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INHOUDSTAFEL
1. Inleiding en situering van problematiek, J. Maertens – Jan Maertens bvba
2. Grondonderzoek bij plastische gronden, H. Van Kriekingen – SGS
3. Bouwkundige normen en richtlijnen voor het bouwen op kleigronden en de
invloed van bomen, N. Huybrechts – WTCB & KU Leuven
4. Overzicht van methodes voor het verdiepen/verstevigen van ondiepe
funderingen, ABEF
5. Schadegevallen en cases,
B. Planckaert – Sileghem & Partners
W. Bresseleers – Declerck & Partners
P. Kindt – Franki Foundations
F. De Cock – GEO.BE
6. Visie van de verzekeringssector, F. Appart & A. Pire – Federale Verzekering
7. Q&A, Conclusies en toekomst

Inleiding en situering van problematiek
J. Maertens – Jan Maertens bvba

Problematiek Funderen op Kleigronden
Prof em ir Jan Maertens
Jan Maertens BVBA

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Waardoor ontstaan de problemen?
Grondonderzoek bij kleigronden = Hannelore
Funderen op kleigronden
Welke problemen doen zich voor?
Huidige situatie
Mogelijke maatregelen
Mogelijke herstellingen
Case Wervik
Case Kortrijk
Doel van de workshop

Waardoor ontstaan de problemen:
• Uitdroging van kleigronden
-Vermindering van het watergehalte
-Vermindering van het volume = zettingen
-Ontstaan van negatieve poriënspanningen = suction
• Bevochtiging van uitgedroogde klei
-Toename van het watergehalte
-Toename van het volume = zwelling/rijzing

Uitdroging van kleigronden = volumevermindering

Uitdroging van kleigronden:

Nagenoeg lineaire afname van het volume met het watergehalte
tot aan de krimpgrens, daarna ontstaan er holle ruimtes gevuld met lucht

Vanaf de krimpgrens ontstaan
er scheuren in de klei

Uitdroging van kleigronden:

Gevaar voor krimpen en zwellen wordt bepaald door de Plasticiteitsindex,
het Gehalte aan deeltjes < 2μm en de Mineralogie

Probleem:
Plasticiteitsindex en Gehalte aan deeltjes < 2μm worden bijna nooit op voorhand
bepaald

Uitdroging van kleigronden:

De variatie van het watergehalte met de seizoenen doet zich voor tot een beperkte diepte

Uitdroging van kleigronden:

Bij aanwezigheid van bomen doet de variatie van het watergehalte zich voor tot een
aanzienlijk grotere diepte + grote zuigspanningen (= suction)

Invloed van Bomen

- Geen algemeen aanvaarde regels
- Alleen informatieve documenten, cfr. Argiles gonflantes France, Voldoende?
Invloed horizontale schermen?
- Invloed klimaatverandering?

Uitdroging van kleigronden:

Mate van uitdrogen wordt bepaald door het neerslagtekort,
bvb. tijdens de droge zomer van 2018

Uitdroging van kleigronden:

Mate van uitdrogen wordt bepaald door het neerslagtekort,
bvb. tijdens de droge zomers van 2018 en 2019

Bron: departement Bouwkunde KU Leuven

Uitdroging van kleigronden:

Mate van uitdrogen wordt bepaald door het neerslagtekort,
bvb. vorige extreem droge zomer 1976

Schade door uitdroging van kleigronden:
Schade ontstaat door ongelijkmatige zettingen
- Verschillende aanzetdiepte van de funderingen
- Aanwezigheid van bomen
- Heterogene ondergrond

Funderen op kleigronden
Algemeen aanvaarde regels:
- aanzet op 1,20 à 1,50m diepte
- dieper bij aanwezigheid van bomen
Speciaal aandachtspunt:
aanbrengen van funderingen na het rooien van bomen
o heeft reeds aanleiding gegeven tot heel wat discussies
o niet altijd gemakkelijk aantoonbaar bij schadegevallen

Uit Protect Bulletin nr 50, 2010

Aanbrengen van funderingen na het rooien van bomen
BRE-guide Subsidence Damage to Domestic Buildings, 2007

Welke problemen doen zich voor?
• Ongelijkmatige zettingen
• Ongelijkmatige rijzingen
 Scheurvorming
 Scheefstand

Onderzoek en beoordeling van schade
Geen algemeen aanvaarde onderzoeksmethodes

- Talrijke experten voor Rechtbank en/of Verzekeringen
- Lintvoegmeting zou altijd moeten worden uitgevoerd

Geen algemeen aanvaarde regels voor de beoordeling
van scheuren en scheefstanden

- verschil architecturale / structurele schade cfr. classificatie van scheuren
- wat is een toelaatbare scheefstand?
o Volgens Tabel C-1 van prEN 1991-1 Draft April 2018 dienen scheuren met een
scheurwijdte tot 3 mm als esthetisch te worden aanzien en scheuren met een
scheurwijdte van 5 à 15 mm als functioneel
o Volgens Iffstar zijn scheuren met een scheurwijdte tot 1mm als architecturaal te
aanzien

Lintvoegmeting

BRE guide Subsidence damage to domestic buildings

Toelaatbare scheefstand – BRE Digest 475

Toelaatbare scheefstand – BRE Digest 475

Mogelijke maatregelen:
• Bewarende maatregelen
-

Aanbrengen van een horizontaal scherm omheen de woning
Aanbrengen van een verticaal scherm omheen de woning
Wortelschermen
Bevochtigen van de grond ter hoogte van de funderingsaanzet
Insnoeien of rooien van bomen

• Verdiepen van de funderingen
-Onderschoeien of ondermetselen
-Micropalen
-Chemische injecties

• Overzicht Guide Technique Iffstar GTI4.3 2017

Aanbrengen van horizontale schermen
Cfr. Le retrait-gonflement des argiles

Horizontale schermen moeten de variatie van het watergehalte onder de aanzet
van de funderingen beperken

Anti-wortelschermen

Het anti-wortelscherm moet ervoor zorgen de wortels geen water
meer onttrekken onder de aanzet van de funderingen

Bevochtigen van de grond onder het aanzetpeil van
de funderingen
Vb. Project Mach Frankrijk
-

regenwater wordt opgevangen
op regelmatige afstand worden filterbuizen aangebracht
suction wordt gemeten ter hoogte van aanzetpeil funderingen
automatische opmeting van de scheurwijdte
infiltratie wanneer suction een bepaalde waarde overschrijdt

Probleem: inbrengen van water moet op een goed gecontroleerde
wijze gebeuren
Cfr. BRE Guide

BRE-guide Subsidence Damage to Domestic Buildings, 2007

Insnoeien of rooien van bomen
• Geeft aanleiding tot zwellingen/rijzingen
• Effect is zeer moeilijk te voorspellen
• Rijzingen kunnen over een zeer lange periode plaats vinden
Probleem: daaromtrent is in Vlaanderen weinig geweten en niets
Gepubliceerd
Ervaring UK

Verdiepen van de funderingen
• Verdiepen van de funderingen van de buitenmuren meestal geen
groot probleem. Voor de binnenmuren is dat meestal wel het geval
•Beschikbare methodes
-

Onderschoeien of ondermetselen
Micropalen
Palen naast of onder de funderingen
Chemische injecties

• Discussiepunten:
- verdiepen van funderingen = uitgestelde bouwkost?
- verticale palen langs buitenkant van de fundering: aanvaardbare oplossing?

Onderschoeien - Ondermetselen

Lokaal + betonbalk

Continu zonder betonbalk

Micropalen: beide zijden van de fundering toegankelijk

Schuin
Verticaal

Micropalen: slechts één zijde van de fundering toegankelijk

Rechtse paal kan vervangen
worden door een anker

Palen naast de funderingen + Nieuwe vloerplaat

Deze techniek wordt veel toegepast in Nederland bij vervanging van houten palen

In de grond geperste palen

De laatste jaren niet meer toegepast
Wel interessant in combinatie met
opvijzelen

Herstelling van de schade – Aanvaardbare oplossing?

Probleem: zetting of zwelling
van de grond onder de fundering

Chemische injecties

cfr. document Ifsstar GTI4.3, 2017

Case Wervik - Situering
• Woning gebouwd in 1972:
- kruipkelder 80cm diepte
- funderingen op 120cm diepte
• In 2013 aangekocht door de huidige eigenaars
• Grote boom op relatief geringe afstand
• Sinds 2018 aanzienlijke scheurvorming
• Gerechtelijke expertise in gemeen overleg tussen Rechtsbijstandsverzekering en
Brandverzekering
• Opdracht van de rechtbank:
- Vraag of de funderingen aangepast zijn aan de bouwkundige normen voor het
bouwen van een woning op kleigrond;
- Advies te verlenen of de schade veroorzaakt werd door een beweging van een
grote hoeveelheid ondergrond

Het tweede punt verwijst duidelijk naar de bepalingen van de
polis van de brandverzekering

In het lexicon bij de polis is het volgende opgenomen:

Het is niet duidelijk welk belang er moet gehecht worden aan de
termen “belangrijke” massa, geheel of gedeeltelijk en “natuurlijk fenomeen”

Case Wervik - Vaststellingen
- Vaststellingen expertise:
- Lintvoegmeting en opmeting vloeren
- Opmeting scheuren
- Niveauverschil voorgevel kant boom – achtergevel = 160mm
- Scheurwijdte = vooral architecturale scheuren
- Ook scheuren in de achtergevel waar geen zettingverschillen werden opgemeten

Ook bomen langs de zijkant van de woning

Probleem:
- Boom rooien of niet rooien?
- Welke herstellingen zijn mogelijk/wenselijk?
= Problematiek is veel moeilijker dan aanvankelijk gedacht

Doel van de workshop
• Betrokken partijen sensibiliseren voor de problematiek
• Informatie verzamelen betreffende
– Opgetreden schade
– Beschikbare onderzoeksresultaten
– Uitgevoerde herstellingen

• Voorstellen formuleren voor
– Algemeen onderzoksprogramma
– Duidelijke richtlijnen voor funderen op kleigronden
– Risicokaart

• Voorkomen dat er in de toekomst nog veel schade ontstaat
o Vooral door de aanwezigheid van bomen

Grondonderzoek bij plastische gronden
H. Van Kriekingen – SGS

Grondonderzoek bij plastische gronden
Workshop: “Schade bij funderingen op kleigronden” 11-02-2020

Inleiding
 Sonderingen zijn dé referentieproef in België. Snelle en goedkope manier voor inzicht
in het draagvermogen van de grond. Maar geven GEEN informatie over de plasticiteit.
 %HSDOLQJYDQSODVWLFLWHLWĺELMNRPHQGRQGHU]RHNQRGLJ
 Sondering met elektrische conus (CPTE) vs mechanische sondering (CPTM)
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Deskstudie - vooronderzoek
 Plastische gronden aan- of afwezig op geringe diepte?
x Deskstudie:

– *HRORJLVFKHNDDUWHQĺwww.dov.vlaanderen.be
» Gekende tertiaire kleilagen: Formatie van Kortrijk (lid van Aalbeke!),
Formatie van Boom; Formatie van Maldegem, Formatie van Tielt, …
» Dikte kaart quartair (quartair isopachen)

– %RGHPNDDUWHQ P ĺwww.dov.vlaanderen.be
– %RULQJHQĺwww.dov.vlaanderen.be (opgelet
boormethode/betrouwbaarheid)
– +LVWRULVFKHNDDUWHQĺwww.geopunt.be
– /XFKWIRWR¶VGRRUGHMDUHQKHHQ YHJHWDWLH ĺwww.geopunt.be

x Terreinbezoek

– Aard van de toplaag: korrelig, vettig, kneedbaar?
– Vegetatie
– Topografie: hellingsgraad, afwatering/drainage, …

 Pijnpunten in België:

x Geen risicokaarten (cfr. https://www.georisques.gouv.fr/ )
x Geen inventarisatie gekende onderzoeken/schadegevallen

Iffstar.fr – guide technique: retrait et gonflement des argiles – caractériser un site pour la construction)
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Mogelijke grondproeven
 Voor nieuwbouw/renovatie
x
x
x
x

Sonderingen (CPTE)
Grondboring
Nemen grondstaal/stalen
Analyse grondstaal/stalen

 Bij schadegevallen
x Slagsonderingen in
probleemzones
x (Sonderingen CPTE)
x Controle fundering indien nodig
x Grondboring
x Nemen grondstaal/stalen
x Analyse grondstaal/stalen
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Type grondproeven - sonderingen
 6RQGHULQJHQĺEHSDOLQJGUDDJNUDFKWODJHQRSERXZVWUDWLJUDILH
 &37(KHHIWYRRUNHXURS&370ĺLQGLFDWLHJURQGVRRUWYLDZULMYLQJVJHWDO5I
 Bepaling homogeniteit / heterogeniteit van het terrein

Simplified CPT soil classification chart (Robertson and Campanella, 1983)
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Type grondproeven - slagsonderingen
 Slagsonderingen (meestal bij schadegevallen)
x Minimale impact op omgeving (= weinig tot geen extra schade)
x Enkel kwalitatieve analyse:
– Homogeniteit / heterogeniteit in draagkracht
– Geen exacte meetwaarden draagkracht

x Snel, eenvoudig, goedkoop
x Kan zeer dicht tegen muren

6

Type grondproeven – staalname
 Bepaling grondsoort door staalname:
x Machinale boringen
– Droogboringen (verschillende type boringen: trilboring, avegaar, verbuisde boring,
pulsboring, sonisch boren, … )
– Kostelijk omwille van extra verplaatsing
– Mogelijke schade
– 9HUVFKLOOHQGHGLDPHWHUVĺW\SHHQGLDPHWHUi.f.v. latere analyses
– Mogelijkheid tot nemen ongeroerde monsters
– Grotere dieptes kunnen bereikt worden
– 0RJHOLMNKHLGSODDWVLQJSHLOEXLVĺZDWHUVWDQG
– Bepaling van de dikte van de grondlagen
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Type grondproeven - staalname
 Bepaling grondsoort door staalname:
x Handboringen:
– Beperkte dieptes (vaak < 3 m) of tot
op het grondwater
– Diameter 7 cm
– Geen impact/schade
– Kan tegelijkertijd met
(slag)sonderingen
– Mogelijkheid tot steken ongeroerd
monster (Ø 53 mm)

x Verkenningssleuven
–
–
–
–
–

Steeds buiten de bouwzone
Kostelijk omwille van graafmachine
Aandammen bij toeleggen
Beperkte dieptes
Beschrijving grondlagen ter plaatse
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Type grondproeven – vrijgraven bestaande funderingen
 Controle fundering:
x Type fundering
x Diepte fundering

 Machinaal of manueel
 Staalname mogelijk (geroerd of
ongeroerd) net onder/naast de
bestaande fundering
 Controle of er (haar)wortels
aanwezig zijn
 Nadelen:
x Impact
x Kostelijk
9

Type grondproeven - Laboanalyses
 Korrelverdeling basis voor grondsoortbenaming
x
x
x
x

Zeving ĺWXVVHQPP– 63 μm
6HGLPHQWDWLH EYK\GURPHWHU ĺWXVVHQPHQP
/DVHUGLIIUDFWLHĺWXVVHQPPHQP
SB260: zeving + sedimentatie (indien fractie < 63 μm groter is dan 10 %)

Textuurdriekhoeksgrafiek – bron: keramische delfstoffen Vlaanderen
10

Type grondproeven - Laboanalyses
 Atterbergse (of consistentie) grenzen
x watergehalten waar tussen de grond in
plastische toestand is
x Bepaling plasticiteitsindex IP = vloeigrens
WL – uitrolgrens WP

 Verband plasticiteitindex en kleifractie =
Activiteitsindex ia

Plasticiteitsindex IP
IP > 25
25 > IP > 15

Grondsoort
Klei
Klei, Leem

15 > IP > 5

Leem, kleihoudend zand, leemhoudend zand

5 > IP

Silt, Zand

Activiteitsindex ia

Ia = IP / gehalte aan deeltjes < 2 μm

ia < 0,75

Type klei
Niet actieve klei

0,75 < ia < 1,25

Klei met normale activiteit

1,25 < ia

Actieve klei
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Type grondproeven - Laboanalyses
 Optionele proeven op grond
x Bepaling watergehalte i.f.v. diepte (bv. elke 0,5 m)
x Classificatie van grond (standaardpakket SB250 of SB260)
–
–
–
–
–

x
x
x
x

Plasticiteitsindex
Korrelverdeling door zeving
Korrelverdeling hydrometer/sedimentatie
Kalkachtige bestanddelen
Organische stoffen (H2O2)

Zwelproef (oedometer)
Mineralogie klei-mineralen (XRD)
Bepaling krimpgrens
…
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Grondonderzoek voor nieuwbouw/renovatie
 6RQGHULQJHQWHUEHSDOLQJYDQGUDDJNUDFKWODJHQRSERXZVWUDWLJUDILHĺ&37(
 Boring voor staalname / grondsoort herkenning
(best uitgevoerd in 2e fase ter bepaling diepte + staalname diepte)
x Machinale boring – grotere dieptes
x Handboring – tot beperkte dieptes, maar zou ook gelijktijdig met sonderingen kunnen

 (Plaatsing peilbuis voor monitoring grondwaterpeil)
 Laboproeven aangewezen indien klei wordt aangetroffen in handboring.
x Minimaal volgende proeven:
– Atterbergse grenzen
– Korrelgrootteverdeling

x Beter: classificatiepakket grondsoort op kleiige grondlagen
x Diepte en aantal stalen afh. van de boorstaat en dikte van de plastische grondlagen.
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Grondonderzoek bij schadegeval
 Slagsonderingen:
x
x
x
x



Kleine impact / quasi geen schade
Draagbaar apparaat – overal inzetbaar, ook in woningen + afstand tot verzakte muren is zeer klein
Homogeniteit/heterogeniteit – uit te voeren zowel in als rond probleemzone
Relatieve indicatie van draagkracht/weerstand

6RQGHULQJ&37(DOVVLWHGLWWRHODDWĺRRNQDDUODWHUHUHPHGLHULQJYEDDQ]HWYDQSDOHQ

 Staalname YDQJURQGĺ KDQG ERULQJ
x
x
x
x

Kleine impact via handboring
Lagenopbouw en bepaling grondsoort
Staalname voor laboratorium proeven
Mogelijkheid ongeroerde monsters via steekapparatuur

 Laboratoriumproeven
x

Aangewezen:
– Korrelgrootteverdeling (zeving en hydrometer) – bepaling fractie < 2μm
– Atterbergse grensen – bepaling plasticiteitsindex

x
x

Beter: pakket classificatie grondsoort (ook bepaling kalkachtige bestanddelen en organische stoffen)
Watergehalte: profiel ifv diepte; beïnvloede vs niet beïnvloede zone

 Vrijgraven bestaande funderingen bij twijfel over fundeerwijze, effectieve diepte, type, …
14

Vragen?

Hannelore.vankriekingen@sgs.com
016/44 27 67
15

Bouwkundige normen en richtlijnen voor het
bouwen op kleigronden en de invloed van bomen
N. Huybrechts – WTCB & KU Leuven

www.normen.be/geotechniek

Bouwkundige normen en richtlijnen voor het bouwen op
kleigronden en de invloed van bomen
Prof. Ir. Noel Huybrechts,
WTCB -Afdeling Geotechniek, Structuren & Beton
KU Leuven

BGGG – Workshop “Schade bij funderingen op kleigronden”, 11 februari 2020, HvdB, Zwijnaarde

INHOUD
1. Stand van de kennis & richtlijnen i.v.m. funderen in klei en effect van
bomen in België (1970 – heden)
2. Internationale richtlijnen in VK & Frankrijk
3. Conclusies en toekomst
4. Literatuurlijst

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 1. De Beer, Grondmechanica Deel II - Funderingen
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 8e herziene druk, 1970

p. 243-244 : problematiek uitdroging van kleigronden
Uitdroging klei t.g.v. :
¾ verwarmingsketels in
kelder
¾ Seizoensvariaties
watergehalte
¾ Snelgroeide bomen:
schadelijk effect!

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 1. De Beer, Grondmechanica Deel II – Funderingen,
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 8e herziene druk, 1970

O.b.v. ervaringen in de streek van IEPER:
 Geen bomen in de nabijheid : variaties watergehalte tot dieptes 1 à 2 m
¾ Aanzetpeil funderingen > 2 m : geen schade
¾ Aanzetpeil < 1 m Æ enige hinder tijdens zeer droge zomers
 Bomen in de nabijheid : variaties watergehalte tot meer dan 3 m diepte
¾ Zettingsverschillen kunnen catastrofaal zijn

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 1. De Beer, Grondmechanica Deel II – Funderingen,
Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 8e herziene druk, 1970

Vb: Metingen watergehalte klei:

-Villa gefundeerd in Ieperse klei op 1.5m
-Populier & berk op 3 m afstand
-Eerste schade 1940
-Bijkomende schade tijdens droge zomer 1947

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 2. M. Storms, Scheurvorming in metselwerk te wijten aan een
onaangepaste fundering in kleiachtige grond in de nabijheid van bomen
en aan een uitzonderlijk droge zomer,
WTCB Tijdschrift Nr. 1, Maart 1977.

Droge zomer van 1976: verscheidene schadegevallen!

Volumeveranderingen van klei- en leemachtige grond :
 T.g.v. seizoenen: tot dieptes van ± 1 à 1.5 m (bij uitz. droogte >1.5m)
 Invloed snelgroeiende bomen variaties watergehalte tot 4m diepte

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 2. M. Storms, Scheurvorming in metselwerk te wijten aan een
onaangepaste fundering in kleiachtige grond in de nabijheid van bomen
en aan een uitzonderlijk droge zomer,
WTCB Tijdschrift Nr. 1, Maart 1977.

Besluiten/aanbevelingen :






Geen concrete aanbeveling aanzetdiepte funderingen
Opgelet met differentieel aanzetniveau funderingen vermijden
Geen snelgroeiende bomen planten op minder dan 12 m van iedere constructie
Indien beplanting reeds aanwezig voor bouw: constructieve maatregelen
Opgelet met verwijderen van volwassen bomen

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 3. Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen
voor kleine en middelgrote gebouwen
WTCB Technische Voorlichting 147 - FUNDERINGEN VAN HUIZEN, 1983

In §1.2 & §4.41.3 komt de problematiek van funderingen in plastische
gronden (leem & klei) ruim aan bod
Volumeveranderingen t.g.v. 'watergehalte:
 Gevaar stijgt met stijgende Ip en Fractie I (< 2μm)
 T.g.v. seizoensinvloed: tot meer dan 1 m diep
 Nabijheid van vegetatie met diep en wijdvertakt
wortelgestel & met grote waterbehoefte: veel dieper
 Invloedszone bomen kan gaan tot 1.5 x H
 Versterking van het fenomeen i.g.v. ongelijk
aanzetniveau funderingen

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 3. Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen
voor kleine en middelgrote gebouwen
WTCB Technische Voorlichting 147 FUNDERINGEN VAN HUIZEN, 1983

Aanbevelingen :
 Grondonderzoek ter plaatse & labo :Ip& Kleifractie I
¾ inschatten gevaar op zwellen en krimpen
 Aanzet fundering op staal шϭŵ (plastische grond)
шϭ͘ϱŵ (zeer plastisch)
EN buiten de invloedszone van boomwortels
 Geen verschillend aanzetniveau funderingen
 Opgelet met verwijderen van volwassen groeiende
bomen : zwellingen

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 3. Praktische leidraad voor de opvatting en uitvoering van funderingen
voor kleine en middelgrote gebouwen
WTCB Technische Voorlichting 147 FUNDERINGEN VAN HUIZEN, 1983

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 4. Ch. Quewet, Funderingen op staal: Oppassen voor plastische gronden
WTCB Tijdschrift Nr. 2, 1985.

Volumeveranderingen t.g.v. 'watergehalte:
 Gevaar stijgt met stijgende Ip en Fractie I (BRE)
 seizoensinvloed:
¾ bij “gewone” klimaatomstandigheden meestal minder dan 1 m diep
¾ Bij langdurige droogte (1976) dieper!
 Invloed van bomen: tot 3 à 4 m diepte en tot een afstand van min. 1 x H
¾ Meestal de hoofdoorzaak van schade

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 4. Ch. Quewet, Funderingen op staal: Oppassen voor plastische gronden
WTCB Tijdschrift Nr. 2, 1985.

Aanbevelingen :
 Grondonderzoek:
¾ CPT volstaat niet om gevaar op zwellen/krimpen te bepalen
¾ Aanvullende laboproeven :
9 Atterbergse grenzen (Ip) en bepaling van gehalte aan deeltjes < 2 μm (Fractie I)
9 Ev. samendrukkingsproeven & metingen van de zweldruk

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 4. Ch. Quewet, Funderingen op staal: Oppassen voor plastische gronden
WTCB Tijdschrift Nr. 2, 1985.

Aanbevelingen (cont.) :
 Aanzet fundering op staal
¾ шϭŵ(plastische grond)
¾ шϭ͘ϱŵ(zeer plastisch; Ip>35)
¾ Opgelet met verschillend aanzetniveau funderingen
 Bomen op afstand planten : 1 à 1.5 x H
 Opgelet met verwijderen van volwassen
groeiende bomen : zwellingen

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 4. Ch. Quewet, Funderingen op staal: Oppassen voor plastische gronden
WTCB Tijdschrift Nr. 2, 1985.

Aanbevelingen (cont.) :
 Verbeteren van de stijfheid van de constructie
¾ Doorlopende gewapende funderingszolen, gewapend
metselwerk, scharnieren, ..
¾ Case-afhankelijk
 Remedies igv schade (vrij simplistisch opgevat):
¾ Verdiepen van de funderingen
¾ Wegnemen van de oorzaak (bv. rooien van bomen)
Grondige studie vereist

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei,
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Overzicht van eerdere WTCB artikels + aangevuld met enkele nieuwe
elementen uit recentere int. Literatuur (vnl. UK)
Bevat uitgebreid hoofdstuk “Voorzorgsmaatregelen” & “Vaststellen van de
schade” en “Herstelling van de schade”

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei,
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Voorzorgsmaatregelen:
 Voorafgaandelijk grondonderzoek:
¾ Uitvoeren van een uitgebreid grondonderzoek
9 Bepaling van krimp- en zwelgevoeligheid d.m.v. Ip, samendrukkingsproeven, …
¾ Nagaan of er recent geen bomen geveld werden
 Eén funderingsniveau

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Voorzorgsmaatregelen (cont.):
 Voorzie voldoende afstand tussen bomen en
gebouwen
¾ Afstand van ca. 1 à 1.5xH is de regel
(diverse bronnen)
¾ benaderende hoogte van verschillende
boomsoorten :
Aanplanten van nieuwe bomen
Inplanting constructie t.o.v. bestaande bomen

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Voorzorgsmaatregelen (cont.):
 Voldoende diep funderen
o min. 1 m of min. 1.5 m (Ip > 35)
o Indien bomen op afstand < H
¾ richtwaarden min. aanzetdiepte
fundering ifv boomsoort &
afstand
¾ Rijen of groepen : +50%!

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Voorzorgsmaatregelen (cont.):
 Indien zwellingen verwacht worden (bv. constructie op palen)
¾ Voorzieningen om zwellingen op te vangen,
9 bv. samendrukbare laag onder de vloerplaat
9 Cfr. NHBC tabel met richtwaarde te voorziene ruimte onder vloerplaten

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Voorzorgsmaatregelen (cont.):
 Regelmatig snoeien van bomen = beheersen van invloedzone van de wortels
 Compenseren van onttrokken water = niet aangewezen
 Diepfundering voorzien (palen)

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Vaststellen van de oorzaak van de schade : welke onderzoeken?
 Grond karakteriseren : in situ (CPT), boringen met monstername en
laboproeven :
¾ Ip, gewichts% kleifractie (Fractie I),
¾ watergehalte (voorjaar) binnen en buiten de invloedsfeer van boom
¾ ev. doorlatendheid
 Onderzoek bestaande fundering: type, aanzetdiepte, afmetingen, …
 Onderkenningsputten : aanwezigheid van wortels
 Studie van de scheuren (vorm en evolutie ifv de tijd)

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 5. Monika De Vos : Speciale problemen bij het bouwen op tertiaire klei
TI-KVIV Studiedag “Bouwen op kleigronden = altijd problemen ?”, 11 mei 2004.

Vaststellen van de oorzaak van de schade : welke onderzoeken?
 Studie van de scheuren (vorm en evolutie ifv de tijd)

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 6. A. Van der Auwera & N. Huybrechts : Scheurvorming in gebouwen
door het krimpen of zwellen van plastische gronden
WTCB Dossier 2018/3.2 (WTCB Contact 2018 nr. 3)

 Na droge zomer 2018: terug aandacht vestigen op problematiek
 Nieuwe referenties zijn beschouwd (vooral uit Frankrijk)
 Algemene principes uit vorige WTCB publicaties worden min of meer
gehandhaafd
 Doel: langere publicatie met concrete richtlijnen (WTCB dossier of
Technisch rapport)

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
 6. A. Van der Auwera & N. Huybrechts : Scheurvorming in gebouwen
door het krimpen of zwellen van plastische gronden
WTCB Dossier 2018/3.2 (WTCB Contact 2018 nr. 3)

 New: aanzet tot een kartering

1. STAND VAN DE KENNIS & RICHTLIJNEN - BELGIE
www.normen.be/geotechniek

 6. A. Van der Auwera & N. Huybrechts : Scheurvorming in gebouwen
door het krimpen of zwellen van plastische gronden
WTCB Dossier 2018/3.2 (WTCB Contact 2018 nr. 3)

 New: Meer recente normatief kader en codes van goede praktijk
GRONDONDERZOEK
NBN EN 1997-2

www.bggg-gbms.be

FUNDERINGSVERDIEPING
NBN EN 14199 : micropalen
NBN EN 12699 : verdringingspalen
NBN EN 127316 jet grouting + SoA jet grouting
WTCB - Infofiches 72.01 en 72.02

www.wtcb.be

www.bggg-gbms.be
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2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Verenigd Koninkrijk
VK
 Uitgave 2007
 Samenvatting van +25 jaar ervaring/research/publicaties BRE
 Praktijkgids (vnl. Curatief):
¾ Beschrijving problematiek zwellende/krimpende gronden
¾ Diagnosticeren van schade
¾ Grondonderzoek bij plastische gronden
¾ Zettingsmonitoring
¾ Aanpak van schadegevallen & remediëring van schade

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Verenigd Koninkrijk
¾ Beschrijving problematiek zwellende/krimpende gronden
 Wijziging watergehalte in klei:
¾ invloedsdiepte zonder bomen: 1 à 1.5 m
¾ met bomen tot 6 m, uitzonderlijk meer

!!!! TREURWILG !!!!
!!! POPULIER
!! EIK
!! IEP / OLM
!Plataan
!Essenboom
!Cipres
!Kastanjeboom

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Verenigd Koninkrijk
¾ Aanpak van schadegevallen & remediëring van schade
Optimum oplossing is functie van:
• De oorzaak van de zettingen
• Schadebeeld (type en grootte)
• De waarschijnlijkheid op herhaling
• Type en ouderdom van het gebouw
STAP 1 (meestal) : verminderen van de effecten
• bv. rooien, insnoeien, verticaal wortelscherm,…
• monitoring evolutie van het schadebeeld (zettingen – scheurwijdte)
STAP 2: Indien stabilisatie – kans op herhaling klein
• herstelling van de structurele schade /versteving van de structuur
• Desgevallend na funderingsverdieping

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Verenigd Koninkrijk
¾ Aanpak van schadegevallen & remediëring van schade

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Verenigd Koninkrijk
¾ Aanpak van schadegevallen & remediëring van schade

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave Ministerie 200X
 Problematiek
 Kartering
 Preventiefiches
 Risicofiches per arrondissement (zie volgende slide)

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 1: Identificatie – Deel 2: Preventief – Deel 3: Curatief
 =richlijnen͖тnormatief of reglementair ; focus=ééngezinswoningen

https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/collections-ifsttar/ouvrages-edites-par-lifsttar/retrait-et-gonflement-desargiles-caracteriser-un-site-pour-la-construction-guide-1/

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 1: Identificatie
• Krimp/zwelgevoelige gronden = klei & “marne”
• Karakterisatie: 5 Stappen
• Methodologie voor het bepalen van krimp-zwel gevoeligheid site

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 1: Identificatie
• Karakterisatie: 5 Stappen
• Methodologie voor het bepalen van krimp-zwel gevoeligheid site

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 2: Preventief
Conceptuele maatregelen i.g.v. gevaar op krimp-zwel (cfr.
deel 1)

E = Environnement
S = Structure

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 3: Curatief

 Oorzaakanalyse van de schade
 Analyse van het schadefenomeen &
evolutie (monitoring)
 Reparatie van de schade
9 Omgeving
9 Funderingen
9 Structureel

2. INTERNATIONALE RICHTLIJNEN – Frankrijk
FRANKRIJK
 Uitgave IFSTTAR 2017 : 3 technische gidsen
 Deel 3: Curatief

SNOEIEN :

alleen zinvol igv PREVENTIE
CURATIEF niet zinvol Æ wortelschermen
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3. CONCLUSIES & TOEKOMST
 Beschikbare richtlijnen/publicaties in België blijven vrij algemeen
¾ Vnl. gebaseerd op int. literatuur/onderzoek (VK) & lokale schadegevallen
¾ weinig wetenschappelijk onderzoek/metingen in België (?)
Nood aan pragmatische richtlijnen (WTCB-Rapport?)
¾ Grondonderzoek: identificeren van gevaar voor zwellen/krimpen
¾ Funderen van nieuwe constructies in dergelijke gronden
¾ Hoe schadegevallen aanpakken/beoordelen & remediëren
optimale + duurzame oplossing
Opstellen van dergelijke richtlijnen noodzaakt o.i:
¾ Onderzoek/metingen gericht op “Belgische” gronden
¾ Opstellen van risicokaarten (o.b.v. geologie, DOV, lokaliseren van schadegevallen,…)
¾ Onderzoek naar efficiëntie van nieuwe (meet)technieken
¾ Integreren van verwachte effecten t.g.v. klimaatverandering

INHOUD
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1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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12.
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14.
15.
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Low-rise buildings on shrinkable clay soils: Part 1. BRE Digests. Vol. 240. 1993.
Assessment of damage in low-rise buildings with particular reference to progressive foundation movement. BRE Digest. Vol. 251. 1995.
Low-rise building foundations: the influence of trees in clay soils. BRE Digest. Vol. 298. 1999: BRE-Building research establishment.
Site investigation for low-rise building: desk studies. BRE Digest. Vol. 318. 1987.
Simple measuring and monitoring of movement in low-rise buildings Part 1: cracks. BRE Digest. Vol. 343. 1989: BRE-Building Research
Establishment.
Simple measuring and monitoring of movement in low-rise buildings Part 2: settlement, heave and out-of-plumb. BRE Digest. Vol. 344. 1995:
BRE-Building Research Establishment.
Site investigation for low-rise building: the walk-over survey. BRE Digest. Vol. 348. 1989: BRE-Building Research Establishment.
Why do buildings crack? BRE Digest. Vol. 361. 1991: BRE-Building Research Establishment.
Site investigation for low-rise building: trial pits. BRE Digest. Vol. 381. 1993: BRE-Building Research Establishment.
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Overzicht van methodes voor het
verdiepen/verstevigen van ondiepe funderingen
ABEF

WG Krimpende/zwellende gronden
Overzicht van methodes verdiepen en verstevigen van
ondiepe funderingen

Welke methodes om funderingen te verstevigen

•Micropalen
•Jetgrouting
•Stalen buizen
•Onderschoeiing

Micropalen
• Palen met een boorpuntdiameter tot 300 mm
• Gekartelde staaf
• Voorzien van een kopplaat met moeren
• Corrosiebescherming mogelijk door overdikte of Pe- kous
• Omhulling met grout
• Nooit vertikaal onder fundering omwille machines
• Kan ook trek opnemen

Micropalen

Micropalen
Micropmachine
M
icropmachine micropaal
m
2machine m
micropaal
icropaal 2
2alen
alen

Micropalen
• Excentriciteit tov last omwille van materieel
• Verbindingsbalk nodig
• Mogelijk inpandige uitvoering, geringe werkhoogte
• Belastingen van +/- 300 kN tot 450 kN
• Snelle uitvoering
• Weinig risico voor bijkomende schade

Jetgrouting
• Onder hoge druk cementinjectiekolommen maken
• Wapenen met wapeningstaal
• Kan onder de fundering uitgevoerd worden

Jetgrouting

Jetgrouting

Jetgrouting
• Gedeeltelijke excentriciteit tov last omwille van
materieel
• Verbindingsbalk nodig
• Mogelijk inpandige uitvoering, geringe werkhoogte
• Belastingen van +/- 300 kN tot 450 kN
• Gestaffelde uitvoeringsopvolging
• Iets hoger risico voor bijkomende schade
• Grotere diameter 600 mm tot 1000 mm
• Kleinere diameter in cohesieve gronden

Jetgrouting

Stalen buispalen
• Palen met een boorpuntdiameter tot 300 mm
• Gladde buizen
• Voorzien van een kopplaat
• Corrosiebescherming mogelijk door overdikte
• Omhulling met grout
• Nooit vertikaal onder fundering omwille machines
• Kan ook trek opnemen

Stalen buispalen

Stalen buispalen

Stalen buispalen

Stalen buispalen
• Excentriciteit tov last omwille van materieel
• Verbindingsbalk nodig
• Mogelijk inpandige uitvoering, geringe werkhoogte
• Belastingen van +/- 300 kN tot 600 kN .
• Vullen met beton en plaatsen van wapening
• Grondverdringend aanbrengen
• Gering risico voor bijkomende schade
• Trillingsvrij aanbrengen

Onderschoeiien
• Geen excentriciteit
• Verbindingsbalk nodig
• Mogelijk inpandige uitvoering, geringe werkhoogte
• Continue fundering
• Trillingsvrij aanbrengen

Onderschoeiien

Onderschoeiien

Onderschoeiien
• Niet in grondwater, verlaging noodzakelijk
• risico voor bijkomende schade

Conclusie en kanttekeningen
• Bijkomend grondonderzoek is een must !
• Wat bij zwel ?
• Soms is wachten een noodzaak !
• Kleine bouwplaatsen en geringe bereikbaarheid
• Hoge kosten tov de waarde van de constructies !
• Opvijzelen is niet steeds mogelijk
• Hogere kosten bij opvijzelen, door ringbalk
• Omwille bereikbaarheid soms slechts een gedeeltelijke herstelling
• Elk schade geval anders
• Een versteviging is geen herstel !

HARTELIJK DANK
VOOR JULLIE AANDACHT

Ing Eric Leemans Ondervoorzitter
SOILTECH member of Jan De Nul group

Schadegevallen en cases
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SCHADE BIJ FUNDERINGEN OP KLEIGRONDEN
11 februari 2020
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INHOUD
●

schadegevallen in tertiair kleimassief
‘Formatie van Kortrijk’

●

onderzoeksprogramma 2018

●

case: woning Bellegem

Sileghem & Partners

2

SCHADEGEVALLEN
‘Formatie van Kortrijk’
tertiair kleimassief
(zeer gevoelig voor volumeveranderingen)

Sileghem & Partners
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1990 - 2016
●

relatief weinig schadegevallen

●

oplossingen:
○

○

Sileghem & Partners

verdiepen van sleuffunderingen tot een aanzetdiepte die niet meer
gevoelig is voor uitdroging (onderschoeiing)
2010: woning Kortrijk: betonnen vochtscherm rond woning tot 3m diep
(onder begeleiding van Jan Maertens)

4

2017 - heden
• ‘schadegolf’: in 2 jaar tijd tientallen schadegevallen
• steeds structurele scheurvorming
• schade treedt plots op - in enkele dagen/weken tijd grote schade
• ook met funderingsaanzet op een diepte die als ‘veilig’ beschouwd werd
• constructies die 20 à 30 jaar schadeloos gebleven waren
• aanwezigheid van bomen een veel terugkerende factor

Sileghem & Partners
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Locaties

ca. 10 km

ca. 15 km

Sileghem & Partners
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Tertiair geologische kaart

Sileghem & Partners
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Tertiair geologische kaart

Sileghem & Partners
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Voorbeelden

bouwaanvraagplan
1982 vermeldt
‘te behouden
fruitboom’ ...

Zwevegem
Sileghem & Partners
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Bellegem
Sileghem & Partners

Sint-Denijs
10

Kortrijk
Sileghem & Partners
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Bellegem
Sileghem & Partners
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Kortrijk
Sileghem & Partners
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ONDERZOEKSPROGRAMMA
2018

Sileghem & Partners
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Strategie
●
●

●

●

selectie aan schadegevallen: diepgaander onderzoek
met aanvaardbare middelen relevante kennis verzamelen over
het gedrag van de klei in het schadegeval
onderzoek bodem dicht bij de schadelocatie, en ter vergelijking
op een of meerdere plaatsen waar geen schade voorkomt
onderzoeken:
○
○

slagsondering: meten van de mechanische weerstand
boringen: op verschillende dieptes
■ meting effectief voorkomende watergehalte
■ bepaling plasticiteitsindex om het kleiïge karakter van de grond te bepalen

(gevoeligheid voor krimp-zwelfenomenen o.i.v. wisselende vochtgehaltes)
Sileghem & Partners
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Algemene vaststellingen
●

●
●

●
●

proeven bij schade-locaties vertonen een meer kleiïge grond dan
de andere locaties (hogere plasticiteitsindex)
aan de schadelocaties grotere uitdroging
uitgedroogde zones op schade-locaties: heel hoge mechanische
weerstanden
uitdroging tot op grote dieptes (> 1,5 m) - uitdrogingspieken tot 3 m
schade aan gebouwen waarvan de fundering weinig stijfheid heeft
○
○

enkel strookfunderingen
geen schade aan massieve betonkelders of woningen op radiers

Sileghem & Partners
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Studienamiddag
BGGG
11/02/20 (Gent)

ing. Ward Bresseleers
raadgevend ingenieur
studiebureau Declerck & partners
www.declerck-partners.be
praktijkassistent
Vrije Universiteit Brussel
dienst MeMC

Instabiliteiten in cohesieve gronden:
enkele cases.

2

Oorzaak: water
• Klimaatopwarming?
• Feit: droge; warme zomers ; onvoldoende neerslag in
de natte seizoenen (grondwaterspiegel zakt op
jaarbasis)
• Grondsoort: klei leem (zand) turf
• RandVW:
–
–
–
–
–

Bomen en planten
Hellingen/heuvels
Hybride funderingen
Schade waterafvoer/riolering/drainage
...
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Grondige
verbouwing oude
hoeve
• Deels
onderkelderd;
deels kruipkelder
• Grondonderzoek:
slappe klei!

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Grondige verbouwing
oude hoeve
• Deels onderkelderd;
deels kruipkelder
• Grondonderzoek:
slappe klei!

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Maatregelen: 2
zettingsvoegen
en 30 palen
• Realisatie palen
in november
2018

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Vaststelling:
door zwel
rijzen van
hoek
gebouw 3
cm
• Quid nunc?

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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• Bijkomend
onderzoek
• Boring +
Monsternname

Kortrijk

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Meten is weten:
aannemer nam elke week
niveaus
• Oorspronkelijk peil
gekend (oude hoeve >
100 j!)
• Aanname: peil 100 j
geleden = klei verzadigd =
maximale (natuurlijke)
zwelling
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Wachten tot
nat seizoen
maart-april
2019
• Ondervullen
en stabiliseren
Micropalen

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Kortrijk
• Wat met de
bomen?
Kappen of
niet?

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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• Vroeg
interbellum
• Vrijstaande
woonst
• Schade eind
2018: structurele
scheuren
rechterkant in
kelder; GV;
verdiep

Ghlin

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Ghlin
• Onderkelderd met
ontlastingsbuizen
• Slagsonde DPML30:
zwakke zone op 3 m
• Atterbergse
grenzen: niet te
bepalen
• Watergehalte 36%!
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Ghlin
• Opzoekingswerk: Ghlin: funderingsproblemen
door zakking grondwaterpeil in 1965-1975
• Turflaag komt droog te liggen:
– Korrelskelet wordt poreus en krijgt een lage
dichtheid
– De plotse blootstelling aan de lucht activeert
allerlei biologische processen die de decompositie
van de organische bestanddelen versnelt

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Ghlin
• Turflaag +/- 1 à 2
m dik
• Variabele dikte
veroorzaakt
differentiële
zetting (rechts
meer
uitgesproken)
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Ghlin

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Sint-Stevens-Woluwe

• Ouderdom: 15 jaar
• Scheuren sinds 6 jaar
• Zomer 2018:
onmiskenbare schade
(rotatie achtergevel)
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Sint-Stevens-Woluwe
• Sleuffundering
• Geringe lijnlast
• Diepte fundering: +/- 110
cm
• Breedte funderingszool:
+/- 120 cm; gewapend
beton
• Geen grondwater
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Sint-Stevens-Woluwe
• Geen
grondwater
• Atterberg: Ip = 6
(weinig tot niet
plastisch)
• Opzoekingswerk
: “niveo-eolisch
zandleem”

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Sint-Stevens-Woluwe

• ? Consolidatie losgepakte leem door werftrillingen?
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Sint-Stevens-Woluwe

• ? Breken gecementeerde verbindingen leemkorrels door droogte?
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Laken
• Ouderdom: 32 jaar
• Bestaat uit 2 volumes,
verbonden door dak en
passage op verdiep
• Kanteling linkerkant na
destabilisatie
veroorzaakt door lek
riolering

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Laken

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Laken

• Leem gevoelig voor erosie
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Laken

• Vergelijking met sonderingen 1987
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Oudenaarde
• Nieuwbouw
onderkelderd
• Bemaling +
uitgraving in
weide
• Bouwput
situeert zich
stroomafwaarts

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Oudenaarde

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Oudenaarde
• Erosiegeulen na hevige
regenval
• ? “niveo-eolisch”

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Oudenaarde

Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Conclusies
• Geen hybride funderingen
• Opgepast met kruipkelders en perifere drainages
• Sondering = mechanische weerstand; indien lagen <= 2
MPa:
– Literatuurstudie (quartaire deklagen => bodemkaart; Ferraris; …)
– Bij de minste twijfel: onderkenningsboring
– Na inspectie boring: kalkgehalte; organisch materiaal;
watergehalte; Atterbergse grenzen

• Preventief: uniforme gronddruk; algemene funderingsplaat;
terrassen; palen
• Klei: beheersbaar
• Leem: ! Tussenstap in erosie: degradeert verder in de tijd
(vooral Loess?)
Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.
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Instabiliteiten in cohesieve gronden. Enkele cases.

Strong foundations,
Solid future

More than

100 years of

international experience
in foundation solutions

BGGG – Workshop “Schade bij funderingen op
kleigronden”, 11 februarie 2020, HvdB, Zwijnaarde

Case : Villa Ter Claere
Sint-Denijs Kortrijk
Bouwjaar woning 1960
Architect Viérin
Een alleenstaande villa vertoond aan de voorgevel
scheurvorming die seizoensgebonden zorgt voor
slepende deuren en niet meer te openen ramen
tijdens de zomer.
Belendend is een aanbouw, dubbele garage, aan
het afscheuren van de woning.

Bessa NV
Bureau Goddeeris Architecten, Kortrijk
Archtectenbureau Demeyere Associates, Ingelmunster

1/ situatie schets
Ligging van de villa
Centraal de woning
Aanbouw garages
Aanwezigheid van
een grote treurwilg
Toegang via een
afhellende inrijlaan
Tuin achter de
woning helt verder af

Ligging van de villa – geologische kaart

Ligging van de villa – grondonderzoek

2/ opbouw van de woning

Gedeeltelijk
onderkelderd
(hemelwateropvang)
Overige delen van de
woning hebben een
kruipkelder
De garage heeft geen
kruipkelder

Funderingsonderzoek
gaf de volgende
funderingsaanzet aan :
Voorgevel 1,20 m diep
Garages tot 0,80 m diep

3/ schade beeld
Algemeen : “seizoensgebonden” scheuren met verdere degradatie van
de woning tot gevolg.
a/ afhellende vloeren in de gang
b/ scheuren in de voorgevel en de trappentoren
c/ de garages hellen af weg van de woning
d/ geen scheuren in de achterzijde en zijgevels van de woning
e/ de funderingen van de garage zijn gescheurd

Voorgevel met scheuren
over de volledige lengte

Scheuren in de garage
dwars door de funderingen

Geklemde ramen en
belangrijke
scheurvorming

Scheuren zijde garage en
verzakte vloeren

4/ oorzaken ?
1/ bij hevige regenval was er sprake van een waterstroom richting
woning die aanleiding gaf tot een “overstroming”
- om dit te ondervangen werd een drain evenwijdig met de gevel
van de woning geplaatst net voor de geplaveide koer
2/ een grote wilg op een afstand van 30 m van de woning
3/ een afhellend terrein, is er grond verzet gebeurd ?
4/ gedeeltelijke onderkeldering
5/ onvoldoende diepe funderingsaanzet
6/ lekken van de hemelwaterafvoeren
- alle afvoeren, behalve één in de hoek tussen garages en
woning, bleken intact en goed te functioneren

6/ Remediëring/herstel
Verwachtingen :
De bouwheer eist een permanente oplossing ter plaatse van de
behandelde zone die de villa terug zijn waarde en uitstraling geeft.
Dit betekent de funderingen verdiepen en waar mogelijk vijzelen om het
esthetische aspect terug te brengen.
Herstelmethodes :
Verschillende funderingsmethodieken worden bestudeerd ; kokerpalen,
micropalen, jetkolommen, … .
Om te kunnen vijzelen hebben we een correcte krachtoverdracht nodig
en opteren we om jetkolommen dia 800 mm uit te voeren onder de
funderingen.
Ter hoogte van de voorgevel van de villa voorzien we een combinatie
van jetkolommen, vijzelen en een funderingsbalk om alles te
consolideren.

7/ Uitvoering van de jetkolommen

Het aantal kolommen en de positie van de kolommen werd
bepaald op basis van :
-

Tussen afstand tgv gewelfwerking in het metselwerk

-

De positie van de ramen en deuren

De diepte van de kolom werd bepaald door het overbruggen
van de plastische klei. In dit geval 7,50 m onder het peil van
de uitgevoerde sonderingen.

Ter plaatse van de gevel en de trappentoren werd er gekozen om op de
jet kolommen een balk te storten met inkappen boven de kolommen.

Alle ramen en deuropeningen in de voorgevel werd zorgvuldig gestut
om tijdens het vijzelen geen extra scheuren te genereren ter hoogte van
de openingen.

Uitvoeringsvolgorde :
-

Uitvoeren van gedeeltelijk
ingekapte balk

-

Openingen maken ter
hoogte van de kolommen
om de vijzels tussen
betonbalk en ingebracht
metalen plaat te
positioneren

-

Zaagsnedes aanbrengen
over de volledige lengte en
door de volledige muur

-

Vijzelen onder toezicht van
landmeter die de beweging
volgt ter hoogte van de
scheur

-

Bij voeg breedte van 2 cm
gestopt

7/ Resultaat
Engagement van Franki Foundations :
-

100 % garantie naar zettingen tgv uitdrogen klei voor het
behandelde deel

-

Visuele aspect van de gevel met name gelijkmatige voegen is
geslaagd

-

Het behandelde deel is na afwerking niet meer onderhevig aan
zettingen of zwellingen

… toch werden we na 5 jaar opnieuw gecontacteerd

8/ Het vervolg
Bij een nieuw bezoek ter plaatse eind 2019 werd ons gewezen op scheuren die er
vroeger niet waren.
- scheuren aan de binnen zijde van de woning naast de kelder
- scheuren aan de achterzijde richting tuin
De scheuren ter hoogte van de binnen muren zullen vermoedelijk te wijten zijn aan
de krimp van de klei onder de woning.
Door de vaste verbinding met de behandelde voorgevel bekom je een kantel effect
met een versnelde scheurvorming tot gevolg.
De achterzijde, niet op de kelder beweegt nu ook.
Oorzaak mogelijk de aanhoudende droogte tgv de klimaatswijziging ?

De barsten aan de binnen zijde zijn toegenomen sinds, door de
nieuwe eigenaar, in de onderliggende kruipruimte profielen werden
geplaatst tussen de voorgevel en de bewuste binnenmuur.

Planzicht
van de te
nemen
acties om
de binnen
muren te
stabiliseren

De te behandelen
zone langs de
achterzijde is nu
voorgesteld uit te
voeren dmv
micropalen doorheen
de bestaande
funderingen.
De impact op de pas
aangelegde tuin is
beperkter.
De scheurvorming is
kleiner dan 2 cm.

Thank You
Piet Kindt – Head of Projects

Contact Us

piet.kindt@ffgb.be

0032 499 52 79 10

Avenue Edgard Frankignoul 1680 Saintes

www.ffgb.be

“Schade bij funderingen op
(klei)gronden” – Enkele cases

Workshop BGGG – WTCB – ABEF – FABA –
IE-NET
Zwijnaarde 11-02-2020
Ir. Flor De Cock
Geotechnical Expert Office GEO.be

Overzicht

Locatie
Opwijk
Horebeke
Gavere
Ternat (SKL)
Ternat

Jaar

Geologie

Fm Maldegem - lid van Ursel
(Klei van Asse)
Fm Tielt - lid van Egemkapel ?
2007 (nu Fm Hyon en Gentbrugge ?)
Fm Tielt - lid van Egemkapel ?
2017 (nu Fm Hyon en Gentbrugge ?)
ca. 2013 Fm van Tielt - lid Egemkapel
>2017 of Fm van Kortrijk
2008 - Fm van Tielt - lid Egemkapel
2014 of Fm van Kortrijk
2018

Gerechtelijke expertise

Bijzonderheid
Schoolvoorbeeld van alleenstaande
woning
Alleenstaande woning Vlaamse Ardennen
Alleenstaande woning
Waterput gebuur in nabijheid
Schade in meerdere woningen
Nieuw aangelegde straat met platanen
Scheefstand woning 10 cm
Zettingen onverklaarbaar

Case 1 – W
Woning Opw
Opwijk
Ligging
g – Situering
Alleenstaande woning ’70, smalle straat langsheen een spoorlijn
Begane grond + verdieping – geen kelder
Funderingsdiepte vermoedelijk 80 cm – mv
Vloer b.g. op welfsels boven (iets lager) oorspronkelijk mv
Talrijke (eigen) bomen in de tuin, vooraan en links van woning

Case 1 – Won
Woning
W
on
ning Opwijk
De schade
e – Historiek en aard
Lichte schade vanaf 2016. Toegenomen in 2017 en nog sterker
in 2018.
Scheurvorming vnl. in linker zijgevel en hoek met voorgevel
Ook lichte ‘horizontale’ verplaatsingen
Geen differentiële verzakking met vloer (aan plint)

Case 1 – Won
Woning
W
on
ning Opwijk
De schade
e – Historiek en aard
Niveaumeting oktober 2018 :
'h tot 45 mm op b.g.

Case 1 – W
Woning O
Opwijk
Lokale geologie
Dunne quartaire deklaag (0,5 à 1 m)
Formatie van Maldegem – lid van Ursel (ex. ‘klei van Asse’ Asc)
Nabijgelegen hoofdweg ‘Klei’

Case 1 – Wo
Woning
W
on
ning Opwijk
jk
k
Oorzaken
n – Herstelling
g – Vervolg
Oorzaak : combinatie klei, aanzetdiepte iets te beperkt, invloed
naburige (eigen) bomen
Aanbevelingen :
Verwijderen van een 2-tal bomen
Herstellingen 1 jaar uitstellen en scheurevolutie observeren

Genomen acties in winter 2018 :
2 bomen verwijderd
Grootste scheuren in buitengevel opgevuld en herschilderd

Verdere evolutie in 2019 :
Zeer beperkte barstjes in de geplamuurde scheuren
Toch wel variabel knellen van sommige deuren en ramen

Gepland : nieuw plaatsbezoek, niveaumeting en lintvoegmeting

Case 2 – W
Woning Horebeke
Hore
Ligging
g – Situering
Alleenstaande woning ’90
Begane grond met vloer op volle grond + verdieping
Smalle funderingsstroken op ca. 80 cm onder mv
Hellend terrein, laaggelegen straat met bomen op talud
Mei 2010

Case 2 – Wo
Woning Horebeke
W
Historiek
Schade hoofdzakelijk bij rechter deel van voorgevel (inkom)
1ste schadevaststelling in 2007 (droge zomer, zoals 2006),
hierna belangrijke schade op korte termijn, nadien nog
(beperkte) verdere evolutie
Opmerkelijkheden :
Vloeren (bv. van inkom en toilet) meer gezakt dan de muren
Meerdere horizontale scheuren bovenaan muren b.g.
Schadepatronen wijzen eveneens op horizontale verschuivingen

Weigering van tussenkomst woonpolis heeft geleid tot
dagvaarding verzekeringsmaatschappij (2008) en gerechtelijke
expertise (2008-2010). Tussenkomst F. De Cock medio 2010.
Eindverslag gerechtsdeskundige 047-10-2012

Case 2 – W
Woning Horebeke
H
Lokale geologie
Dunne quartaire deklaag (0,5 à 1 m)
Formatie van Tielt (lid van Egemkapel ?) – discordantie met de
virtuele boring vnl. wegens herziening 2017 classificatie
Gemiddelde terreinhelling 10% in richting ZW

Ref. “Steurbaut E., e.a.
An update of the
lithostratigraphy of the
Ieper Group.”

Case 2 – W
Woning
g Horebeke
H
Ho
orebeke
Lokale geologie
e – Grondonderzoeken
Uitgevoerde grondonderzoeken (gerechtelijk onderzoek)
Diepsonderingen, boringen, bepaling watergehalte
qc-waarden soms 1,5 à 2 MPa (klei), oplopend tot 4 à 6 Mpa
(droge klei ?) en pieken > 10 Mpa (zandige lenzen ?)
S2 – voorgevel rechts

S3 – zijgevel vooraan

S5 – zijgevel achteraan

Case 2 – W
Woning
g Horebeke
H
Ho
orebeke
Lokale geologie
e – Grondonderzoeken
Uitgevoerde grondonderzoeken (gerechtelijk onderzoek)
Diepsonderingen, boringen, bepaling watergehalte
Consistentie klei van ‘brokkelig’ tot ‘plastisch’
B3 – voorgevel rechts

B2 – zijgevel vooraan

Case 2 – W
Woning
g Horebeke
H
Ho
orebeke
Lokale geologie
e – Grondonderzoeken
Uitgevoerde grondonderzoeken (gerechtelijk onderzoek)
Diepsonderingen, boringen, bepaling watergehalte
Laag watergehalte aan voorgevel rechts, hoog aan zijgevel

Case 2 – W
Woning
ng Horebeke
H
Schadebeelden
n – mei 2010

Case 2 – W
Woning Horebeke
Oorzaken van de schade
NIET :
Bouwtechnisch probleem (te geringe draagkracht funderingen)
Ontgronding onder de funderingen
WEL :
Fenomeen van krimp van kleigrond
Niet zozeer door oppervlakteverdamping (afschermende
terrasvloer)
Wel diepe uitdroging (> 4 m) door naburige bomen
(wortelgestel tot onder de woning vastgesteld) : mogelijk
uitdroging tot onder de krimpgrens; gevolg: barsten in de klei
Tevens watertoestroom in de deklaag vastgesteld bij de
herstelwerken

Case 2 – W
Woning Horebeke
Oorzaken van de schade
BESLUIT :
FDC : Schade ontstaan door een bijzondere combinatie van de
randomstandigheden : kleigrond, nabije bomen, oppervlaktebron, algemene terreinhelling en steil talud langs de weg
Gerechtsdeskundige : “S chade ontstaan door com binatie van

grondverzak k ing ten gevolge van k rim p van de k leilagen bij
lok ale verm indering van het w atergehalte en grondverschuiving
ten gevolge van de aanw ezigheid van lok ale bron.”

Case 2 – W
Woning Horebeke
Hore
ore
ebeke
eb
Herstellingswerken
n – vervolg
Reeds in 2010 :
Fundering voorgevel in moten verdiept tot 1,2 m-mv, 1,0 m breed
Bomen in talud verwijderd
Sindsdien :
Geen noemenswaardige scheurvorming in voorgevel woning
Evenmin instabiliteitsproblemen in nieuwe aanbouw

Jan. 2020

Jan. 2020

Case 3 – W
Woning Gav
Gavere
Ligging
g – Situering
Alleenstaande woning ’79
Begane grond + verdieping – geen kelder
Funderingszolen 60 cm breed, 80 cm diep, ongewapend beton
(Eigen) bomen linkerzijde.

Google Maps 2018 ?

Case 3 – W
Woning Gav
Gavere
Ligging
g – Situering
Wingerd op de gevel
(Oude) gemetste waterput bij gebuur – ca. 3,5 m diep. Opnieuw
in gebruik genomen in 2016 door nieuwe eigenaar

Jan. 2020

Case 3 – Won
Woning
W
on
ning Gavere
De schade
e – historiek en aard
Eerste barsten in zomer 2017, deels toe in winter, opnieuw
geopend in 2018 (scheurwijdte tot ca. 10 mm); status quo 2019
Scheurvorming vnl. in linker zijgevel (hall en toilet)

Case 3 – Won
Woning
W
on
ning Gavere
De schade
e – Historiek en aard
Lintvoegmeting jan-2020 :
max. niveauverschil 10 mm
Schade beperkt tot enkele
scheuren in hall en toilet

Jan. 2020

Case 3 – W
Woning G
Gavere
Lokale geologie
Zeer beperkte quartaire deklaag
Formatie van Tielt (nu Hyon – fijn zand en klei,
glauconiethoudend en zandsteenbanken of –concreties)

Case 3 – W
Woning
gG
Gavere
a
avere
Grondonderzoek
k – CPT, boring, peilbuis
Zeer beperkte quartaire deklaag
Formatie van Tielt (nu Hyon – fijn zand en klei,
glauconiethoudend en zandsteenbanken of –concreties)

Case 3 – W
Woning Gavere
Waterstandsmetingen in de peilbuis

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

Diepte grondwater onder mv

15 feb 20

18 jan 20

21 dec 19

23 nov 19

26 okt 19

28 sep 19

31 aug 19

03 aug 19

06 jul 19

0

4

1 week regelmatig regen
3 weken regelmatig regen bladeren beginnen af te vallen
3 weken regelmatig regen
regelmatig wat regen
regelmatig wat regen
Amberboom geknot
Weinig regen

08 jun 19

2,94
2,92
2,8
2,46
2,46
2,43

Bij plaatsing
Voordeur sleept nog lichtjes
Voordeur sleept niet meer
Niets sleept nog
3 prunussen geveld op 7/5
Na 3 weken lichte regen
Na 2 weken soms lichte regen
Geen regen
Na 8 u hevige regen
Na 1,5 dagen regen
Geen regen
Geen regen
Zeer weinig regen
2 dagen soms regen
Beetje regen
Geen regen
Geen regen - warm
Geen regen - zeer warm
Warm - geen regen
Geen regen - fris
4u zachte regen

11 mei 19

21/10/2019
9/01/2019
8/12/2019
27/12/2019
7/01/2020
21/01/2020

Observatie

13 apr 19

2,12
2,15
2,05
2
2,62
2,42
2,69
2,95
3,02
2,89
2,94
2,99
3,08
3,07
3,07
3,13
3,17
3,22
3,22
3,29
3,33
3,49
3,26

16 mrt 19

14/02/2019
20/03/2019
13/04/2019
26/04/2019
2/06/2019
22/06/2019
6/07/2019
19/07/2019
27/07/2019
29/07/2019
3/08/2019
6/08/2019
12/08/2019
16/08/2019
19/08/2019
22/08/2019
24/08/2019
27/08/2019
31/08/2019
4/09/2019
6/09/2019
23/09/2019
2/10/2019

16 feb 19

Diepte
>< mv

19 jan 19

Datum

Case 3 – Wo
Woning
W
oning
o
n
Gavere
Oorzaken
n – Herstelling
Overwogen oorzaken :
Combinatie klei, aanzetdiepte iets te beperkt, invloed naburige
(eigen) bomen
Exploitatie naburige waterput bij/door de gebuur. Vergunning ?
Genomen maatregelen
Eind 2018 : vraag aan gebuur voor stopzetting gebruik waterput
Juni 2019 : 3 prunussen geveld kant linker zijgevel
Verdere maatregelen
Momenteel geen funderingsmaatregelen gepland
Nog verdere opvolging evolutie in 2020 vooraleer herstellingen
uit te voeren

Case 4 – W
Woningen Te
Ternat (SKL)
Ligging
g – Situering
Diverse woningen langsheen nieuwe straat, aangelegd in ’70
Woning 1 zonder kelder, 2 geheel met kelder, 3 deels kelder
Initiële schade +/- 6-7 jaar geleden. Actie >< Gemeente 2017.
Beduidende toename in 2018.

2

3
Jan. 2020

1

Case 4 – W
Woningen Te
Ternat (SKL)
Ligging
g – Situering
Jaren ’70 : aan weerszijden platanen aangeplant door de
Gemeente
Ca. 4-jaarlijks gesnoeid
Op 2 m brede zijstrook naast de weg – niet onteigend
Uiteindelijk (okt. 2018) bomen verwijderd
16 Okt. 2018
6 Okt. 2018

Case 4 – Woningen
W
Ternat (SKL)
Lokale geologie
Dunne quartaire deklaag (0,5 à 1 m)
Formatie van Tielt en Kortrijk

Case 4 – W
Woningen Te
Ternat (SKL)
Puntgegevens DOV
Vnl. proefgegevens
langsheen de spoorlijn

Case 4 – Won
Woningen
W
on
ningen Tern
Ternat (SKL)
De schade
e – Woning 1
Schade in asfaltweg naar de
parking toe (wortels) : opstuwing
Beperkte scheurvorming in woning
en klemmen voordeur
In garage-berging : klemmen
garagepoort, scheur in muur

Google Maps - 2018

Jan. 2020

Case 4 – Won
Woningen
W
on
ningen Tern
Ternat (SKL)
De schade
e – Woning 2
Oprit en boorstenen beschadigd
Leidingen langsheen gevel
(kelderpeil) beschadigd
Keermuur en verharding inrit
garage verplaatst
Combinatie van opduwen en krimp?
Jan. 2020

Jan. 2020

Jan. 2020

Case 4 – Won
Woningen
W
on
ningen Tern
Ternat (SKL)
De schade
e – Woning 3
Tuinmuur opgeduwd (>5
cm) en/of verzakt - 2017
Meerdere zware wortels (ca.
10 cm) gevonden
Ook verzakkingen voetpad
en oprit gemeld

Dec. 2018
Jan. 2018

Oct. 2017

Case 5 – Won
Woningen
W
on
ningen Tern
Ternat (SKL)
De schade
e – Woning 3
Zomer 2018 - Verzakking
voorgevel niet-onderkelderd
gedeelte
Niveauverschillen +/- 9cm
Reeds vroegere (herstelde)
verzakkingen aanwezig
Dec. 2018

Dec. 2018
Febr. 2019

Febr. 2019

Case 4 – T
Ternat (SKL)
De vermeende oorzaken door partijen
O pduw en door (grote) w ortels op geringe diepte
Beschadiging afvoerleiding door ‘k apotdruk ken, m et
grondw egspoeling tot gevolg
“W ateronttrekking door de w ortels, w aardoor de
grondspanning drastisch daalt en verzak k ingen optreden”

Case 5 – W
Woning Ternat
Tern
Ligging
g – Situering
Woning op nieuwe verkaveling – bouwjaar 2006-2007
Omvat kruipruimte, b.g. en verdieping; terrein afhellend naar
straat
In 2008-2009 eerste barsten – verergerd in 2011
Nieuwe schadefenomenen in 2014
Eigenaar raadpleegt een expert
die begin 2015 een scheefstand
meet van 86 mm
Detailmeting okt. 2016 geeft
' +/- 100 mm

G evolg : gerechtelijk e
ex pertise – start 2015

Inkom

Case 5 – Wonin
Woning
W
onin
in
ng Ternat
Opmetingen
n – Schadebeelden
Topografische metingen maart-juli-oktober 2016
Niveaumetingen op lintvoeg b.g. en onderkant dakgoot
Niveaumetingen op vloeren b.g. en verdieping
Verticaliteitsmetingen op alle gevels
Datum
Hoek VR Hoek VL Hoek AR Hoek AL HS-gebouw
15/03/2016 +10,000
+9,919
+9,953
+9,895
+6,572
15/07/2016 +10,000
+9,918
+9,952
+9,894
+6,572
24/10/2016 +10,000
+9,918
+9,952
+9,894
+6,572

Case 5 – Wonin
Woning
W
onin
in
ng Ternat
Opmetingen
n – Schadebeelden
(Lichte) gebruikshinder wegens de algemene kanteling
Scheurvormingen in gevels en binnenmuren
Verstoringen bij aansluiting woning en omgevingsaanleg
Mogelijke beschadiging van afvoerleidingen (nog te onderzoeken)

Case 5 – Wonin
Woning
W
onin
in
ng Ternat
Opmetingen
n – Schadebeelden 2016
Scheurvormingen in gevels en binnenmuren, veelal horizontaal

Case 5 – Wo
Woning
W
oning Ternat
Geologie
e – Grondonderzoeken
Volgens oude geol. kaart en boorbeschrijvingen : Paniseliaan
(P1m – nu Merelbeke), klei van Asse (Asc – nu Ursel) of Yd
Volgens nieuwe tertiairkaart Fm van Tielt (lid van Egemkapel)
Volgens virtuele boring : Fm Kortrijk, Mons-en-Pévèle, Kortrijk
Case 6
Case 5

Case 6 – W
Woning Ternat
Tern
Grondonderzoeken
Voorafgaandelijk grondonderzoek : 3 sonderingen
Expertiseonderzoek : 11 sonderingen, 1 handboring 1,2 m

Case 5 – W
Woning Ternat
Tern
nat
att
Uitgesloten oorzaken
n – Zie plaatberekening
Grote zettingen wegens samendrukbare grond
Grote differentiële zettingen wegens variatie in dikte of vastheid
aanzetlaag (klei – kleiput?) of variatie in dikte van de uitgraving

Case 5 – W
Woning Ternat
Aangebrachte oorzaken en remediëring
Verstoring aanzetlaag bij
uitgraving
Differentiële onderspoeling aan
de achterzijde van de woning via
de watervoerende laag (vanuit
de hypothese Formatie van Tielt
= zand en silt = aquifer)
Bijgebrachte offerte remediëring
45 schroefpalen
Liften met vijzels op de palen
Raming (excl. BTW) 185.000 €

Case 5 – W
Woning Ternat
Vermeende werkelijke oorzaak

Scheefstand geen gevolg van zettingen,
maar wel van ZWELLINGEN.
Maar waarom ?

Case 5 – W
Woning Ternat
Staving van fenomeen van zwellingen
1. Geen verstoring aan achterterras, deels boven kruipruimte.
2. Wel verstoringen bij aansluiting
woning en omgevingsaanleg
vooraan. Enkel verklaarbaar door
fenomeen van zwelling.

Case 5 – W
Woning Ternat
Staving van fenomeen van zwellingen
3. Na ‘reis door de tijd’ op Geopunt.be : aanwezigheid van
vroegere boom nabij hoek vooraan rechts teruggevonden !

Case 5 – W
Woning Ternat
Staving van fenomeen van zwellingen
4. De betrokken bomen zijn recent ook teruggevonden op de
aanvraag voor verkavelingsvergunning. Bomen vermoedelijk
gerooid in 2014, d.i. 2 jaar voor de bouw van de woning.

Wordt vervolgd.

Visie van de verzekeringssector
F. Appart & A. Pire – Federale Verzekering

Barsten en scheuren van gebouwen te wijten aan de droogte
van kleigronden tijdens de laatste zomer
Een stand van zaken
Vaststellingen en bedenkingen van 1 verzekeraar.

Eerste vaststelling :
Alles is begonnen met een vreemd syllogisme in de pers :
- De droogte is een natuurramp
- De verzekeraars dekken
natuurrampen
- De droogte is dus gedekt door de
Verzekeraars !
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Tweede vaststelling : de pers vermengt de Franse
wetgeving en de Belgische wetgeving (2005).
In Frankrijk : schade aan gebouwen door droogte maakt deel uit van de
door de wetgever erkende natuurrampen :
Het verschijnsel kan vergoed worden mits er:
-

een administratieve procedure voorzien is om een gemeente te erkennen
als getroffen door een natuurramp

-

een aanzienlijke bijpremie voorzien is : +12,5% van de brandpremie

-

een tussenkomst van de staat plaatsvindt die achteraf de totale
schadelast van de verzekeraar overneemt (= rol herverzekeraar)

- bepaalde strikte bouwnormen worden opgelegd voor nieuwe gebouwen
in de gerepertioreede risicozones + aanpassingen opgelegd worden
voor oudere gebouwen (plan « PPR » plan de prévention des risques)

De juridische stand van zaken in België
De wetgever heeft in 2005 4 gevallen van
natuurrampen voorzien :
- 1. Overstromingen
- 2. Het overlopen of opstuwen van openbare riolen
- 3. Aardbevingen van min 4 op de schaal van Richter
of die goederen vernietigen, breken of
beschadigen in een straal van 10 km
- 4. Aardverschuivingen of grondverzakkingen
ÆDe schadelast werd aldus van het rampenfonds
naar de privé-verzekeraars verschoven en dus naar
de consumenten die daar een premie voor moeten
betalen!

Volgens de wet van 2005
Definitie aardverschuiving of grondverzakking =
- een beweging van een belangrijke massa van de
bodemlaag
- die goederen vernielt of beschadigt,
- welke geheel of deels te wijten is aan een natuurlijk
fenomeen

Tijdens de voorbereidende werken in het parlement
werd enkel bevestigd dat :
- De grondverzakking/aardverschuiving die het resultaat
Is van een traag en onzichtbaar proces en/of maar ten
dele het gevolg is van een natuurlijk fenomeen, kan
vatbaar zijn voor dekking.
-> De (enige) bedoeling was de dekking te verlenen voor
de grondverzakking i.g.v. de aanwezigheid van
mergelgrotten en kalkmijnen.
Derde vaststelling op juridisch vlak :
Er is nooit sprake geweest van de droogte tijdens de
parlementaire voorbereiding van deze wet.

Vierde vaststelling
Ten gevolge van een aantal persmededelingen op het
einde van de laatste zomer (2019), hebben alle
verzekeraars aangiftes ontvangen:
- Meestal ging het om één betrokken gebouw, met
de vaststelling dat de kwaliteit van de grond
dezelfde was voor alle naburige gebouwen (die
zelf geen enkele schade vertoonden) !
- In de meeste dossiers werd na expertise
vastgesteld dat de schade helemaal niet te wijten
was aan de droogte van de laatste 2 jaren !

Vijfde vaststelling: barsten en scheuren van een
gebouw kunnen tal van andere oorzaken hebben:
- Slechte funderingen (te smal, te ondiep, verouderd,…)
- Funderingen met verschillende dieptes (bvb. bijgebouwen waardoor geen uniforme
druk op het gebouw wordt uitgeoefend)
- Aanwezigheid van bomen (populier, wilgen…) waarvan de wortels schade kunnen
veroorzaken binnen een straal gelijk aan de hoogte van de bomen !!
- Een lek op het rioleringsnet van het gebouw met als gevolg een langdurige
wegspoeling van de bodem.
- Werken in de omgeving (bronbemaling…)
- Waterwinningen
- ….verouderde/slecht onderhouden gebouwen

Zesde vaststelling : de huidige rechtspraak blijft
heel omstreden
De verzekerde dient het bewijs van een gedekte oorzaak te leveren :

Een inzakking van het gebouw betekent niet dat een verzakking van de grond
zich heeft voorgedaan
Er is geen grondverzakking geweest in de zin van een beweging van een
belangrijke massa van de bodemlaag… Er is slechts een vermindering van het
bodemvolume geweest ten gevolge van een gebrek aan water en vervolgens
opnieuw een verhoging van dit volume naar aanleiding van nieuwe bevochtiging.
Dit heeft alleen te maken met de aanwezigheid van klei in de bodem en houdt
hoegenaamd geen accidenteel noch aleatoir karakter in, hetgeen een voorwaarde
is van de verzekeringsovereenkomst.
Rechtbank eerste aanleg Namen 25,2,2014 (T Verz – Bull Ass 2016/2 n° 395)

“De scheuren in de muren zijn het gevolg van een inklinking (“rétractation”)van
een deel van de bodem als een gevolg van een langdurige periode van droogte.
Een inklinking is geen synoniem van verschuiving of verzakking, waarbij dat
laatste gedefinieerd wordt als het inzakken van de bodem als een gevolg van
tektonische bewegingen of onder invloed van externe krachten.”
Hof van beroep Luik 10.5.2016 (Bull. Ass. 2018/2 – n°03 —229)

Zevende vaststelling
Sommigen stellen dat :
”Het feit alleen dat barsten in een gebouw zijn
opgetreden, bewijst op zich dat wij te kampen
hebben met een belangrijke massa van de
bodemlaag….”
-> Deze redenering is onvoldoende om de dekking te
bevestigen zonder een aanpassing van de wet !

In de hypothese dat de wetgever meer duidelijkheid
zou willen scheppen : eerste bedenking
De scope van de dekking van de verzekeraar zal volledig
moeten worden geherdefinieer :
- Zal de dekking beperkt blijven tot enkel de
gevolgschade (= enkel de herstelling van de barsten
en scheuren) ?
- Of zal de wetgever de dekking willen uitbreiden met
de versterking van de funderingen (palen, ankers,…
= verbetering van het bestaande) ?!?
Indien de laatste redenering zou worden gevolgd… zullen
dan de verzekeraars geen dijken dienen op te richten na
overstromingen, dit om het probleem te voorkomen in de
toekomst ?!?

In de hypothese dat de wetgever een dekking zou
verplichten - andere bedenkingen :
1. Quid definitie van deze nieuwe notie van natuurramp:
- Schade aan een gebouw door opeenvolgende
droogtes tijdens x (?) opeenvolgende jaren…?
- Quid “uitzonderlijk karakter” van de droogte ?
2. Quid opmaken van een cartografie van deze zones ?
3. Dienen nieuwe bouwnormen opgelegd te worden in
functie van de risicozones ?
Dienen aanpassingen opgelegd te worden voor oude
gebouwen, zoals in Frankrijk ?
4. Dienen deftige grondpeilingen opgelegd te worden bij
de conceptie en alvorens de werken aan te vatten ?
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5. Dekking voor welke gebouwen? (residentiële bouw,
nieuwbouw, andere…- zie wet Peeters)
6. Zoals in Frankrijk: geen dekking voor de nieuwe
gebouwen zolang de wettelijke 10 jarige
aansprakelijkheid van toepassing is ?
7. Quid frequentie in de toekomst (Æ trendzetting) ?
Quid evolutie van de rechtspraak ?
8. Quid verhoging premie/vrijstelling voor de
Brandverzekering ?
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