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Even voorstellen
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Nico Heiligers, Bedrijfsleider BE-Inject, onderdeel van Franki Grondtechnieken .

Uitvoering van:

• betonreparaties

• vochtwering

• bodeminjecties



More than

107 years of 

international experience 
in foundation solutions



Bodeminjectie Algemeen

Bij de bodeminjectie met Silicaat ( waterglas) zijn er twee opties.

- Constructief

- Horizontaal waterremmende lagen.
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Het aanbrengen van injectieslangen

• Injectie slangen kunnen op diverse manieren worden geplaatst. 

Gangbare methodes zijn.

- Borend d.m.v Bentoniet.

- Door middel van een damwand of I- profiel ( aan de uiteinde zijn twee buizen gelast)

- Grond verdringend boren (boren/trillen) d.m.v. een buis.

- Doormiddel van een sonic ( boren/trillen)  
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Methodes van plaatsen



Aandachtpunten bij uitvoering

Met bodeminjectie kan heel veel, maar je kan er niet mee toveren!

Je moet je dan ook aan de regels van de bodeminjectie houden.

- Belangrijk in het voortraject zijn de grondonderzoeken en de bepaling van de 

injecteerbaarheid van de bodem op de berekende diepte.  Extra grondonderzoek loont.

- De hoogste grondwaterstand moet in de berekeningen worden meegenomen.

- Bij de ontwerpfase rekening houden met de diepste ontgraving. Lift en/of pompputten

moeten meegenomen worden in de evenwichtsberekeningen.

- Type wand en de daarbij behorende wandlekkage moet vooraf bepaald zijn. De 

bodeminjectie is niet 100% waterdicht, maar de wand ook niet. Het lekdebiet van de 

(dam)wand is vaak aanzienlijk groter dan van de injectielaag! 

- Eventuele oude funderingspalen moeten goed in kaart worden gebracht.

- Bij injectie is monitoring een belangrijk aandachtspunt, niet alleen voor tijdens de uitvoering

maar nog belangrijker is het aantonen van een goede bodeminjectie aan de klant. 
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Injecteren van waterglas/harder (1/2)

• Nadat de injectieslangen zijn geplaatst, kan na 4 dagen worden gestart met het injecteren van 

een waterglas/harder mengsel. De 4 dagen wachttijd worden aangehouden om de grond 

rondom het boorgat zoveel mogelijk naar haar oorspronkelijke staat te laten herstellen, zodat 

bij het injecteren de injectievloeistof op diepte blijft en niet richting maaiveld stroomt. 

• Per injectiepunt wordt er, afhankelijk van de afstand tussen de injectiepunten, een bepaald 

aantal liters geïnjecteerd. 

• Voor een laagdikte van 1,0 meter in een driehoekstramien van Δ 0,90m, is de theoretische 

hoeveelheid per injectiepunt 223 liter. Vanwege de mogelijke afwijking bij het aanbrengen van 

de injectie slangen in relatie tot de diepte, is voor het project RIVM Utrecht is een hoeveelheid 

van 285 liter bepaald bij een poriën volume van 35%.
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Wijze van injecteren



Injecteren van waterglas/harder (1/2)
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Wijze van injecteren



Injecteren van waterglas/harder (2/2)

• In verband met de mogelijkheid van het dicht injecteren van de naast gelegen injectiepunten, 

is de injectie volgorde primair en secundair. Als laatste volgt de injectie van de opsluitbollen ter 

plaatsen van de wand. 

• De methode van injecteren is om er zeker van te zijn dat er een goede aansluiting wordt 

verkregen op de wand. Bij voorkeur in geval van damwand moet er in iedere damwand kast 

een slang worden aangebracht, is dit mogelijk moet de hoeveelheid vloeistof hierop aangepast 

worden.
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De injectie druk

• De injectiedruk is de druk die nodig is om de injectievloeistof het grondpakket in te pompen. 

Hierbij is de totale injectiedruk die ontstaat afhankelijk van een aantal factoren, namelijk het 

porievolumen en het injectie debiet. Verondersteld kan worden dat de injectie druk toeneemt 

bij een hoger injectie debiet.

• De relatie tussen poriënvolume en injectiedruk is precies andersom. Bij een hoger 

poriënvolume neemt de injectie druk juist af bij een gelijk injectie debiet. Om een goed 

werkende injectie laag te verkrijgen is de injectiedruk een belangrijk punt. Met behulp van 

Regel 1 (Van der Stoel 2001) kan dit worden toegelicht. Deze regel is te gebruiken als 

vuistregel.
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De injectie druk

Regel 1: 

Q max * P max < 20                                       

Hierbij geldt:

Q max  = injectiedebiet in Liters

P max  = Injectie druk in bar

• Indien een hogere waarde wordt gehaald bij de limietwaarden van 20 is de kans op 

grondscheuring dermate groot dat niet meer gesproken kan worden van Permeation grouting. 
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Een voorbeeld in onderstaande tabel:

Diepte 

injectie 

laag (m):

Injectie 

debiet

(l/min):

Injectie 

druk

(bar):

Limiet 

waarde 1(Q 

* P < 20):

Gronddruk

(bar):

Openen ventiel

( bar)
Limiet

waarde 2 

(Q*P+ỵv+ỵg).

5,80 7,5 3 22,5 1,1 2 23,1
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Toelichting: de gronddruk is berekend uitgaande van een volumegewicht van 19 kN/m3 voor 

nat zand.

De gronddruk per m2 is dan 19 X 5,80 =110,5kN/m2. Staat gelijk aan 1,1 bar.

Volgens de tabel geldt dat de limietwaarde volgens Regel 1 (na optelling van de 

gronddrukken), het injectie ventiel verhoogd mag worden naar een waarde van 23,1. Volgens 

de regel mag er nog gesproken worden van permeation grouting aangezien de waarde van 

22,5 binnen de waarde van 23,1 valt.



Injectie unit (1/3)

• De injectieunit is ingericht met een gesepareerde mengunit en voorraadvat met een ready-

mengsel voor een constante kwaliteit van het waterglas/harder mengsel. In de mengunit 

worden batches aangemaakt van minimaal 200 ltr en maximaal 800 ltr, Hierdoor wordt een 

continue proces gecreëerd. Per batch kan door de operator de samenstelling van het 

injectiemengsel worden gewijzigd e.e.a. op basis van de resultaten van de genomen 

monsters.
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Injectie unit (2/3) 

• De voor het werk RIVM was de ingeplande unit is voorzien van 20 pompen. Elke 

pomp heeft in het computersysteem een eigen nummer.  Aan de buitenzijde van 

de container zijn de aansluitpunten van de pompen aangebracht waarop deze 

nummering zichtbaar is.

• Hierop wordt de injectieslang (blauw) aangesloten. Aan het einde van deze slang 

wordt het nummer van de pomp door middel van een label zichtbaar gemaakt.
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Injectie Unit (3/3)

Het mengsel kan worden aangepast in verhouding aan hand van het monster die 

genomen wordt tijdens het injecteren. De injectie techniek is zo gebaseerd dat de 

reactietijd (kiptijd) van de vloeistof moet plaats vinden nadat de volledige bol is 

gecreëerd in de grond. Indien de kiptijd te kort is slaat het mensel om voordat de bol 

gevormd is en kan een afwijkende vorm van de bol ontstaan. Hierdoor kunnen 

problemen ontstaan in de aansluiting van de bollen.

Hierop wordt het mengsel aangepast, hierdoor zal de hoeveelheid harder aangepast 

worden tussen 1,1% en de 1,5 % afhankelijk van de temperatuur van het water en de 

buiten temperatuur. Hoe hoger de temperatuur hoe lager het percentage harder.
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Registratie / Monitoring

• Gezien het belang van de continuiteit van de bodeminjectie is het van belang om 

een aantal uitvoeringsparameters vast te leggen tijdens de uitvoering. Zo kunnen 

injectiedebieten en injectiedruk een goede indicator vormen van het succes van 

elke individuele injectie en de opbouw van de betreffende ‘ bol’. 

• Registratie van defecte injectieslangen, obstakels, wegvallende druk, 

bemonstering van de injectievloeistof (kiptijd) etc. geeft een goed beeld van waar 

mogelijk een lek in de injectielaag kan voor komen. 
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Opslag materialen
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• Harder wordt opgeslagen in IBC’s. Harder moet vorstvrij worden opgeslagen, hiervoor wordt

een verwarmde container gebruikt.

• Waterglas wordt opgeslagen in tanks (foto tank)



Bodeminjectie Nieuwbouw RIVM
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▪ Opdrachtgever: consortium MEET Strukton;

▪ Nieuwe duurzame huisvesting RIVM en CBG;

▪ Een 80 meter hoog gebouw van 18 verdiepingen;

▪ Uitgevoerd 2017-2018.

Algemene project informatie



Bodeminjectie Nieuwbouw RIVM

▪ Franki kreeg opdracht voor realisatie van de complete droge op diepte aangebrachte 

bouwput

▪ Ruim 5000 m² soil mix - CSM wand;

▪ 198 ankers;

▪ 73 boorpalen van grote diameter onder thixotrope vloeistof;

▪ Ø 1850 mm, 57.8 m en 58.8 m lang

▪ Horizontale bodeminjectie van 15.000 m², op een diepte van 7 m;
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Scope en hoeveelheden



Bijzonderheid op dit werk

Gedurende de uitvoering werden we als Franki Grondtechnieken geconfronteerd met 

de vraag of de bouwkuip gecompartimeerd kon worden. Hierbij kregen we de 

volgende uitgangspunten:

1. Geen damwand;

2. Geen CSM;

3. Niet constructief

Franki heeft een wand ontworpen van softgel met een steunberm van grond. We 

hebben hierbij samengestelde slangen gestaffeld aangebracht onder een hoek van 

45 graden. Na uitvoering kon na 7 dagen de helft van de bouwkuip worden

ontgraven, terwijl in het andere deel de palen en bodem injectie nog werden

aangebracht.  
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Bijzonderheid op dit werk

Tekening van de aangebrachte slangen en het injectiemassief
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“lessons learned”

• Na het aanbrengen van de injectielaag en de uithardingstijd van 5 dagen ( normaal

7 dagen) is men de bemaling gaan plaatsen. Toen deze was geplaatst is    men 

direct begonnen met ontgraven i.v.m. de tijdsdruk. Hieruit blijkt dat er in het begin 

problemen waren met het water. Het is dus belangrijk dat het grondwater de tijd

krijgt langzaam te dalen met het juiste bemalingstype.

• De grote diameter palen zijn gemaakt met bentoniet als steunvloeistof, tijdens het 

injecteren is gebleken dat de injectiepuntjes rond de palen moeilijker injecteerbaar

waren. Intreding van bentoniet in het korrelskelet bemoeilijk de injectie met het 

waterglas mengsel. Dit is hier opgelost door meer puntjes te plaatsen.
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Lekdebied
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Een blik in de toekomst

Alternatieven voor waterglasinjectie:

Door BE-inject is een bodeminjectie uitgevoerd door middel van biostabilisatie. 

Natuurlijke bodembacteriën in de bodem worden geactiveerd en maken zelf cement, 

waardoor het zand wordt samengekit.

De technische kennis met betrekking tot het injecteren van BE Inject in 

samenwerking met de specialisten van Groundwater Technology moet dit tot een 

succes maken. 

Het betreft een kunstwerk “Loopgraaf voor de Vrede” waarbij door middel van deze 

injectiemethode het zand van de loopgraafwanden duurzaam is gestabiliseerd.
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Thank You

Nico Heiligers

Bedrijfsleider BE-inject

06-13994559

Nico.heiligers@franki.nl


