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Dicht bij de monumentale gebouwen zijn de meest
geavanceerde technieken voor fundering en ontgraving
gebruikt. Waar het kon is een traditionele bouwput
gemaakt.

Om de restauratie en nieuwbouw logistiek en fysiek
van elkaar te scheiden, is een extra damwand geslagen.
Constructief had deze geen toegevoegde waarde, maar
voor de gemoedsrust van de uitvoerende partijen bleek
de wand van grote betekenis.

Soilmixwanden worden gemaakt met twee hydraulische,
tegengesteld draaiende snijwielen die de grond mengen
met grout. Hierdoor kan met een minimum aan trillin-
gen en verplaatsingen een waterdichte wand tot 500 mm
worden gerealiseerd. Deze techniek is ook toepasbaar
bij het maken van funderingspalen. Met silent pilers
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1. De ondergrondse, nieuwe vleugel is gemaakt met een  
traditionele opbouw van damwanden. 
Foto’s: designed by Erick van Egeraat.

PROJECTBESCHRIJVING
Lees meer over de projectbeschrijving Drents Museum

2. De verschillende onderdelen van het museum kregen elk een 
eigen funderingsscenario. De afstand tot de monumentale  
gebouwen was bepalend voor de inzet van materieel en  
materiaal. Het nieuwe deel (N) met de ondergrondse vleugel is 
traditioneel opgebouwd met damwanden en een dakconstructie 
van staal. Bij de ove gang naar het koetshuis (T) is een tijdelijk 
tussenwand gemaakt. Het koetshuis (K) is letterlijk geparkeerd 
om met geavanceerde techieken een niveau -1 te creëren.  
Zo trillingsvrij mogelijk is de aansluiting gemaakt met de  
bestaande, monumentale gebouwen (B).

(stille funderingsmachines) kunnen funderingspalen of
-wanden in een bebouwde omgeving vrijwel geluids- en
trillingsloos de grond in worden geduwd, door gebruik te
maken van een hydraulische pers en de tegenkrachten in
de al aanwezige fundering of een hiervoor geplaatst star
vakwerk.

Jetgrouting is een proces waarbij een vloeistof met hoge
druk in de bodem wordt gespoten, eerst om de bodem
lokaal los te maken en deels te verwijderen en vervolgens
om een mix van grond en grout op diepte te brengen.
Hiermee is het mogelijk om funderingspalen te maken
op plaatsen die voor grotere machines onbereikbaar zijn.
Een jetgroutinginstallatie kan door de voordeur en zelfs
in een kruipruimte worden geplaatst. Daarmee biedt
deze techniek uitkomst voor het verbeteren of aanvullen
van de fundering van monumenten. Caroline Kruit
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Dicht bij de monumentale gebouwen zijn de meest 
geavanceerde technieken voor fundering en ontgraving 
gebruikt. Waar het kon is een traditionele bouwput 
gemaakt. 

Om de restauratie en nieuwbouw logistiek en fysiek 
van elkaar te scheiden, is een extra damwand geslagen. 
Constructief had deze geen toegevoegde waarde, maar 
voor de gemoedsrust van de uitvoerende partijen bleek 
de wand van grote betekenis. 

Soilmixwanden worden gemaakt met twee hydraulische, 
tegengesteld draaiende snijwielen die de grond mengen 
met grout. Hierdoor kan met een minimum aan trillin-
gen en verplaatsingen een waterdichte wand tot 500 mm 
worden gerealiseerd. Deze techniek is ook toepasbaar 
bij het maken van funderingspalen. Met silent pilers 
(stille funderingsmachines) kunnen funderingspalen of 
-wanden in een bebouwde omgeving vrijwel geluids- en 
trillingsloos de grond in worden geduwd, door gebruik te 
maken van een hydraulische pers en de tegenkrachten in 
de al aanwezige fundering of een hiervoor geplaatst star 
vakwerk. 

Jetgrouting is een proces waarbij een vloeistof met hoge 
druk in de bodem wordt gespoten, eerst om de bodem 
lokaal los te maken en deels te verwijderen en vervolgens 
om een mix van grond en grout op diepte te brengen. 
Hiermee is het mogelijk om funderingspalen te maken 
op plaatsen die voor grotere machines onbereikbaar zijn. 
Een jetgroutinginstallatie kan door de voordeur en zelfs 
in een kruipruimte worden geplaatst. Daarmee biedt 
deze techniek uitkomst voor het verbeteren of aanvullen 
van de fundering van monumenten.
●
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SPECIFICATIES
FUNDERINGSTECHNIEKEN

Het koetshuis (zie foto’s hieronder) is in een stalen korset gehesen 
en letterlijk ‘aan de kant gereden’ om de ruimte voor de nieuwe 
expositie-vleugel en entree te ontgraven. 

De verschillende onderdelen van het museum kregen elk een eigen 
funderingsscenario. De afstand tot de monumentale gebouwen was 
bepalend voor de inzet van materieel en materiaal. Het nieuwe 
deel (N) met de ondergrondse vleugel is traditioneel opgebouwd 
met damwanden en een dakconstructie van staal. Bij de overgang 
naar het koetshuis (T) is een tijdelijk tussenwand gemaakt. Het 
koetshuis (K) is letterlijk geparkeerd om met geavanceerde techieken 
een niveau -1 te creëren. Zo trillingsvrij mogelijk is de aansluiting 
gemaakt met de bestaande, monumentale gebouwen (B).

De ondergrondse, nieuwe vleugel is gemaakt met een traditionele 
opbouw van damwanden. Foto’s via designed by Erick van Egeraat.

N

T

K
B

3-4. Het koetshuis (foto’s hieronder) is in een stalen korset 
gehesen en letterlijk ‘aan de kant gereden’ om de ruimte voor de 
nieuwe expositie-vleugel en entree te ontgraven.


