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Ontwerpnorm veranderd

• normwijziging per 1 januari 2016:

• paalontwerpen moeten worden gemaakt op 
basis van gewijzigde ontwerpfactoren. 

• voor de paalvoet zijn die 30 procent 
ongunstiger dan daarvoor. 

• Paalfunderingen moeten daardoor 
conservatiever worden ontworpen dan 
voorheen

• Gevolg: meer palen, langere palen of 
zwaardere palen



Extra palen kan niet zo maar!

• Landhoofden

• (kern)poeren



Extra palen kan niet zo maar!

• gevaar voor opheien






Consequentie voor paallengte

Voor Fs,d = 2500 kN kan paalvoetniveau 11 m hoger op basis van ‘oude’ ap

de moeite waard om dat via testen aan te tonen!



‘metertje extra’ = zeer dure 
meter!!



Metertje extra = zeer dure 
meter!!

• Risico op schade of problemen met 
uitvoering neemt onevenredig toe



Waarom proefbelasten?

• Normen staan toe om te ontwerpen met 
afwijkende factoren (dus ook de ‘oude’)

• Mits bevestigd door middel van 
proefbelastingen mbv NPR 7201

• Uitkomst proefbelasting niet spannend bij 
ontwerp op basis van ‘oude’ factoren
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Welke informatie heeft een constructeur nodig ?

• voldoende draagvermogen, niet het 
bezwijkdraagvermogen

• Paalkopverplaatsing bij werkelijke
ontwerpbelasting

• Effectief draagvermogen, niet per sé de 
ontwerpfactoren

hoofdsoorten proefbelastingen:
- Static Load Test (SLT)
- Dynamic Load Test (DLT)
- Rapid Load Test (RLT)

Last

zakking

Proefbelasten: doelstellingen
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Proefbelasten: methodes

SLT

RLT DLT
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Dynamic• StatRapidStatic

Proefbelasten: methodes
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NPR 7201: test klassen

NPR onderscheidt verschillende klassen van proefbelastingen

A1 Bepaling van de landelijk geldende paalklassefactoren 
voor gebruik in Nederland bij toekomstige 
funderingsontwerpen (SLT)

A2 Bepaling van projectspecifieke paalklassefactoren 
(SLT/RLT)

B Bepaling van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project(SLT/RLT)

C Toetsing van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project (SLT/RLT)

D Toetsing van het draagvermogen van een specifieke 
funderingspaal (SLT/RLT)



NPR 7201: test klassen

NPR onderscheidt verschillende klassen van proefbelastingen

A1 Bepaling van de landelijk geldende paalklassefactoren 
voor gebruik in Nederland bij toekomstige 
funderingsontwerpen (SLT)

A2 Bepaling van projectspecifieke paalklassefactoren 
(SLT/RLT)

B Bepaling van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project(SLT/RLT)

C Toetsing van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project (SLT/RLT)

D Toetsing van het draagvermogen van een specifieke 
funderingspaal (SLT/RLT)

verdiepte instrumentatie vereist tbv scheiding

bijdragen schacht en punt 

meting aan paalkop volstaat

(maar verdiept mag)

praktisch nagenoeg onhaalbaar



Onderscheid A/B vs. C/D

Schuilt in de doelstelling van de proef:

• Bij A en B wordt onderzocht wat een paal maximaal 
kan presteren

resultaat wordt gebruikt als basis voor ontwerp

• Paal moet tot bezwijken worden getest



Onderscheid A/B vs. C/D
Schuilt in de doelstelling van de proef:

• Bij C en D wordt – op projectbasis - gecontroleerd of 
de prestaties van een paal(fundering) voldoen aan de 
specifieke uitgangspunten van het betreffende 
ontwerp

• resultaat wordt gebruikt als controle van ontwerp

o Bij C een representatief aantal palen, op basis 
waarvan de gehele fundering wordt beoordeeld

o Bij D een individuele paal, waarvan alleen het 
eigen functioneren zal worden beoordeeld

• Palen te beproeven tot ontwerpbelasting + 
bijpassende veiligheidsmarge



Proefbelasten klasse C/D 
vertaling paalbelasting in testbelasting

Via de veiligheidsmarge tussen aan te brengen 
testbelasting en rekenwaarde van de ontwerpbelasting 
moet tot uitdrukking komen dat het lonend kan zijn als:

1. er op projectbasis getest wordt om (uitgangspunten van) 
ontwerpberekeningen te checken

2. er meerdere palen worden getest

3. een testmethode wordt gebruikt die 
nauwkeuriger/betrouwbaarder is dan andere 
testmethodes



Proefbelasten klasse C
vertaling paalbelasting in testbelasting

Tabel 2 NPR 7201 werkt grotendeels analoog aan 
factor ξ1,2 die op basis van het aantal beschikbare 
sonderingen (= testen) kan worden bepaald, 

aangevuld met standaard materiaalfactor



....voor RLT aangevuld met
• loading rate factor η (= 0,94 voor zand)
• in combinatie met partiële factor 1,10 voor 

testmethode (dus effectief 0,85 voor zand)

(NPR behandelt DLT niet, maar factoren dienen ongunstiger te 
zijn tov SLT en RLT)

Fs,d 2500 kN
Fs,nk 50 kN

SLT Ftest,max,1 F test,max,2 RLT Ftest,max,1 F test,max,2 DLT Ftest,max,1 F test,max,2

N (incl. NK) η  = 0,94/1,10 = 0,85 (incl. NK) η  = 1,0/1,40 = 0,71 (incl. NK)
ξ5,test kN kN ξ5,test kN kN ξ5,test kN kN

1 1,51 3775 3875 1,78 4441 4541 2,13 5317 5417
2 1,44 3600 3700 1,69 4235 4335 2,03 5070 5170
3 1,42 3550 3650 1,67 4176 4276 2,00 5000 5100
4 1,40 3500 3600 1,65 4118 4218 1,97 4930 5030
5 1,40 3500 3600 1,65 4118 4218 1,97 4930 5030
7 1,38 3450 3550 1,62 4059 4159 1,94 4859 4959

>10 1,37 3425 3525 1,61 4029 4129 1,93 4824 4924

Proefbelasten klasse C 
vertaling paalbelasting in testbelasting

DLT niet benoemd 
in NPR



Directe controle van draagvermogen van een 
specifieke paal 

Alleen nog standaard materiaalfactor 
en correlatiefactor voor RLT

D Fs,d 2500 kN
Fs,nk 50 kN

SLT Ftest,max,1 F test,max,2 RLT Ftest,max,1 F test,max,2 DLT Ftest,max,1 F test,max,2

N (incl. NK) η  = 0,94/1,10 = 0,85 (incl. NK) η  = 1,0/1,40 = 0,71 (incl. NK)
ξ5,test kN kN ξ5,test kN kN ξ5,test kN kN

1 1,20 3000 3100 1,41 3529 3629 1,69 4225 4325
2
3

Bij controle van grotere groepen palen zelfde 
benadering als klasse C 

(bijv. nav uitvoeringsproblemen zoals scheuren onder 
wapening)

Proefbelasten klasse D
vertaling paalbelasting in testbelasting

Niet benoemd 
in NPR
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Omgang klasse C in ontwerp
en aanbesteding (1)

 Optimalisatie ontwerp via proefbelastingen alleen 
interessant als kosten ervan lager zijn dan de besparing 
die ermee kan worden gerealiseerd

 Opdrachtgever en aannemer moeten die (mogelijke) 
besparing met elkaar zien te delen, want het moet voor 
beide partijen interessant zijn. En een onverhoopte 
tegenvaller moet ook eerlijk worden verdeeld

 2 (referentie)ontwerpen maken:
1. op basis van nieuwe (lage) paalklassefactoren
2. op basis van oude (hogere) paalklassefactoren

 Prijsverschil creëert budget voor klasse C proeven

 Te verwachten uitkomst: ontwerp 2 voldoet



Omgang klasse C in ontwerp
en aanbesteding (2)

 3 scenario’s laten afprijzen:
a. Uitvoering ontwerp 1
b. klasse C testen bij aanvang, uitvoering ontwerp 2 
c. klasse C testen bij aanvang, (toch) uitvoering 

ontwerp 1 

 Bij proefprogramma met korte doorlooptijd (2-3 
dagen) zal impact op planning en voortgang uitvoering 
minimaal kunnen blijven

 Constructeurs kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen, vanwege hun betrokkenheid bij het 
opstellen van het bestek



Selectie paaltestmethode

NPR onderscheidt verschillende klassen van proefbelastingen

A1 Bepaling van de landelijk geldende paalklassefactoren 
voor gebruik in Nederland bij toekomstige 
funderingsontwerpen (SLT)

A2 Bepaling van projectspecifieke paalklassefactoren 
(SLT/RLT)

B Bepaling van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project(SLT/RLT)

C Toetsing van het paaldraagvermogen voor een 
specifiek project (SLT/RLT)

D Toetsing van het draagvermogen van een specifieke 
funderingspaal (SLT/RLT)
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Proefbelasten: methodes

SLT

RLT DLT



aspect SLT DLT RLT commentaar
Indicatie maximaal 
gemobiliseerd 
paaldraagvermogen (kN)

600 9000 8000 Bij totale tijdsduur voor opbouwen, testen en
afbreken maximaal 24 uur met equipment
beschikbaar binnen NL

Hoofdbestanddeel 
proefopstelling

A B C A: 80 à 90 ton ballast, bijv. heistelling of rupskraan

B: valgewicht 18 ton + kraan voor handling

C: 8 MN StatRapid device + kraan voor handling
Indicatie grondvlak 
testopstelling (m x m)

4 x 8 4 x 8 4 x 4 Grondvlak SLT en DLT gebaseerd op gebruik heistelling
voor genereren van testbelasting

Kwaliteit krachtmeting + � / - + Bij SLT en RLT directe meting

Bij DLT indirecte meting, die vereist dat rekstijfheid EA
nauwkeurig bekend is. Is bij stalen palen goed mogelijk,
maar niet bij betonpalen, met name niet bij in de grond
gevormde palen.

Kwaliteit verplaatsingsmeting + � + Bij SLT en RLT directe meting

Bij DLT indirecte meting, waarbij kleine afwijkingen
langs numerieke weg instabiel kunnen worden

Diagram last-zakking + � / - Volgt bij SLT en RLT direct uit de meting

Komt bij DLT kunstmatig en via extrapolatie tot stand,
mede omdat blijvende zakking gering is

Selectie paaltestmethode



aspect SLT DLT RLT commentaar
Meting kruip effecten � - � / - Uitvoering SLT binnen 1 dag vergt ingekort protocol

met weinig ruimte voor kruipmeting

Van RLT zijn correctiefactoren in zand goed bekend
dankzij ruim beschikbare validaties met statische
testen; kruip speelt nauwelijks een rol bij paal met
voet in het zand

Eenduidigheid & 
betrouwbaarheid uitwerking en 
interpretatie

+ � / - + Methode bij SLT en RLT eenduidig, resultaten daarom
consistent en onafhankelijk van persoon. Validatie met
statische testen hierdoor ook consistent.

Uitwerking DLT persoonsafhankelijk

Risico paalschade + � / - + Bij DLT: kopschade en/of trekscheur onder wapening
mogelijk door harde, c.q. zeer korte impact valgewicht

Snelheid testmethode 
(palen per dag)

1 4-8 2-4 Voor SLT alleen haalbaar bij aangepast protocol

Testproductie DLT en RLT afhankelijk van
omstandigheden

Flexibiliteit testmethode - + + Bij DLT en RLT snelle mobilisatie en uitvoering
mogelijk; in principe op iedere willekeurige paal

Selectie paaltestmethode
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testen mag ook op initiatief 
van aannemer!

Normen staan toe om te ontwerpen met afwijkende 
factoren, mits bevestigd door middel van 
proefbelastingen conformNPR 7201
• Opdrachtgever en/of constructeur kunnen hier via slim ontwerp + 

bestek gebruik van maken, zie boven

Maar in omgekeerde richting werkt het ook: een 
paalleverancier heeft het recht om het draagvermogen 
van zijn palen te verifiëren dmv proefbelastingen als hij 
dat voorstelt. Opdrachtgever / constructeur kunnen dit 
niet zomaar weigeren.
• Klasse C voor complete fundering

• Klasse D voor individuele ‘probleempalen’

Grondslagen voor opzet, uitvoering en acceptatie zijn 
geregeld via NPR 7201



Omgang met sonderingen

• In NL hebben we een heilig geloof in onze
sommetjes op basis van (controle)sonderingen

• Daardoor de nationale neiging om het resultaat
van zo’n sommetje hoger aan te slaan dan het 
resultaat van een proefbelasting

• ONZIN, want dat sommetje is een modelberekening, 
met allerhande onvolkomenheden en beperkingen

• Een (goed uitgevoerde) proefbelasting levert een
hard en direct veldresultaat,

• Dat moet altijd hoger worden aangeslagen, omdat
er geen modelberekening aan te pas komt

34



Omgang met veerstijfheid
• Ontwerp op basis van een gewenste veerstijfheid leidt tot 

overdimensionering van het bezwijkdraagvermogen
• Veerstijfheid wordt lager naarmate belasting dichter bij 

grensdraagvermogen ligt

• gewenste veerstijfheid wordt zelden gespecificeerd in 
palenplannen en bestekken!

• toetsing veerstijfheid uitsluitend op basis van de deformatie bij 
de representatieve (= werkelijke) waarde van de 
ontwerpbelasting



conclusies

• Optimalisatie  en/of controle van ontwerp 
paalfundering is goed en relatief eenvoudig mogelijk 
door middel van proefbelastingen conform klasse C  
van NPR 7201

• Uitvoering van geschikte proefbelastingen hoeft niet 
veel tijd te kosten, vooral niet bij toepassing van Rapid 
Load Testing

• Uitvoering proefbelastingen is lonend, maar de 
verdeling van te behalen voordeel en risico van 
onverhoopt tegenvallende resultaten moet op faire 
wijze geregeld zijn

• Dat kan door proefbelastingen klasse C te integreren 
in ontwerp en/of bestek

• Constructeurs spelen hierbij een 
belangrijke rol!



Vragen en discussie

• Meer info op http://allnamics.com

• Mail vandorp@allnamics.com

• Publicatie in Vakblad Civiel Techniek

http://allnamics.com/
mailto:vandelft@allnamics.com
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