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Bouwputten 
 

Het maken van een bouwput dient te gebeuren met de geschikte middelen en materialen om op een veilige manier een 
bouwwerk in de ondergrond te realiseren. 
 

 

 

Ontwerp 
 

Bij het ontwerp van de bouwput dient er rekening gehouden 
te worden met: 
 
- het op te richten gebouw 
- de karakteristieken van de ondergrond 
- de grondwaterstand 
- de omgeving (gebouwen - straten -.....) 
- de milieuhygiënische kwaliteit van de uit te graven bodem 

 
 

Nodig voor berekeningen 

 

- grondonderzoek (boringen, sonderingen) 
- van alle buren: aantal verdiepingen, funderingswijze,  
   kelders, waterputten en dieptes ervan 
- kennis van grondwaterstand : 
     - vóór aanvang werken (werkplatform) 
     - tijdens uitvoering werken (bemaling) 
     - na de werken (opwaartse druk op de constructie) 

Studie 

Bij de studie van de bouwput worden volgende zaken on-
derzocht: 
 
- stabiliteit van de bouwput beschoeiing en uitgraving 
- draagkracht van de ondergrond / funderingswijze 
- mogelijkheden grondwaterverlaging 
- invloed van de grondwaterverlaging op de omgeving 

Uitvoering bouwput "Sleutel op de deur" 

Voordelen: 
 
- technische geoptimaliseerde oplossing voor lot bouwput 
- uitvoering lot bouwput kan vooruitgeschoven worden t.o.v. lot ruwbouw of bovenbouw 
- optimalisatie totale kostprijs 

- geen coördinatiekost algemene aannemer 
- langere looptijd studie- en tekenwerk bovenbouw mogelijk bij een kortere totaaltermijn 
- sterkere en gedetailleerdere prijsnegotiatie mogelijk voor het lot bovenbouw 

 
Behelst de gecoördineerde uitvoering van: 
 

- ontwerp, studie en uitvoering van de werken 
- beschoeiing met schoring en of verankering 
- droogzuiging 
- grondwerk 
- funderingszolen of palen 
- betonwerk vloeren en wanden 
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Prijs 
 

Bij de prijsberekening worden rekening gehouden met: 
 
- stabiliteitsstudie 
- bemalingsstudie 
- bereikbaarheid van de bouwplaats 
- grootte van de bouwput en de mogelijke technieken 
- optimale combinatie van technieken 
- voorziene fasering 
 
Zo kan een technische totaaloplossing aangeboden  
worden voor de volledige bouwput. 

 
 

 
 
 
 
 



Uitvoering 
 

Bij de uitvoering van de bouwput wordt een totaal 
planning opgesteld. 
 
Hierbij beschikken wij over de volgende technieken 

welke gecombineerd worden: 

 

Beschoeiingstechnieken 

Secanspalenwanden 

Soilmixwanden (CSM-TSM) 

VHP groutwanden 

Onderschoeiing en beschoeide sleuven 

Berlinerwanden - damwanden 

 

Schoringstechnieken 

Ankers 

Nagels 

Stempelramen 

Stross 

Onderwaterbeton 

Groutstempel 

 

Bemalingstechnieken 

Binnen en/of buiten de bouwput 

Filterbemaling 

Diepe putten (bronnen) 

Retourbemaling 

Waterdichte bodems 

 

Grondwerken 

Uitgraven 

Gefaseerd uitgraven 

In stross uitgraven 

Afvoer volgens milieuklasse 

 

Betonwerken 

Onderwaterbeton 

Betonvloeren 

Betonwanden  

Spuitbetonwanden 
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zonder 
Ankers 

 
“Stross” 

1. Beschoeiïngswanden 

2. Clusterpalen 
“bodemverbetering” 
 

3. Boren en plaatsen 
prefab-strosskolom 

 

4. Storten dakplaat op  
slibwanden en  
strosskolommen 

5. Uitgraven parking -1  
en storten vloer 

6. Uitgraven parking -2 
en storten vloer 

7. Definitieve afwerking 
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