
Door de aanwending van grindkernen ontstaat een grond-

verbetering waarbij het draagvermogen en het zettingsge-

drag van de oorspronkelijke grondlagen in belangrijke 

mate gunstig beïnvloed worden. Hiertoe wordt grind via 

een holle trilnaald grondverdringend op de gewenste diep-

te gebracht en verdicht.  

 

Uitvoeringswijze 

 

Onder voortdurend trillen en mede dankzij het eigengewicht van 
de trilnaald en een neerwaarts gerichte kracht, wordt de trilnaald 
tot op de gewenste diepte in de grond gebracht. Hierbij wordt de 
natuurlijke bodem radiaal opzij gedrukt. Aldus ontstaat een cilin-
drische ruimte die door persluchtinjectie wordt opengehouden. 
Zodra de draagkrachtige laag bereikt is, wordt de trilnaald ca. 50 
cm opgehaald en wordt in deze ruimte via een voerbuis, die van-
af het maaiveld tot onder de trilnaald reikt, grind onder luchtdruk 
geïnjecteerd. Het grind wordt vervolgens door de trilnaald in de 
wand gedrukt tot de opnamecapaciteit van de bodem in de be-
schouwde zone is bereikt. Door trapsgewijs ophalen van de tril-
naald wordt aldus een sterk verdichte continue grindzuil in de 
bodem opgebouwd.   
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Toepassingen  

 

- In de woningbouw: 
*  Balkenrooster + zolen op grindkernen. 
* Algemene funderingsplaat op grondverbete-
ring d.m.v. grindkernen.  
* Klassieke doorlopende betonzolen gefundeerd 
op grindkernen.  

- In de lichte industriebouw volstaat het veelal 
om onder de constructie van het gebouw licht-
gewapende betonzolen te voorzien die de ko-
lomlast overdragen naar een of meerdere 
grindkernen.  
- Heeft men te maken met een zwaar belaste 
industrievloer, dan bestaat een goede oplossing 
erin om onder de vloer een grindkernenraster 
aan te brengen (reductie zettingen). 
- Grindkernen in een talud verhogen de gemid-
delde hoek van inwendige wrijving en zodoende 
de veiligheid tegen afschuiving.  
- Grindkernen als grondverbetering onder col-
lectoren (reductie van de zettingen). 
- Grindkernen als grondverbetering onder de 
fundering van windmolens (verhogen van het 
draagvermogen en reductie van de zettingen). 
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Voordelen  

 

- Weinig tijdverlies: na afgraving van de bovenste 80 cm. 
mogen de grindkernen direct belast worden.  
- Dikte en wapeningspercentage van een betonplaat op 
grindkernen zijn veel geringer dan bij een oplossing met bal-
ken. 
- Voor eenzelfde draagvermogen is de lengte van de grind-

kernen meestal kleiner dan die van palen.  
- Prefab betonzolen (beschouwd als zolen op volle grond) zijn 
toepasbaar 
- Lengte van de grindkernen is aanpasbaar aan de bodemge-
steldheid 
- Door toevoeging van cement bij het grind kan het draag-
vermogen van de grindkernen verhoogd worden 


