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Bij de herziening van april 2016
Voor u ligt de nieuwe ‘NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden’. Deze richtlijn is een
uitgebreidere versie van - en vervangt - de ‘NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaamheden’ van april 2013.
Zij is toegespitst op de diverse hijsmethoden en hijsgereedschappen. Aan deze richtlijn zijn na de bestaande
hoofdstukken 1 t/m 4 enkele nieuwe korte hoofdstukken ingevoegd genummerd 5 t/m 11 voor het hijsen van
wapeningskorven/-netten, paalmutsen, een betonkubel enz. Bovendien is een aantal illustraties toegevoegd of
vervangen.
Opnieuw is getracht in praktische bewoordingen en eenvoudige getallen en eenheden aan opdrachtgevers,
voorbereidend en uitvoerend personeel en toezichthouders een handleiding te geven waarmee per techniek
de veiligste hijsmethode kan worden gekozen en op een verantwoorde manier met hijsgereedschappen kan
worden omgegaan. Het toepassen van andere methoden dan in deze richtlijn omschreven blijft altijd mogelijk,
mits een gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt bereikt.
Deze richtlijn is voorbereid door een subwerkgroep ‘hijsen’ van de technische commissie funderingsmachines
(TCF) en de werkgroep arbeidsomstandigheden en milieu van de NVAF, welke als volgt was samengesteld:
P.H. Bakker, rapporteur
J.G. van de Coterlet
ing. J. Ouwendijk †
R. Riggelink
ing. A.P. Scheltinga
W.A.M. Verbruggen
mr. H. de Koning, secretaris

Aboma bv
Sterk Midden Nederland bv
Funtec bv
Voorbij Funderingstechniek bv
A.P. Scheltinga Organisatieadvies
Hakkers bv
NVAF

Harderwijk, april 2016
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1. Inleiding
Deze richtlijn heeft tot doel om inzicht te geven
in de diverse hijsmethoden bij funderingswerkwerkzaamheden en de hierbij behorende risico’s in
kaart te brengen.
Bij funderingswerkzaamheden worden over het
algemeen funderingselementen verwerkt welke niet
zijn voorzien van degelijke hijspunten of hijsogen.
Het hijsen van deze elementen dient dan ook te
gebeuren met specifieke hijsgereedschappen en elk
soort element vereist een specifieke hijsmethode.
Ook worden bij funderingswerkzaamheden
draglineschotten en rijplaten gebruikt, welke door de
vaak slechte grondgesteldheden diep in het maaiveld
wegzakken en zodoende slecht in te haken zijn met
traditionele veiligheidshaken.
In dit document wordt daarom aandacht gegeven
aan deze specifieke situaties, waarbij uiteengezet
wordt hoe de diverse hijsmethodes het beste in
de praktijk toegepast kunnen worden. Er wordt
onderscheid gemaakt in verschillende toepassingen.

2. Hijsen bij
funderingswerkzaamheden
Bij het hijsen bij funderingswerkzaamheden moeten
altijd veiligheidshaken worden gebruikt met een
voorziening (bijvoorbeeld een veiligheidsklep) om
ongewild uithaken van de last te voorkomen.
Bij een aantal specifieke hijswerkzaamheden geldt
echter dat het werken met de veiligheidshaak
extra risico’s (bijv. beknellinggevaar), ongewenste
werkmethodes of beschadiging aan de
veiligheidshaak oplevert. Daarom is bij deze
specifieke werkzaamheden, volgens de huidige
stand der techniek, de meest werkbare methode
om open haken toe te passen, juist om gevaarlijke
situaties te vermijden.
In onderstaande paragrafen worden daarom
specifieke situaties beschreven waarin het hijsen
met open haken de optimale methode is om de
veiligheidsrisico’s te beperken.
Let op: tijdens hijswerkzaamheden dienen
de machinist en de heibaas zich er van te
vergewissen dat er zich geen personen en/of
gevaarlijke objecten binnen het valbereik van
de te hijsen elementen bevinden. Instructies en
aanwijzingen van het funderingspersoneel op
de bouwplaats dienen te worden opgevolgd.
Bij afwijking van deze regels moeten de
funderingswerkzaamheden onmiddellijk worden
stopgezet.
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2.1 Het horizontaal verplaatsen, laden en lossen
van buizen, balken, damwanden en
ankerstaven
Buizen, balken en damwanden zijn in de regel niet
van een hijsvoorziening voorzien. De veiligste manier
voor het verplaatsen van deze elementen is het
toepassen van een twee- of viersprong, voorzien van
punthaken, damwandhaken of buishaken (zie foto’s).
De haken worden dan in de uiteinden van het
funderingselement aangebracht.
Eventueel kunnen ook in het element gaten worden
gesneden, ook dan zullen echter open haken
toegepast worden.

2.2 Het horizontaal verplaatsen, laden en lossen
van prefab betonnen palen
Prefab betonnen palen zijn in de regel niet voorzien
van een deugdelijke aanpikvoorziening.
Daarom worden deze palen voor horizontale
verplaatsing gehesen met veiligheidshaken aan
stalen stroppen om de paal.
Let op: de stroppen moeten in verband met
blijvende vervormingen steeds op dezelfde wijze
om een element met gelijke doorsnede worden
aangeslagen. Elementen van verschillende
doorsnede mogen dus niet met dezelfde
stroppen worden aangeslagen. Met andere
woorden: voor elke doorsnede de bijbehorende in
gebruik zijnde stroppen toepassen.
Tip: voorzie de paalstrop tijdens de opslag van
een label met een duidelijke vermelding van de
paaldoorsnede waar deze strop voor gebruikt is!
Let op: de in de betonpaal gestorte ogen mogen
niet gebruikt worden om de betonpaal op locatie
te lossen of om onder de funderingsmachine te
brengen.

Punthaak

Damwandhaak

Buizenhaak
Ook is het mogelijk dat deze elementen met
hijsgereedschappen worden gehesen die om
de last heen zijn geslagen en niet per definitie
ingehaakt worden aan de uiteinden. Hierbij mag bij
stalen hijsgereedschap het gevaar van glijden of
slippen niet worden onderschat. Er dient in deze
situatie maatregelen te worden genomen om dit te
voorkomen. Vanzelfsprekend geldt in deze situatie de
verplichting tot gebruik van veiligheidshaken.

Let op: One-way hijsgereedschappen zijn voor
eenmalig gebruik. Deze behoren na gebruik direct
vernietigd of van de bouwplaats verwijderd te
worden om verkeerd gebruik te voorkomen.
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Ingegoten oog

2.3 Het horizontaal verplaatsen, laden en lossen
van draglineschotten en rijplaten

3.1 Het heien met een heihamer (prefab palen /
stalen buizen / balken)

Bij het laden en lossen van draglineschotten
en rijplaten wordt een hijsgereedschap met
veiligheidshaak toegepast.

Bij het heien wordt bovenop het funderingselement
de heihamer geplaatst en het funderingselement
heiend de grond ingebracht.

Bij het verplaatsen van draglineschotten of rijplaten
mogen open haken worden toegepast, mits de
hijshoogte boven de aanwezige grondslag zo laag
mogelijk wordt gehouden met een maximale hoogte
van 1,5 m.

Voor het verticaal hijsen van de prefab betonpalen
wordt gebruik gemaakt van om de paal geplaatste
stalen stroppen (grommers) met voldoende
capaciteit. Bij het ontstaan van teveel draadbreuk
door slijtage, de strop direct vervangen.

3. Het aanbrengen
of verwijderen van
funderingselementen
Bij het aanbrengen van funderingselementen wordt
het element gehesen vanuit een horizontale positie
naar een verticale positie. Bij het verwijderen gebeurt
dit in omgekeerde richting.
Gezien de diverse specifieke hijsmethoden wordt
onderscheid gemaakt in vier aanbrengmethoden:
(3.1) Het heien met een heihamer (prefab palen /
stalen buizen / balken)
(3.2) Het trillen met een vibrator (stalen damwanden /
stalen buizen / balken)
(3.3) Het drukken met een makelaargeleid drukblok
(damwanden geformeerd tot “pakketten”)
(3.4) Het drukken met een Silent Piler (damwanden
uitgevoerd als enkele plank).
(3.5) Het boren met een boormotor (avegaar /
buisboor)

Let op: de stroppen moeten in verband met
blijvende vervormingen steeds op dezelfde wijze
om een element met gelijke doorsnede worden
aangeslagen. Elementen van verschillende
doorsnede mogen dus niet met dezelfde
stroppen worden aangeslagen. Met andere
woorden: voor elke doorsnede de bijbehorende in
gebruik zijnde stroppen toepassen.
Let op: bij het ophijsen van een prefab betonpaal
van een horizontale naar een verticale positie
mag nooit gebruik gemaakt worden van kettingen
of hijsbanden. Alleen geschikte rijgstroppen of
grommers zijn toegestaan. Kettingen geven een
grovere beschadiging van de palen, worden
op de hoeken belast op een manier waar de
ketting niet voor gemaakt is en kunnen daardoor
bezwijken en/of sneller slijten. Hijsbanden zijn
gewoonweg te kwetsbaar en zullen door slijtage
snel bezwijken. Bij een hijsblok dat is voorzien
van 2 haken, altijd 2 grommers of stalen stroppen
gebruiken met gelijke capaciteit.

Elke van deze toepassingen kent haar eigen
hijsmethoden en gebruiksrisico’s. In de onderstaande
paragrafen worden voor elke van deze toepassingen
de specifieke hijsmethode en hijsgereedschappen
behandeld.

Inhijsen betonpaal met 2 takels

Inhijsen betonpaal met 1 takel
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Voor het verticaal hijsen van stalen palen of balken
dienen er maatregelen genomen te worden ter
voorkoming van het doorschuiven van de strop
tijdens het hijsen.
Indien het stalen element geen scherpe kanten heeft,
kan ook een hijsband worden toegepast.
Voor alle hijsgereedschappen die stroppend worden
aangebracht geldt een werklastfactor van 0,8.
Indien aan stalen palen hijspunten worden
aangebracht, dient er rekening te worden gehouden
met de sterkte en de maximale belasting.
Opgelaste hijspunten moeten voldoende sterk zijn
voor de te hijsen last en optredende krachten.
Bepaling werklast
Zie bijlage 1.
Tevens dient rekening te worden gehouden met
de mogelijkheid om, vóór het starten van het
daadwerkelijke inbrengproces, het palentakel los te
koppelen van de paal.
Zie onderstaande uitleg van het proces tijdens het
opstarten van de hamer:
Bij het opstarten van het heiproces komt het met
regelmaat voor dat na de eerste slag van het heiblok
de paal door de vaak iets stevigere bovenlaag heen
drukt en ongecontroleerd als gevolg van het eigen
gewicht met vrije val in de (slappe) bodem wegzakt
(rijgen). Als de hijsstrop nog aan de paal is bevestigd,
kan deze niet vroegtijdig worden losgenomen of
mee worden gevierd, met als denkbare gevolgen het
bezwijken van de strop, het breken van de paal of het
defect raken van de lier.

Voorwindehaak voorzien van voorloper
met veiligheidssluiting

Daarom dient hijsgereedschap te worden toegepast
dat de mogelijkheid biedt van afstand te kunnen
worden ontkoppeld.
Eén van de volgens de huidige stand der techniek
veilig geachte methodes van palen positioneren
onder de hamer is dan ook met behulp van
een veiligheidshaak aan de paalstrop, met een
kettingvoorloper van tenminste 1 m’ lengte, welke
wordt bevestigd aan een voorwindehaak. Hierdoor
kan te allen tijde het hijsblok 1 à 2 m. verder zakken
dan het aanslagpunt zonder dat de voorwindehaak
automatisch los kan koppelen.

Afschuifnok
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3.2 Het trillen met een vibrator (stalen
damwanden / stalen buizen / balken)
Anders dan bij het heien van funderingselementen
is bij het trillen van funderingselementen het
belangrijkste aandachtspunt het uitbreken van het
funderingselement uit de klem van het trilblok.
Waar hieronder wordt gesproken over
damwandplanken, worden hiermee tevens stalen
buizen, staalprofielen en soortgelijke elementen
bedoeld.

Bij het trillend aanbrengen en verwijderen van
damwanden wordt het hijsen met een damwandstrop
met stalen beschermingskous als veilige hijsmethode
gezien. Bij andere hijsmethodes, zoals het gebruik
van quick release shackels, hijsen met sluitingen en
zelfborgende platenklem gelden aanvullende regels
zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Onderstaande bepalingen zijn opgesteld om het
risico van het omvallen van het funderingselement
als gevolg van het uitbreken van de klem te beperken
door hiervoor de veiligste en meest praktische
hijsmethode te beschrijven.
Uitgangspunt is dat tijdens het trillend aanbrengen
en/of verwijderen van funderingselementen er te allen
tijde sprake moet zijn van 2 bevestigingen om het
funderingselement. Hierbij is de damwandklem van
het trilblok bevestiging één en een damwandstrop
op een andere lier van de funderingsmachine
bevestiging twee. Ook een combinatie met een
heiframe wat zorg draagt voor voldoende stabiliteit
kan gelden als een bevestiging.

Gewicht
Capaciteit
damwandplank in
damwandstrop
tonnen
in kN (WLL)
		
tot 4 ton
45
tot 5 ton
60
tot 8 ton
84
tot 10 ton
110

Damwandstrop met stalen beschermingskous

Minimale afstand
bovenkant rond of ovaal
snijgat tot bovenkant
plank in mm.
40
40
40
40

Maximale afstand
bovenkant rond of ovaal
snijgat tot bovenkant
plank in mm.
50
50
50
50

Een tabel voor de hijscapaciteit. Belangrijk hierbij is dat de toe te passen damwandstrop bepalend is voor het
maximaal te hijsen gewicht en niet de damwandplank. Dit houd in het gewicht van de damwandplank en de te
overwinnen slotweerstand. In dit geval is dit dus 4,5 resp. 6, 8,4 of 11 Ton (= WLL van de damwandstrop).
Deze damwandstrop wordt door een hijsgat in de
bovenkant van de damwandplank gestoken en
verbonden met een veiligheidshaak. Eventueel
kan deze veiligheidshaak voorzien zijn van een
minimaal 2 m. lange voorloper, die vervolgens aan de
palentakel bevestigd is.
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Een nieuw hijsgat moet zodanig in de damwandplank
worden gesneden dat de afstand tussen bovenzijde
plank en bovenzijde hijsgat minimaal 50 mm is. Het
heeft de voorkeur om hier een aftekenmal voor te
gebruiken.

Mal t.b.v. snijgat		

Snijgat

Een aandachtspunt en een potentieel risico bij
voornoemde hijsmethode is het uitscheuren van
het hijsgat. Vooral bij eerder gebruikte damwanden,
waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande
hijsgaten, dient een nauwkeurige visuele controle
plaats te vinden op scheurvorming in het materiaal.
Voorafgaande aan het aanpikken van de
damwandplank dient het bestaande hijsgat visueel te
worden gecontroleerd . Door slijtage mag de afstand
boven het hijsgat afnemen tot een minimale maat
van 40 mm.
Bij afstanden minder dan 40 mm moet het hijsgat
naar boven toe open worden gesneden óf de
complete plank worden ingekort, zodat het hijsgat
onbruikbaar is.
Let op: het hijsgat mag niet meer gebruikt
of aangebracht worden als de vibratorklem
zichtbare klemafdrukken op en rond het gat heeft
achtergelaten. Het materiaal is dan ter plaatse
dusdanig verzwakt dat aan de sterkte moet
worden getwijfeld.
Voordat de damwandplank uit horizontale stand
wordt opgehesen, dient te worden gecontroleerd of
de beschermingskous goed in het hijsgat zit.

Correct aangeslagen damwand

11

In specifieke gevallen is het niet mogelijk om
funderingselementen te hijsen met de strop met
stalen beschermingskous.
Te denken valt aan damwand waar geen ruimte
voor de stropjes is in verband met de klemmen van
het trilblok, of (gecoate) funderingselementen waar
geen gat in de bovenzijde gesneden kan worden.
In die gevallen dient in een aparte risicoanalyse de
werkmethode te worden beschouwd voor het hijsen
van het funderingselement, waarbij het uitgangspunt
te allen tijde moet zijn dat de geluste grommer of
hijsband beschermd wordt tegen uitglijden. Dit kan
bijvoorbeeld door middel van gelaste afschuifnokken,
slotklemmen of voetdraad naar de onderkant van het
funderingselement.
Tevens dient gedurende het aanbrengen van het
funderingselement speciale aandacht te worden
gegeven aan het voldoende aanwezig zijn van de
tweede bevestiging. Dus niet de takel met tweede
bevestiging sneller laten zakken dan dat het
funderingselement de grond in zakt.
Bij gebruik van meerdere in elkaar geschoven
damwandplanken die niet geponst of gelast zijn,
moet bij het toepassen van de damwandstrop met
stalen beschermingskous per damwandplank een
damwandstrop worden gebruikt. Anders zou namelijk
bij verticaal hijsen de niet aangepikte plank kunnen
verglijden.
Bij het toepassen van grommers moeten beide
enkele damwanden worden voorzien van een
afschuifbeveiliging, bijv. twee slotklemmen.
Let op: de stroppen moeten in verband met
blijvende vervormingen steeds op dezelfde wijze
om een element met gelijke doorsnede worden
aangeslagen. Elementen van verschillende
doorsnede mogen dus niet met dezelfde
stroppen worden aangeslagen. Met andere
woorden: voor elke doorsnede de bijbehorende in
gebruik zijnde stroppen toepassen.
Let op: de afschuifnokken moeten zo lang zijn,
dat bij het plaatsen en het ontspannen van de
grommer/strop, deze niet onbedoeld langs de
nokken omhoog kan schuiven.

Rijgstrop met kabelkous

Slotklem tegen afschuiven

3.3 Het drukken met een makelaargeleid
drukblok (damwanden geformeerd tot
‘pakketten’)
Over het algemeen is de werkwijze bij een
makelaargeleid statisch drukblok zodanig dat er 2,
3 of 4 in elkaar geschoven enkele damwandplanken
worden aangebracht of verwijderd.
Bij het hijsen van deze damwandplanken (pakketten
genoemd) kunnen verschillende hijsmethoden

Gestropte grommer

worden gebruikt. Uitgangspunt is dat elke enkele
plank van een pakket is geborgd met een ketting,
veiligheidshaak of damwandstrop.
Bij het hijsen met ankerkettingen is het uitgangspunt
dat de ankerkettingen met behulp van een speciale
sluiting aan de klem van het drukblok worden
bevestigd. Deze ankerkettingen worden meegeleverd
bij de klemmen en moeten worden gebruikt
volgens de voorschriften van de fabrikant van dit
hijsgereedschap.

Hijsjuk voor pakket damwandplanken
Bij het werken met veiligheidshaken direct in het
gesneden gat of damwandstroppen met stalen
beschermingskous dient rekening te worden

Ankerketting

gehouden met de afmetingen van het gesneden
hijsgat, zoals vermeld onder 3.2.

Drukblok met ankerkettingen
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Drukken van een pakket planken

3.4 Het drukken met een Silent Piler
(damwanden uitgevoerd als enkele plank)
Bij het verwerken van de damwandplanken in de
Silent Piler kan gewerkt worden met verschillende
hijsmethoden. Voorkeur heeft het werken met
damwandstroppen met stalen beschermingskous.
Het is echter ook mogelijk om, net als vermeld
onder 3.2, grommers of hijsbanden toe te passen.
Uitgangspunt moet echter te allen tijde zijn dat de
damwandplank geborgd is tegen uitglijden.

Drukken van enkele planken met een Silent Piler
3.5 Het boren met een boormotor (avegaar /
buisboor)
Het is aan te bevelen om alle avegaren te voorzien
van een goed uitgevoerd hijsgat, waaraan
hijsgereedschap kan worden bevestigd. Er dient
hierbij rekening te worden gehouden met de sterkte
en de maximale belasting, zodat het gat niet kan
uitscheuren.
Zorg ervoor dat het hijsgereedschap verbonden
is met een liertakel met veiligheidshaak of door
middel van een geborgde sluiting, zodat deze in een
verticale stand, bij het plaatsen van de avegaar boor
onder de boormotor niet kan uitpikken.
Om teveel belasting op het hijsgereedschap te
voorkomen bij het plaatsen van de boormotor op
de avegaarboor, dient deze op een voldoende
draagkrachtige ondergrond te staan (eventueel op
draglineschotten).
Pas als de avegaarboor verbonden is met de
boormotor mag het hijsgereedschap worden
losgemaakt. Het verwijderen gaat in omgekeerde
volgorde.

4. Speciale
hijsgereedschappen
4.1   Quick release shackles
Een quick release shackle mag niet worden
toegepast in combinatie met een ingeschakelde
vibrator of heihamer.
Elementen uittrekken met een quick release shackle
is niet toegestaan. De quick release shackle kan
tijdens het intrillen en het uittrekken door de
vele trillingen beschadigen en is daardoor niet
betrouwbaar.
Het gebruik van een quick release shackle is
alleen toegestaan als het funderingselement op
het moment van losmaken beveiligd is tegen uit-/
omvallen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van
het vooraf plaatsen van het trilblok, in combinatie
met een heiframe wat zorg draagt voor voldoende
stabiliteit of voorzieningen in of aan een makelaar
(bijvoorbeeld vangbeugel).
Controleer of de locatie van het hijsgat overeenkomt
met de insteek diepte (throat depth) van de quick
release shackle, deze dient helemaal op element te
staan

quick release shackle
Let op: bij gebruik van de quickrelease shackle
wordt het toepassen van een voorloper
aangeraden.
Let op: bij toepassing van de quick release
shackle dient de bijgeleverde gebruiksinstructie
goed te worden doorgelezen.
avegaarboor voorzien van hijsgaten
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4.2 Hijsen met sluitingen
Het gebruik van sluitingen is toegestaan voor
het hijsen van funderingselementen, mits de
moer voldoende is geborgd. Dit kan bijvoorbeeld
door middel van een stabiel genoeg heiframe of
voorzieningen in of aan een makelaar (bijvoorbeeld
vangbeugel).
Ook voor de toepassing van de sluiting geldt dat
voldoende materiaal boven het gesneden gat
aanwezig moet zijn om uitscheuren te voorkomen.
Hiervan dient een berekening gemaakt te worden.

Let op: controleer bij het gebruik van sluitingen
altijd de borgingen. Deze kunnen door het trillen
bezwijken.
4.3 Zelfborgende platenklem

5. Het hijsen van een
wapeningskorf voor een in
de grond gevormde paal
De korven dienen te voldoen aan bepaalde
kwaliteitseisen, bijv. door middel van een KOMOcertificaat.
Het inhijsen van korven kan direct aan het hijsoog
door middel van de nettenliertakel. Voor het inhijsen
van langere korven is het aan te bevelen om 2
hijspunten aan de korf te gebruiken en gelijktijdig te
hijsen met het palenliertakel en nettenliertakel om
knikken te voorkomen.
De korf wordt vervolgens in de buis geplaatst en
de palenliertakel kan worden losgemaakt, zodat de
korf aan de nettenliertakel op de juiste hoogte kan
worden afgehangen.
Het hijsgereedschap dient in dit geval voldoende
capaciteit te hebben om per takel het volledige
gewicht van het wapeningsnet te kunnen dragen.
De reden hiervan is dat bij het nagenoeg in verticale
positie komen van het wapeningsnet het volledige
gewicht op het takel komt te staan dat als onderste
bevestigd is.
Let op: Alle verbindingen dienen te zijn voorzien
van veiligheidshaken of geborgde sluitingen.

Bij het toepassen van een zelfborgende platenklem
is het belangrijk dat de klem geborgd blijft bij het
plaatsen van het element in de gording of in het slot
van het voorgaande element.
Omdat de klem tijdens het trillen niet mag blijven
zitten en er in dat geval geen borging meer aanwezig
is, moet de plank voldoende stabiliteit hebben om
vallen bij het uit de klem breken te voorkomen.
Dit kan bijvoorbeeld door middel van het vooraf
plaatsen van het trilblok, in combinatie met een
heiframe wat zorg draagt voor voldoende stabiliteit.
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6. Het hijsen van een
wapeningsnet voor
diepwandwerkzaamheden
Voor het plaatsen van een wapeningsnet
in een diepwandsleuf zijn samengestelde
hijsgereedschappen noodzakelijk.
Bij het hijsen van een horizontale naar een verticale
positie wordt bij langere wapeningsnetten gebruik
gemaakt van 2 takels om het knikken van het net te
voorkomen.
Het hijsgereedschap dient voldoende capaciteit
te hebben om het volledige gewicht van het
wapeningsnet te kunnen dragen.
Let op dat bij het nagenoeg in verticale positie
komen van het wapeningsnet het volledige gewicht
op het takel komt te staan dat als onderste bevestigd
is.
Aan het bovenste takel wordt een evenaar bevestigd
waaraan het wapeningsnet is opgehangen.
Alle ophangingen zijn voorzien van veiligheidshaken
en geborgde sluitingen, zodat het wapeningsnet niet
ongewenst kan uitpikken.
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7. Het hijsen van een
paalmuts
Bij het hijsen van een paalmuts wordt gebruik
gemaakt van een speciaal stuk hijsgereedschap met
twee beugels, welke tegenover elkaar onder de borst
van de paalmuts worden geplaatst.
Bij het oppakken van de paalmuts worden de
beugels tegen de paalmuts aan gedrukt.
Het is van belang om de paalmuts zo dicht mogelijk
bij de heihamer te plaatsen, zodat er maar een
minimale hijsbeweging gemaakt resp. afstand
afgelegd moet worden met de paalmuts in de
beugels. De hijshoogte moet hierbij ≤ 1 m. bedragen.

8. Het hijsen van een
betonkubel

9. Het hijsen van een
werkbak

Betonkubels welke gebruikt worden voor het storten
van beton worden gezien als hijsgereedschap.
Het ledig gewicht van de kubel en de inhoud dienen
te zijn aangebracht op een zichtbare plaats.
De kubel moet zijn voorzien van handgrepen, welke
zodanig zijn aangebracht dat beknelling wordt
voorkomen.
De klep van de storttrechter moet goed afsluiten om
lekkage en openen tijdens het hijsen te voorkomen.
De kubel is voorzien van een hijsbeugel met een
hijsoog en wordt opgehesen met een voorloper met
een lengte van minimaal 1 m.

De werkbak is voorzien van een ketting- of staalstrop
4-sprong waaraan gehesen kan worden.
Aan de buitenzijde van de werkbak is de capaciteit
zichtbaar met betrekking tot het aantal personen en
totaal gewicht.
Voor het betreden van de werkbak wordt deze aan
een veiligheidshaak bevestigd. Gebruik alleen een
geschikte hijslier met voldoende capaciteit en zonder
vrije val mogelijkheid.
Voor het gebruik van werkbakken staan specifieke
eisen beschreven in AI-17 (paragraaf 8.9.2
‘werkbakken hangende aan een kraan of bevestigd
op een hefwerktuig’).

werkbak
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10. Het hijsen met de
palenlans (doorn)
Voor het plaatsen van een paal in een boor- of vibrobuis
wordt gebruik gemaakt van een palenlans. In de kop
van de trekpaal zit een schroefhuls waar een oogbout
in geplaatst wordt.
Zorg ervoor dat deze oogbout volledig aanligt en
handvast aangedraaid is. Als er wordt geconstateerd
dat bij het indraaien teveel ruimte in de dwarsrichting
ontstaat, de oogbout niet meer gebruiken.
De paal wordt met een hulpkraan of het palenliertakel
in de buis geplaatst, waarbij deze zakt totdat de
aangebrachte paalstrop de bovenzijde van de buis
bereikt.
Let hier bij wel op, dat door het uit het lood hangen van
de trekpaal deze niet gaat klemmen in de vibrobuis.
De paallans is bevestigd met een veiligheidssluiting
met wartel inrichting aan een hulpliertakel, de
veiligheidssluiting aan de onderzijde van de paallans
wordt vastgemaakt aan de oogbout van de trekpaal.
De paal wordt nu opgehesen aan de paallans en de
strop en het palenliertakel kunnen worden losgemaakt.
De paal wordt op de paalpunt geplaatst en de oogbout
kan door middel van een “draaiwiel” aan de kop van de
paallans worden losgedraaid.
Het losdraaien moet soepel gaan, anders bestaat er
een kans dat de last er nog inhangt.

schroefhuls in paal

oogbout

oogbout

veiligheidshaak aan oog

hand draaiwiel
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11. Het hijsen van een
ankerstaaf
Het hijsen van ankerstaven kan gebeuren met
gestropte hijsgereedschappen, welke rondom de
ankerstaaf worden aangebracht. De staven worden
horizontaal verplaatst van en naar de makelaar.
Na oplegging en koppeling worden de
hijsgereedschappen verwijderd.
Andere toegepaste methodes zijn het gebruik
van een hydraulische stangengrijper, buizenklem
of sorteerknijper voorzien van klemnokken welke
de ankerstaven door middel van inklemming
verplaatsen.
Deze zitten veelal gemonteerd aan het
snelwisselsysteem van een grondverzetmachine.
Een grondverzetmachine dient ingericht te
zijn voor de uit te voeren werkzaamheden (als
grondverzetmachine met hijsfunctie dan wel als
funderingsmachine).

12. Definities
Beproeven
Het belasten van hijs- en hefgereedschap:
- functioneel (door controle op de juiste werking
zonder last), of
- door een niet-destructieve test, of
- met een proeflast.
Drukken
Het statisch aanbrengen of verwijderen van
funderingselementen, in de regel damwandplanken,
door middel van hydraulische cilinders.
Funderingselement
Een (verticaal) component van een funderings-,
grondkerende, gronddraagkrachtverbeterende
of afsluitende constructie dat in de bodem wordt
ingebracht met behulp van een funderingsmachine,
alsmede de onderdelen waaruit deze constructie
is samengesteld. De funderingselementen worden
uitgevoerd in hout, staal, kunststof of beton
(geprefabriceerd of in het werk gestort). Waar wordt
gesproken over funderingselementen, worden
hiermee betonpalen, stalen buizen, staalprofielen,
damwanden en soortgelijke elementen bedoeld.
Funderingsmachine
Elke installatie waarmee door middel van boren,
slaan, trillen, graven, trekken, drukken of op
enige andere wijze funderingselementen of
gronddraagkrachtverbeteringen alsmede kerende
wanden of horizontale afsluitingen in de grond
worden aangebracht of verwijderd.
Funderingswerkzaamheden
Onder funderingswerkzaamheden dient tenminste te
worden verstaan het door middel van heien, trillen,
boren en andere funderingstechnieken aanbrengen
en verwijderen van funderingselementen, gronden waterkerende en -remmende elementen en
gronddraagkracht- en stabiliteitsverbeteringen.
Tot dergelijke funderingstechnieken worden in elk
geval gerekend:
- funderingspalen, alle typen prefab en in de grond
gevormd
- grondkerende wanden en schermen
- waterkerende en waterremmende wanden c.q.
schermen
- verankeringen en stempelconstructies
- grondverbetering t.b.v. draagkracht, stabiliteit en
waterremming
- afzinken, met of zonder luchtdruk
- afdichten, grouting, jetgrouting.
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Grommer
Eindloze staalstrop voor het hijsen van
funderingselementen. Kenmerkend is het feit dat de
grommer uit één streng is gemaakt meerdere malen
is rondgeslagen en een rood gekleurd gedeelte heeft.
Op dat gekleurde gedeelte mag de strop niet op
buiging worden belast vanwege de uiteinden van de
streng.
Heffen
Het verticaal en horizontaal verplaatsen van niet
vrijhangende lasten.

Trillen
Het aanbrengen van funderingselementen
met behulp van een trilblok, waarbij het
funderingselement door middel van een klemvaste
verbinding aan het trilblok is verbonden.
Sluiting
Met sluitingen worden D en H sluitingen bedoeld die
als hijsgereedschap worden toegepast. Sluitingen
vallen onder categorie kettingwerk en worden
verschillend gebruikt. Een D-sluiting is om te
verlengen en een Harpsluiting om te vermeerderen.

Heien
Het aanbrengen van funderingselementen met
behulp van een diesel-, hydraulische of luchthamer
zonder klemvaste verbinding tussen heiblok en
funderingselement
Hijsen
Het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrij
hangende lasten.
Hijs- en hefgereedschappen
Niet vast met de machine verbonden onderdelen
of inrichtingen die tussen de machine en de last
of op de last worden geplaatst om deze te kunnen
opnemen.
Toelichting: Hijs- en hefgereedschappen zijn
middelen waarmee een last aan een hijswerktuig
wordt bevestigd om te kunnen hijsen en
heffen zoals kettingwerk, haken, stroppen,
lengen, hijsbanden, blokken, hijsjukken,
tangen, klemmen, grijpers, bakken en kubels,
hefmagneten, vacuümhefgereed-schap en
vergelijkbare technische voortbrengselen. Deze
hijs- en hefgereedschappen bevinden zich tussen
de last en het bevestigingspunt van de machine.
Hijs- en hefgereedschappen vallen binnen het
toepassingsgebied van de machinerichtlijn
en worden binnen dit kader gelijkgesteld
met machines (dan wel een verwisselbaar
uitrustingsstuk).
Hijs- en hefgereedschap: Beoordeling
Het op basis van de resultaten van de controle en/of
inspectie en/of keuring een besluit nemen voor goeddan wel afkeur.
Pakketten
Een uit meerdere damwandplanken geformeerd
samenstel, welke in één arbeidsgang verwerkt wordt
met behulp van een makelaar geleid drukblok
Palentakel
Met de palentakel wordt de lier bedoeld die
wordt gebruikt om het element te hijsen. Een
andere benaming is “2e lier”, “elementtakel “ of
“palendraad”.
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H sluiting

D sluiting

Veiligheidshaak
Een haak welke is beveiligd tegen onbedoeld openen
waardoor de last kan worden gelost.

Werklast
Maximaal toelaatbare werklast die met een specifiek
hijsgereedschap mag worden gehesen. Andere
benamingen die worden gehanteerd zijn maximale
last, bedrijfslast, SWL (safe working load), WL
(working load of werklast) en WLL (working load
limit).

13. Vermelde documenten
- AI-17 Hijs- en hefmiddelen (8e editie 2015)
- Certificatieschema TCVT W1-01 Keuring hijs- en
hefgereedschap
- Machinerichtlijn (2006/42/EG)
- NVAF-richtlijn hijsen bij funderingswerkzaamheden,
april 2013
- TCVT - TSJ 35 Werken op de Funderingsmachine.

Bijlage 1
Bepaling werklast betonpaal stroppen
Bij het bepalen van de juiste werklast van de
stroppen om het funderingselement te hijsen,
dient er feitelijk rekening te worden gehouden
met het volledige gewicht van de hamer op het
funderingselement. In het werkproces kan het
namelijk voorkomen dat de hamer te ver wordt
neergelaten zodat het volledige gewicht of een
gedeelte daarvan op de paalkop rust. Dit is een
onbedoeld verschijnsel dat echter in het werkproces
een reëel risico kan vormen. Voor deze situatie wordt
er met een veiligheidsfactor ≥ 3 gerekend.
Hieruit volgt dat bij het kiezen van de werklast
voor deze stroppen de volgende rekenregel kan
worden toegepast: Werklast paalstrop =
((Gewicht hamer + Gewicht paal)/0,8) x 0,6.
De werklast bij een gestropte paalstrop is nu
gelijk aan veiligheidsfactor 3.
Let op: de werklast van de paalstrop dient wel
altijd ≥ aan het paalgewicht te zijn.
Voorbeeld: Gewicht hamer = 15 ton / Gewicht
paal = 13 ton)
(15 + 13)/0,8=35 ton x 0,6 = 21 ton
De werklast van de paalstrop zou in dit geval
≥ 21 ton moeten zijn.

Werklastfactor bij stroppen
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Bijlage 2
Aanslaan van stroppen
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Bijlage 3
De broek-methode
Wanneer een machine een paal met twee lieren
moet hijsen en niet beschikt over twee lieren is
het mogelijk om de paal met een ‘broek’ te hijsen.
Hierbij wordt de paal op een slimme manier verticaal
gehesen zonder dat deze op buiging wordt belast.
Een broek is een hijsblok met één schijf die in de
haak van de machine wordt gehangen. Over de schijf
loopt een kabel met beperkte lengte die aan beide
zijden is voorzien van een haak. Eén haak wordt
vastgemaakt aan de strop aan de paalkopzijde. De
andere haak wordt vastgemaakt aan de strop aan de
paalpuntzijde. Belangrijk hierbij is de plaats waar de
stroppen zijn aangeslagen.
De afstand van de aanslagpunten tot de
dichtstbijzijnde uiteinde moet aan de paalpuntzijde
groter zijn dan aan de paalkopzijde. Hierdoor is
er net geen evenwicht waardoor de paalpunt aan
de grond blijft en de paal toch in zijn geheel wordt
gelicht. Het kantelen wordt door het eigen gewicht
van de paal veroorzaakt.
Het grootste gewicht, de paalpunt, blijft bij het
hijsen van de paal aan de grond staan totdat de paal
volledig verticaal staat. Doordat het gewicht van de
beide zijden een minimaal verschil hebben zal de
paal niet of nauwelijks op buiging worden belast
tijdens het hijsen.

Deze hijsmethode kan ook worden toegepast
op het hijsen van wapeningen voor in de grond
gevormde palen. Deze worden normaliter gehesen
met de derde lier en wegens de lange lengtes is de
kans op doorbuigen of knikken zeer groot. Ook de
aanwezigheid van soms zeer zware kopwapening
kan de kans op vervormingen aanzienlijk vergroten.
Daarom is het van belang de lange wapening met
meerdere ophijspunten te hijsen waardoor de kans
op knikken sterk wordt gereduceerd. Hiervoor
worden de haken aan de langsstaven gekoppeld
en niet aan de hulp- of spiraalwapening. Deze is
normaliter dunner van diameter en kan ernstig
vervormen en zelfs bezwijken.

broek-methode wapeningsnet
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Bijlage 4.1
Verdeling krachten bij het hijsen met 1 takel aan 1 element
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Bijlage 4.2
Verdeling krachten bij het hijsen met 2 takels aan 1 element
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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