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De geschiedenis van funderen en heien.
door Bram Baas.
Onlangs, in juli jl, is op het van Zoestterrein te Lekkerkerk,
bij het verrichten van sloopwerkzaamheden, een zg ”Slieten
fundering” ontdekt/opgegraven.

De slietenfundering
zoals deze in
Lekkerkerk is
opgegraven en thans
in het watergemaal te
Gouderak ligt.

Voor zover men van het toepassen van funderingen op palen
kan spreken is een slieten fundering een van de eerste
vormen van een fundering op palen.
Men kan zich afvragen wat men als historische vereniging
met een oude slieten fundering van doen heeft.
Het is echter zo, zoals met alle technische toepassingen het
geval is, dat ook funderingen een bepaalde ontwikkeling
hebben door gemaakt.
Aangezien men in onze zeer drassige omgeving dagelijks bij
het bouwen van woningen of anderszins met deze materie
werd en wordt geconfronteerd met alle problemen die daar
mee gepaard gaan, leek het mij alleszins de moeite waard
hier enige aandacht aan te wijden.
>>>
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Afb. 1.

Schets van een slieten fundering. De
gevonden fundering is echter rond.

In de eerste plaats zal enige achtergrond informatie in
beknopte vorm worden gegeven over wat een fundering is in
welke vormen zij werden en worden toegepast, en welke
ontwikkeling zij in de tijd heeft doorgemaakt.
Wanneer men wil gaan bouwen, moet men eerst steunpunten
in de grond formeren. Dit heet funderen.
Funderen in de stevige ondergrond – zonder daar palen
onderaan te brengen- noemt men “op staal” bouwen.
>>>

-5In Nederland is de bodem echter op vele plaatsen zo week,
dat het onmogelijk is om op staal te bouwen
Men moet dus de grond verbeteren, of in die grond een
hulpconstructie aanbrengen, alvorens men tot het eigenlijke
bouwen kan overgaan.
Voor die hulpconstructies -lees fundering- gebruikte men
vroeger hout, thans soms hout maar meestal beton.
Men kan de fundering dus zien als een soort
overgangsconstructie van de
bovenbouw naar de
ondergrond.
Het is meermalen voorgekomen dat een gebouw al tijdens de
bouw begon te zakken, als gevolg van de slechte ondergrond,
waartegen men onvoldoende ondersteunende maatregelen
had genomen.
Dit verschijnsel kwam vooral voor bij torens, die vanwege
hun hoogte (en gewicht) een extra zware fundering vereisten,
nogal eens voor.
In het noorden van ons land kwam het nogal eens voor dat
men op die plaatsen waar de veenlaag zich niet zo diep onder
de oppervlakte bevond de veenlaag verwijderde en hiervoor
in de plaats een grondverbetering aanbracht van lagen klei
en baksteen.
Die werden aangestampt, hetgeen men “heien” noemde.
Wanneer men sprak over heien betekent dit dus niet perse
dat hiermede het slaan van palen wordt bedoeld, doch dat
men hieronder verstaat het toepassen van grondverbetering.
In sommige dialecten werd wel van “haien” en soms van
“huien” gesproken.
Een kleine overgang en het woord “huiden” is gevormd.
>>>

-6De veronderstelling is dat hiermee de link met het funderen
op koeienhuiden zo zijn gelegd.
Men meent dan ook dat hiermee het hardnekkige verhaal
dat er koeienhuiden onder funderingen werden gelegd, te
kunnen ontzenuwen.
Nog nooit is zo’n huid gevonden, terwijl leer toch soms
ongeschonden uit de bodem te voorschijn komt.
Volgens de geschreven bronnen werden de eerste
paalfunderingen in ons land voornamelijk in Amsterdam
toegepast.
Het heien dus het slaan van palen was geen Amsterdamse of
Nederlandse uitvinding.
Het werd reeds in de twaalfde eeuw door de Cisterciënzer
monniken toegepast bij de bouw van hun abdijen en
kloosters in de kleistreken.
De Cisterciënzers waren de monniken uit het Franse
Citeaux, ook wel de schiere monniken genoemd vanwege
hun grijze pijen, die voornamelijk in het noorden van ons
land werkzaam zijn geweest.
Het eiland Schiermonnikoog heeft zijn naam hieraan
ontleend. Deze monniken hebben ook de techniek van het
bakken van steen naar ons land gebracht, nadat deze met
het vertrek van de Romeinen uit ons land verloren was
gegaan.
De eerste huizen die werden gebouwd waren lichte, houten
constructies zonder funderingen. Ze zakten weg in het veen
en werden weer opgehoogd.
De hoofdconstructie van een dergelijk huis bestond uit
stijlen en balken. De stijlen werden in de vochtige grond
ingegraven, waardoor de onderkant al snel ging verrotten.
>>>

-7In de veertiende eeuw trad een verbetering op. Toen werden
de houten stijlen op gemetselde blokken geplaatst.
Bij de bouw van stenen constructies, vooral de eerste kerken
rond 1300, werd het noodzakelijk een steviger fundering te
maken. De slappe bodem kon die zware muren absoluut niet
dragen.
Eerst werden grondverbeteringen toegepast om ter plaatse
van de op te trekken muur of kolom een meer
draagkrachtige ondergrond te verkrijgen.
De grondverbetering kon op verschillende manieren worden
bereikt: het storten van een keien-, zand- of puinbed, het
leggen van houten stammetjes of het aansluitend naast
elkaar in de grond slaan van korte houten paaltjes, zg.
slieten.
(Hier hebben wij het dus over dezelfde soort fundering als
de opgegraven fundering.)
Op de verkregen min of meer draagkrachtige laag werd,
meestal
met
gebruikmaking
van
een
verbrede
funderingsvoet, gebouwd.

>>>

-8Op de lange duur gaf deze wijze van funderen bij zeer
slappe grond toch problemen, het verzakkingsproces werd
er niet door voorkomen, maar vertraagd.
Het funderen op kruislings gelegde houten stammetjes komt
in Amsterdam voor in de 14e eeuw. (afb. 2)
Voorts kwam zoals opgemerkt de slieten fundering voor, dus
een fundering bestaande uit korte, verticaal in de kleilaag
gedreven slieten. (afb. 3)
Een bos van korte, dicht naast elkaar in een kleilaag
gedreven slieten ontleent het draagvermogen ook aan de
kleefweerstand van het kleipakket.

Een verbetering in dit systeem van het funderen was het
aanbrengen van een roosterwerk om de slieten heen, zo dat
deze niet meer horizontaal konden wijken.
>>>
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afb. 4.
Oudste roosterfundering,
Oude Kerk
Amsterdam.
eind 13e eeuw.
afb. 4.
Een van de oudste voorbeelden van een dergelijke
funderingstechniek is aangetroffen in de Oude Kerk van
Amsterdam, en dateert uit het einde van de dertiende eeuw.
(afb.4) Deze roosterwerken bestonden aanvankelijk uit
rondhouten, die op eenvoudige wijze over elkaar gekeept
werden.
Later werd dit systeem vervolmaakt door de toepassing van
behakte eiken balken, die d.m.v. zwaluwstaarten met elkaar
werden verbonden.
Ook dit systeem is aangetroffen bij de Amsterdamse Oude
Kerk, en is te dateren 2de helft van de 14e eeuw (afb. 5).
Een grote stap in de ontwikkeling van de funderingstechniek
was de toepassing van lange houten palen, die niet meer,
zoals bij de roosterfunderingen, dicht tegen elkaar werden
geplaatst, maar op regelmatige afstand van elkaar.
De
bedoeling hierbij was, dat het gewicht van het bouwwerk via
palen werd overgebracht op dieper gelegen draagkrachtige
lagen.
>>>
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In veel gevallen zal men echter deze draagkrachtige lagen
niet hebben bereikt en werd er gefundeerd op kleef. (zie afb.
11)
In kleiachtige grondsoorten was die, voor niet al te zware
gebouwen, voldoende.
De kleefweerstand van het kleipakket, dat zich aan de paal
zich a.h.w. vastzoog was ruim voldoende om de belasting
zonder verzakkingen op te vangen.
De hiervoor beschreven systeem met slieten en
roosterwerken beruste ook op dit principe.
Werd bij het heien van de paal de vaste grond bereikt, dus
de zandlaag, sprak men van het heien op stuit.
Bij het heien op stuit kon worden volstaan met minder palen
dan bij het heien op kleef Het heien op stuit werd in
Amsterdam vanaf de tweede helft van de 16e eeuw
toegepast.
Aanvankelijk werden bij dit systeem de palen twee aan twee
in de grond geheid ter plaatse van de op te trekken muur.
>>>

-11Over de paalkoppen werden in de langs richting twee
funderingsplanken gelegd, die met ijzeren nagels aan de
palen werden vastgenageld (afb. 6)

-----------------------------------------

Afb. 6. Paalfundering met funderingsbalken / planken
genageld aan de palen.
Een probleem bij deze constructie was, dat de palen vrijwel
nooit in een rechte lijn waren aan te brengen, en de
funderingsplanken daardoor niet overal recht boven de
paalkop lagen.
Een ander propleem was, dat de palen konden wijken onder
invloed van de belasting.
>>>

-12Om dit te voorkomen werden in een later stadium
koppelhouten, zg. kespen, toegepast, die tevens zorgden voor
een gelijkmatige ondersteuning van de funderingsplanken
(afb.7).

Afb. 7.
Paalfundering
met kespen
Het toepassen van kespen werd in de 17e eeuw gebruikelijk.
Met het toepassen van de kespen was het probleem van het
wijken van de palen ondervangen, doch het afschuiven van
het metselwerk was nog steeds mogelijk t.g.v. zijdelinkse
druk of enigszins kantelen van de funderingsplanken.
Om dit te voorkomen werd in de 18e eeuw het zg. schuifhout
geïntroduceerd.
Dit is een balk, die in de langs richting midden over de
kespen werd gelegd, waarop aan weerszijden de
funderingsplanken aansluiten.
Het metselwerk werd nu hierop met en soort
kloostersponning aangebracht (afb.8).
>>>

-13afb. 8.
Kespenfundering
met schuifhout

afb.
afb. 8.
paalfundering
met kespen
en schuifhout.

Dit systeem kon nog worden verfijnd door de schuifhouten
met loeven in te laten in de kespen (afb.9).
afb. 9.
Verbeterde
kespenfundering
met schuifhout.

>>>

-14Het koppelen van de kespen aan de palen geschiedde
aanvankelijk, zoals hiervoor omschreven, door ijzeren (of
houten) nagels, later werden er koppelingen gemaakt d.m.v.
pen- en gatverbindingen.
Aan de paal werd een pen gehakt, die in een pengat in de
kesp viel.
Van bovenaf werden er vervolgens en of twee wiggen in de
pen geslagen ter vastzetting.
Het aldus ontstane funderingssysteem noemt men naar de
plaats van ontstaan, een Amsterdamse fundering. (afb. 9 b.)
Afb. 9b.

>>>
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Afb. 10.
Rotterdamse
methode.

Naast de Amsterdamse fundering kennen we de
Rotterdamse fundering. (zie afb. 10)
Deze kenmerkt zich door het toepassen van een enkele rij
palen onder de te funderen muur, met daar overheen een
houten funderingsbalk. In kleiachtige bodem, eventueel
vermengd met veen, kan het goed voldoen.
In het begin van de twintigste eeuw kwam de toepassing van
geheel betonnen funderingsconstructies in gebruik. Het
voordeel hiervan was dat men onafhankelijk van de
grondwaterstand kon werken. Beton is bestand tegen water
en kan niet worden aangetast door schimmels en ongedierte.
Bovendien kan een betonpaal over het algemeen een grotere
belasting dragen dan een van hout.
Een tussen vorm, tussen het gebruik van houten palen en
betonpalen, is het gebruik van betonopzetters.
>>>

-16Dit zijn betonnen paalelementen, die op de houten palen
worden geplaatst ter voorkoming van problemen met de
waterstand. De bovenkant van de houten paal blijft hierbij
ruim onder de grondwaterspiegel. Zoals we in het
bovenstaande hebben kunnen waarnemen heeft de
paalfundering een lange ontwikkeling ondergaan, waarbij de
slietenfundering in het begin van de ontwikkeling stond.
Reeds omstreeks de twaalfde eeuw werd de slieten fundering
blijkens opgravingen in Amsterdam reeds toegepast. Nu was
het meestal zo dat allerlei moderne toepassingen zich pas
veel later op het platteland manifesteerden. Stel dat de
slieten fundering pas 400 jaar later op het platteland werd
toegepast, wellicht de slietenfundering in kwestie, dan praten
we toch over een fundering van minstens 400 jaar oud. Na
de ontwikkeling van de slieten fundering ging men langere
palen toepassen die aanvankelijk op kleef maar later, zoals
reeds eerder in het verhaal werd vermeld, “op stuit” werden
geheid d.w.z. in een zandlaag van voldoende dikte. Zo
bevinden zich onder het Paleis op de Dam 13.659 houten
palen.
Tegenwoordig worden grote en hoge gebouwen zoals in
Rotterdam van betonnen palen of anderszins voorzien, toch
werden in het begin van de 20e eeuw voor grotere gebouwen
houten palen toegepast zoals bijvoorbeeld bij het Witte Huis
in Rotterdam het geval is dat is gefundeerd op ca 1000
houten palen, destijds het hoogste kantoor gebouw van
Europa.
Het boek A. J. Dane vermeldt dat zich onder de Gouderakse
kerk 600 houten palen bevinden, doch wordt dit van
verschillende zijden tegen gesproken.
Ons gebied in de Krimpenerwaard bestaat voornamelijk uit
veen het zg. Holoceen dat zich de laatste 10000 jaar heeft
gevormd.
>>>

-17Dit bevindt zich op het zand dat wel het Pleistoceen wordt
genoemd, dat duidt op een bepaalde geologisch periode
tijdens welke deze zandlagen zich hebben gevormd.
Met moet zich niet voorstellen dat deze zandlagen zich op
een zelfde diepte bevinden, het tegenovergestelde is soms
meer waar het kan zelfs op vrij korte afstand vrij veel
variëren.

Afb. 11
>>>

-18Welnu op dit zand funderen wij tegenwoordig onze palen
wanneer wij een object bouwen.
Doordat de rivier in vroegere tijden veel overstroomde werd
langs de rivier veel klei afgezet.
Uit ervaring wist men vroeger ook dat, wilde men bouwen,
men het beste langs de oevers van de rivier kon bouwen
vanwege de kleiachtige ondergrond. Veel gebouwen zijn hier
in vroeger tijden dan ook op staal gefundeerd.
Wilde men het iets beter doen of men kwam in aanraking
met een meer drassige bodem dan zal zeker in den beginne
veelvuldig van toepassing van slietenfunderingen sprake zijn
geweest. (zie afb.11 voor het verschil van het heien op kleef
en op stuit)
Tot slot wil ik iets van het heien van de palen onder de
aandacht brengen.
Het heien was, in de tijd dat er nog geen mechanische
hulpmiddelen bestonden, een zeer arbeidsintensieve
bezigheid. Er waren veel mensen voor nodig.
Een heiploeg bestond al gauw uit zo’n 20 man.
Daarom het volgende citaat uit het bouwkundig
woordenboek van G.C.W. Pijtak uit 1848
Waarin een beschrijving van het heien staat die de
werkwijze weergeeft op het einde van de ambachtelijke
ontwikkeling, vlak voor de intrede van de stoommachine als
trekkracht.
Heijen. (afb. 12)
Het in de grond slaan van palen door middel van een
heistelling wordt heijen genoemd. De palen moeten daarbij
zuiver te lood, of in de aangegeven rigting gesteld worden. De
arbeiders, welke aan de trektouwen geplaatst zijn, trekken het
blok, dat tot het inheijen der palen gebezigd wordt, doorgaans
tot zoodanige hoogte op, dat de valhoogte 1.25 hoogstens 1.4 el
bedraagt.
>>>

-19Om de 20 a 30 slagen, welke men een togt noemt, wordt een
oogenblik gerust en gemeten hoeveel de paal gezakt is; de
togten worden zoo dikwijls herhaald tot de paal een
genoegzamen vasten stand heeft, dat op stuit geheid is, dat in
gewone gronden verkregen zal zijn, wanneer de paal bij de
twee of drie laatste togten slechts 3a 4 duimen gezakt is ( 1
duim = ca 2,5 cm)
Bij het heijen is behalve de trekkers een heibaas nodig, die den
paal onder het inheijen door een handspaak of haak in de
vereischte rigting houdt, gewoonlijk wordt hij bijgestaan door
een ander persoon (korporaal genoemd).

Afb. 12.

