
zonder overlast van trillingen geboord 
worden. We vervaardigen diverse 
diameters en paallengtes.

JUNTTAN BV:
Bij ons kunt u terecht voor (complete) 
service, verhuur en verkoop van 
Junttan funderingsmaterieel. Onze 
focus ligt op het verlenen van de 
service die u van Junttan kunt 
verwachten en streven daarbij naar 
maximale klanttevredenheid. Met  
een grote voorraad spareparts en  
een groeiend serviceteam staan wij 
voor u klaar. 
Voor Junttan, bel  0800 586 8826

SMIT FUNDERINGSTECHNIEK BV:
Al bijna 100 jaar (1923) is Smit 
funderingstechniek een begrip in de 
randstad op het gebied van 
funderingsherstel, vijzelen van 
woningen en monumentale panden. 
Ieder funderingsprobleem is anders. 
Standaard aanpak is niet mogelijk, en 
daarom is de jarenlange ervaring en 
kennis van de omgeving en de 
bodemgesteldheid van groot belang. 
Smit funderingstechniek heeft die 
kennis. Het bedrijf is in al die jaren 
van vader op zoon gegaan. De kennis 
is daarmee van generatie op 
generatie overgedragen. De 12 
medewerkers werken met veel 
toewijding en kennis aan het herstel 
van funderingen. Het is een 
ambachtelijk beroep wat uniek is. Met 
ook steeds modernere apparatuur en 
de nieuwste technieken zetten zij 
gebouwen recht of vijzelen ze panden 
omhoog, heien ze palen, herstellen ze 
funderingen etc.

VDB 
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV:
VDB funderingstechnieken B.V. is 
gespecialiseerd in het leveren en 
aanbrengen van funderingspalen, 
zowel trillingsarm als volledig 
trillingsvrij. Wij zijn o.a. werkzaam op 
het gebied van infra, GWW (Grond 
Weg Waterbouw), renovatie, 
funderingsherstel, nieuwbouw, 
aanbouwen of bijvoorbeeld een 
zendmastfundatie.

Met behulp van onze expertise 
kunnen we de juiste oplossing bieden 
voor uw project. Als allround bedrijf 
gaan we complexe projecten niet uit 
de weg. Wij staan erom bekend de 
juiste oplossing te kunnen bieden, 
hoe complex en ingewikkeld de 
omstandigheden ook zijn. Zelf zeggen 
we dan ook graag dat we 
gespecialiseerd zijn in uitdagingen! 
Door onze hands-on mentaliteit en 
ervaring om in praktische oplossingen 
te denken, weten wij onze 
opdrachtgevers aan ons te binden. 
Hierdoor hebben we vele mooie 
samenwerkingen met diverse 
opdrachtgevers opgebouwd. Een 
goede fundering, daar begint het 
tenslotte allemaal mee!

KEY STAAL:
Key Staal is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, verhuren, leveren, 
aanbrengen en verwijderen van 
complexe stempelramen in 
bouwkuipen en wel op modulaire 
wijze. Key Staal is de oplossing voor u. 
Met onze expertise brengen wij uw 
plannen tot werkelijkheid.

CIVIELTECH BV:
CivielTech B.V. is opgericht in 2016  
en vindt u in het dorp Bunschoten-
Spakenburg. Een partij waar je echt 
op kan bouwen en persoonlijke 
aandacht van groot belang is. We 
luisteren graag naar uw ideeën en 
wensen, om zo samen een complete 
grond of waterkerende constructie  
op de meest (on)mogelijke locaties 
te realiseren. Met ruime ervaring op 
het gebied van grond-waterkerende 
constructies in de civiele techniek, 
weet CivielTech B.V. in wat voor 
situatie u zich bevindt. Wat de omvang 
van het project ook mag zijn, bij 
CivielTech B.V. werken we oplossings-
gericht en denken wij mee met onze 
opdrachtgever. Samen met onze 
specialisten streven wij naar het 
gewenste eindresultaat welke de 
opdrachtgever voor ogen heeft.
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De vooruitgang ervaren.

  Hoge beschikbaarheid en lange levensduur door robuuste machine techniek.
  Lage emissies en hoge doeltreffendheid door intelligent aandrijfsysteem.
  Hoog bedieningscomfort door innovatieve besturingstechniek. 
  Passende uitrustingsstukken garanderen hoge productiviteit.
  Geoptimaliseerde bouwprocessen door passend advies.

Funderingsmachines van Liebherr.

Liebherr Maritime Benelux B.V.
Beeldschermweg 2
3821 AH Amersfoort
Netherlands
Phone: +31 334500 888
E-mail: Kees.VanDuin@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.com 



 

BAM Speciale Technieken  
Fundamenteel de juiste oplossing

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

BAM Speciale Technieken is specialist in funderingstechnische 

en werktuigbouwkundige oplossingen binnen bouwprojecten. 

We opereren met onze mensen, onze kennis en ons moderne 

materieel in de civiele, burgerlijke en utiliteitsbouw; zowel 

nieuwbouw als renovatie. 

Als specialist in funderingen denken we bij  

BAM Speciale Technieken graag in een vroegtijdig 

stadium met onze klanten en partners mee. 

Zo kunnen we met onze kennis en ervaring 

de meeste waarde toevoegen en komen 

we – kwalitatief en economisch – tot 

de beste oplossing. 

Een oplossing op maat. 

Kerende wanden
• Cement-bentonietwanden
• Combiwanden
• Diepwanden
• Schroefpalenwanden
• Damwanden

Verankeringselementen
• Traditionele groutankers
• Zelfborende groutankers
• Schroefinjectieankers
• MV-palen

Funderingspalen
• BAM Combischroefpalen
• BAM Verdringende Schroefpalen
• BAM Dubbel Verdringende 
    Schroefpalen
• Gewipalen
• Schroefpalen
• Vibropalen
• Vibrocombinatiepalen

BAM Civiel adv speciale technieken A5 liggend.indd   1 22-04-13   17:01

AA SCHROEFPALEN BV
FACTORIJWEG 13
6541 DM NIJMEGEN
T: 024 - 378 28 88
E: INFO@AASCHROEFPALEN.NL

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

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

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

BAM INFRA FUNDERINGSTECHNIEKEN 
H.J. NEDERHORSTSTRAAT 1
2801 SC  GOUDA
T: 0182 - 590 600 
E: INFO.INFRA@BAM.COM

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

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

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

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

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

CIVIELTECH BV
DIESELWEG 38
3752 LB BUNSCHOTEN
T: 033 - 285 00 91
E: INFO@CIVIELTECH.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

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

FLOBE WOERDEN BV
GEESTDORP 32
3444 BE WOERDEN
T: 06 - 51 362 943
E: INFO@FLOBE.NL

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

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

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

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

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

HIGH 5 SOLUTIONS BV
TUINSCHOUW 8
4131 MD  VIANEN
T: 0347 - 760 006
E: INFO@H5S.COM

HOOLWERF HEIWERKEN BV
HAARBRUG 13
3751 LM  BUNSCHOTEN
T: 06 - 53 470 332
E: ALBERT@HOOLWERF-HEIWERKEN.NL

HYLKEMA FUNDERINGSTECHNIEK BV
ECKERTSTRAAT 46
8263 CB  KAMPEN
T: 038 - 333 80 20
E: INFO@
HYLKEMAFUNDERINGSTECHNIEK.NL 

INZICHT HEIWERK
TOLSTRAAT 26
4231 BC MEERKERK
T: 06 - 53 348 734
E: INFO@ERWINDEJONG.NL

JACBO NEDERLAND BV
REDERIJWEG 23
4906 CX  OOSTERHOUT
T: 0162 - 422 256
E: INFO@JACBO.NL

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

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



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

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

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

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

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

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

TEN NAPEL HEIWERKEN 
MARSDIEP 6
8321 MC  URK
T: 0527 - 682 821
E: INFO@TENNAPEL.NL
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NEDERFUND BV
EDISONSTRAAT 34
6604 BV  WIJCHEN
T: 024 - 642 56 55
E: INFO@NEDERFUND.NL

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

PLOMP FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
PAPEKOPPERDIJK 19
3464 HT PAPEKOP
T: 0348 - 562 486
E: INFO@
PLOMPFUNDERINGSTECHNIEKEN.NL 

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

VAN SCHIE BV
CONSTRUCTIEWEG 100
3641 SP  MIJDRECHT
T: 0297 - 237 537
E: INFO@VANSCHIE.COM

S.I.N. SCHROEF INJECTIE NEDERLAND
OVERTOCHT 50 
2411 BW  BODEGRAVEN
T: 06 - 81 826 398
E: INFO@SIN-BV.NL 

SMIT FUNDERINGSTECHNIEK BV
OOSTBAAN 1125
2841 ML MOORDRECHT
T: 0182 - 513 615
E: INFO@SMITFUNDERINGSTECHNIEK.NL

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

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



   

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

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

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

STERK BV
LOCATIE DRACHTEN: DE STEVEN 57
9206 AX DRACHTEN
LOCATIE EEMNES: EEMWEG 106
3755 LD EEMNES
T: 0512 - 515 608 
E: INFO@STERK.EU

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

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

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

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

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

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

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

VDB FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
NIJVERHEIDSWEG 9V
3433 NP NIEUWEGEIN
T: 06 - 40 741 075
E: INFO@VDB-FUNDERINGSTECHNIEKEN.NL

VIJA BV
NIJVERHEIDSWEG 26
(INDUSTRIETERREIN WESTSTAD)
4906 CL 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

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

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

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

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

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

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

FOUNDIZ BV
KROONSTRAAT 1
4879 AV ETTEN-LEUR
T: 06 - 28 341 800
E: INFO@FOUNDIZ.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

DE WAALPAAL 
FUNDERINGSTECHNIEKEN BV
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
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

ROB WIJFJE HEIWERKEN BV
STEEKTERWEG 75 B
2407 BE ALPHEN A/D RIJN
T: 0172 - 602 285
E: INFO@WIJFJEHEIBEDRIJF.NL

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
GNEPHOEK 26
2401 LP ALPHEN A/D RIJN
T: 0182 - 617 767
E: INFO@PVANTWOUT.NL

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



GOOIMEER BV
DAMSLUISWEG 67
1332 EB  ALMERE
T: 036 - 537 03 33
E: MAIL@GOOIMEER.NL

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

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

IHC FUNDEX EQUIPMENT BV
COURTINESTRAAT 9
4463 AN GOES
T: 088 - 015 51 01
E: INFO.FE@IHCIQIP.COM

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

INTRA BV
ZUIDWENK 78H
3751 CG  BUNSCHOTEN-SPAKENBURG
T: 088 - 100 25 20
F: 033 - 299 65 93
E: INFO@INTRABV.COM

JUNTTAN BV
DENEMARKENLAAN 2
2391 PZ HAZERSWOUDE-DORP
T: 0800 - 586 88 26
E: MICHIEL.VANES@JUNTTAN.COM

KEY STAAL BV
TRANSPORTWEG 4
8304 AX EMMELOORD
T: 085 - 902 24 40
E: INFO@KEYSTAAL.COM

MEEVER PIPES BV
GORINCHEMSESTRAAT 33A
4231 BE MEERKERK
T: 0183 - 567 675
E: INFO@MEEVERPIPES.COM

SOLINES BV
GRAANWEG 7, HAVENNUMMER M237, 
4782 PP MOERDIJK
T: 0168 - 356 655
E: INFO@SOLINES.NL

TRAININGSCENTRUM CRESCENDO
NEUTRONWEG 1
1627 LG  HOORN
T: 06 - 15 639 897
E: JOOP@TRAINCRESCENDO.NL
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o Sonisch aanbrengen© en Sonisch verwijderen©
  verankeringen conform CUR166 

o Dijkvernageling  

o Vervaardigen ankerpalen conform CUR236 

o Sonisch aanbrengen injectieslangen©  bij toepassing horizontale bodemafsluiting 

o Compensation grouting 

o Permeation grouting / bodeminjectie / TAM’s aanbrengen 

o Voorboren bij zware bodemcondities 

o Grondmonsters nemen in zware bodemcondities 

o (Destructieve) boringen in beton en staal 

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

 

www.h5s.com  |  Tuinschouw 8  |  4131 MD Vianen  |  info@h5s.com  |   0347-760006 

Specialist in allround sonische boor- en triltechnieken 

hektec.nl ENGINEERING EN MONITORING VOOR
GWW EN GEOTECHNIEK0299 420808

Hektec BV biedt u praktische oplossingen op het gebied 
van geo- en funderingstechnieken.
Wij zijn gespecialiseerd in engineering, monitoring en 
controle en bieden u daarmee een totaalpakket van
diensten in het traject van ontwerp tot oplevering.

Bij Hektec zijn wij altijd op zoek naar optimalisatie in 
ontwerp en technieken.
Door de samenwerking met onze zusterbedrijven
Gebr. van ’t Hek, De Waalpaal en Kuipers Funderings-
technieken, blijven wij continu praktijkgericht denken.

Van ons krijgt u altijd een haalbaar advies.

Uw partner voor
Monitoring en Controle
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