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1 ONDERBOUW 

1.1 Landhoofden 

1.1.1 Hooggefundeerde landhoofden 

 

Hooggefundeerde landhoofden bestaan uit een eenvoudige kopbalk, tot op geringe diepte 
gefundeerd. Aan de voorkant van het landhoofd bevindt zich een talud. 
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1.1.2 Laaggefundeerde landhoofden 

 

Laaggefundeerde landhoofden bestaan uit een groep van grondkerende wanden. De bovenbouw rust 
op de frontmuur. De zijdelingse muren zijn retourmuren, wanneer deze ongeveer evenwijdig zijn met 
de brugas, of vleugelmuren, wanneer ze in het verlengde liggen van de frontmuur. 

 

 

 

 

 



 Onderbouw en funderingen van bruggen 

Cursus bruginspecteur  hoofdstuk 2.4 4  

 

 

1.1.3 Landhoofden en grondkeringen in gewapende grond 

 

De techniek van gewapende grond is eigenlijk bedoeld voor keermuren. Soms wordt ze echter ook 
toegepast voor de bouw van landhoofden.  

De wand wordt opgebouwd uit geprefabriceerde betonelementen die perfect in elkaar passen en die 
worden verankerd door middel van stalen of kunststof wapeningsstrippen. Het evenwicht van de wand 
wordt bereikt door wrijving tussen de strippen en de verdichte grond achter de wand. 
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1.2 Pijlers  

 

Pijlers zijn tussengelegen steunpunten voor de bovenbouw van bruggen. Ze dienen om de reacties 
van de bovenbouw over te brengen naar de fundering. 

1.2.1 Massieve pijlers 

 

Massieve pijlers bestaan uit een vertikale wand die evenwedig is aan de aslijn van de onderliggende 
weg. De breedte van de pijler is ongeveer even groot als de breedte van de bovenbouw. 

 

 

 

                 

                                                         

 

1.2.2 Kolommen 

 

Onder elke oplegging van het brugdek wordt een alleenstaande kolom geplaatst. 
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1.2.3 Kolommen met koppelbalk 

 

Een beperkt aantal kolommen wordt bovenaan verbonden met een draagbalk. 
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2 FUNDERINGEN 
Funderingen brengen de krachtswerking uitgeoefend door de onderbouw over op de grond, zodanig 
dat de stabiliteit van de brug verzekerd is en geen ontoelaatbare vervormingen optreden. 

2.1 Fundering op staal 

 

Ook genoemd “rechtstreekse fundering”. 

Een fundering op staal wordt toegepast als de grond voldoende draagkrachtig is en als de over te 
dragen belastingen niet te hoog oplopen. 

Opgelet: vorstgrens! 

Geen paalfunderingen. 

 

 

2.2  Diepfunderingen 

 

Als de weerstandbiedende grondlaag zich op grotere diepte bevindt, wordt gebruik gemaakt van diepe 
funderingen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om in de grond verzonken gewapende 
betonconstructies, zoals palen, putten en diepwanden. Het inbrengen van de palen in de grond kan 
gebeuren door heien, trillen, boren en schroeven. 

2.2.1 Heipalen 

2.2.1.1 In de grond gevormde palen 

In de grond gevormde heipalen worden gerealiseerd door het inheien van een buis, het plaatsen van 
de wapening, het betonneren van de schacht en het trekken van de heibuis. 

Een speciaal type hierbij zijn de palen met verbrede voet (in de grond gevormd of in de grond 
ingebracht). 
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2.2.1.2 Geprefabriceerde palen (gewapend beton en spanbeton), buispalen, combiwanden 

 

 

 

2.2.2 Boorpalen en geboorde palen 

Een metalen voerbuis wordt mechanisch in de grond gedreven, waarna de 

grond, die zich binnen de voerbuis bevindt, wordt uitgehaald. De metalen voerbuis wordt 

geleidelijk uitgetrokken, nadat het betonneren werd aangevat. 

De boorbuis kan ook vervangen worden door een steunvloeistof om de stabiliteit van het boorgat te 
verzekeren. 

 

2.2.3 Schroefpalen 

Geschroefde kokerpalen worden gemaakt door het inbrengen van de verloren buis door een 
combinatie van schroeven en drukken, het plaatsen van de wapening en het betonneren. 
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2.2.4 Slibwanden en beschoeide sleuven 

Slibwanden of diepwanden worden gemaakt door het uitgraven van vertikale sleuven. Het instorten 
van de sleuven wordt verhinderd door ze te vullen met bentoniet. Wanneer de gewenste diepte bereikt 
is, worden wapeningskorven geplaatst en wordt de sleuf gevuld met beton waarbij het bentoniet 
gerecupereerd wordt. De wanden worden steeds uitgevoerd in verschillende moten. 

De techniek van de beschoeide sleuven bestaat uit het manueel graven van een sleuf in de grond. 
Kleine prefab betonpanelen stutten voortdurend de wanden en stempels houden deze panelen 
vastgeklemd zodat de wanden van de sleuf niet kunnen instorten. 

Bij beschoeide sleuven kunnen, in tegenstelling tot bij diepwanden, de verschillende sleufpanelen 
volledig aan elkaar verbonden worden door middel van een doorlopende wapening. 
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3 ONTGRONDINGEN 

3.1 Bescherming van de funderingen 

Wanneer een fundering op staal belast wordt, dan heeft de grond onder de funderingszool de neiging 
zijdelings en opwaarts weggeperst te worden. Dit wegpersen moet bij een goed funderingsontwerp 
uiteraard voorkomen worden. Dit gebeurt in zandachtige grond door te rekenen op de inwendige 
wrijving in de grond onder de zool en op de belasting door de grond naast de zool.  

  

 

Indien de grond naast de zool om één of andere reden verdwijnt (bvb. door uitspoelingen, 
uitgravingen, …) kan de stabiliteit in het gedrang komen. Bij het oppersen van de grond spreekt men 
van een grondbreuk. Deze treedt ineens op, nagenoeg zonder voorafgaandelijke tekenen. Bij 
kunstwerken moet dit dus absoluut vermeden worden. 

 

Het grootste risico hiervoor is er bij op staal gefundeerde pijlers of landhoofden vlakbij of in een 
waterweg. Het is dus niet zo dat de grond tot onder de fundering moet weggespoeld zijn vooraleer er 
een verzakking kan optreden. 

 

 

De oorzaken van ontgronding kunnen zijn : 

- snelstromend water in de waterweg; 

- invloed van de scheepvaart (stromingen omheen het schip, schroefstraal, golfslag, …); 

- gangen gegraven door konijnen of muskusratten. 

 

Om het risico op verzakking te verkleinen kan men de zool extra diep voorzien of een bescherming 
tegen ontgronding aanbrengen. Dit laatste gebeurt dan door een damwand te heien of een bodem- en 
taludbekleding aan te leggen. Hiervoor bestaan er diverse systemen die hier niet verder behandeld 
worden. 
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Belangrijk is wel dat er bij gebruik van betonnen damplanken of betonnen taludplaten toch gevaar 
bestaat voor ontgrondingen door gronddeeltjes die via de voegen wegspoelen. De schade wordt 
slechts zichtbaar als er reeds een grote ontgronding is ontstaan. 

 

Het risico op ontgrondingen stelt zich ook bij kokers en duikers waarin er water stroomt. Hoge 
watersnelheden kunnen uitspoelingen veroorzaken die beginnen opwaarts of afwaarts en zich kunnen 
uitbreiden tot onder de bodemplaat en leiden tot de volledige verzakking van de structuur. Daarom 
wordt meestal op- en afwaarts een stortebed aangelegd om ontgrondingen te voorkomen, al dan niet 
aangevuld met een dwars damwandscherm (onderloopsheid). 

 

Bij alle kunstwerken met funderingen op staal in of nabij een waterweg moeten de inspecties 
aangevuld worden met peilingen om eventuele ontgrondingen te detecteren. 

 

Bij funderingen op palen is het risico uiteraard veel kleiner, tenminste als de palen voldoende diep 
reiken. Toch is het ook hier niet aangewezen dat pijlerzolen en palen blootkomen. Zo kunnen er 
bijvoorbeeld horizontale drukken op de fundering uitgeoefend worden die niet voorzien waren bij het 
ontwerp. 

3.2 Ontgrondingen aan landhoofden 

Een bij veel bruggen voorkomend gebrek is dat er verzakkingen ontstaan in de omgeving van de 
landhoofden. 

 

Als voorbeeld wordt een hooggefundeerd landhoofd genomen:  

 

Na voltooiing van de brug treden nog volgende verschijnselen op : 

- verdere zetting van de grondlagen onder de aanvulling door de belasting van deze aanvulling; 

- verdere inklinking van de grondaanvulling. 

 

Dit leidt tot een verlaging van de bovenkant van het aangevuld gedeelte achter het landhoofd. 

 

Om voor het wegverkeer deze overgang geleidelijk te maken, wordt in het rijweggedeelte een vlotplaat 
voorzien. Aan de zijkanten waar er geen vlotplaat is (bvb. aan de voetpaden) krijgt men de typische 
verzakkingen. Onder de landhoofdzool en onder de vlotplaat ontstaan er holle ruimtes. Ook de 
taludbekleding vóór het landhoofd gaat zakken. 

 

Deze verschijnselen zijn normaal en welbekend. De verzakkingen aan de oppervlakte kunnen relatief 
eenvoudig bijgewerkt worden. Erger kan het worden als door een gebrekkige verharding bovenaan en 
een gebrekkige waterafvoer het neerslagwater zijn weg vindt via de holtes onder de vlotplaat, de 
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uitkragende retourmuren en de landhoofdzolen. Op zeer korte tijd kunnen enorme hoeveelheden 
grond uitgespoeld worden die dan onderaan het talud ergens worden afgezet. 

 

Voor dit verschijnsel moet men bijzonder geducht zijn bij zogenaamde "holle" landhoofden waar er 
een talud aanwezig is achter de frontmuur. De holle ruimte is dikwijls niet toegankelijk zodat het 
opsporen van eventuele ontgrondingen zeer moeilijk wordt. 

 

Dergelijke uitspoelingen kunnen tot grote en vrij plotse verzakkingen leiden en dan nog dikwijls in een 
zone waar nutsleidingen liggen. Dit kan dus tot gevaarlijke toestanden leiden. Indien dit bij een 
inspectie wordt vastgesteld, moet het niet alleen vermeld worden op het inspectieformulier maar moet 
de brugbeheerder er zo vlug mogelijk van in kennis gesteld worden. 

 


