
 
 
 

Houten palen 
  
Heeft uw een lage belasting over te brengen naar de ondergrond? Dan kan de houten paal, eventueel met 
betonnen opzetter, wellicht een financieel voordeel voor uw fundering betekenen. De houten paal is door 
de eeuwen heen al veelvuldig toegepast.  
Hoewel tegenwoordig veelal voor de prefab paal wordt gekozen bestaat er nog steeds een specifieke 
markt voor de houten paal. Hierbij val met name te denken aan lichte en/of tijdelijke constructies als 
aanbouwtjes, kassen en rioleringswerken. 
Uiteraard doet hij ook uitstekend dienst als hulppaal. 
 

 
Kenmerken paalsysteem 
 Het paalsysteem is 100% grondverdringend; 
 Paalsysteem is niet trillingsvrij; de trillinghinder kan worden beperkt 

door het voorboren of loswoelen van de palen met een avergaar; 
 Geschikt voor uitvoering in slappe lagen; 
 Beperkt draagvermogen alleen op druk; 
 Paalsysteem is niet geluidsarm; Uitvoering met hydraulische blokken 

uitgerust met een geluiddemper geeft echter minder geluidsoverlast 
naar de omgeving;  

 Aanpassing paallengte tijdens uitvoering mogelijk; 
 Veelvuldig toegepast bij lichte en/of tijdelijke constructies; 

 
 
Vervaardigingsmethode 
 Houten paal wordt conform specificatie naar werk getransporteerd en gelost; 
 De houten paal wordt op het maaiveld geplaatst; 
 De paal wordt ingebracht door middel van heien bovenop de paal met een (hydraulisch) valblok of 

een dieselblok; 
 Bij het bereiken van het gewenste inheiniveau wordt het heiblok van de paalkop verwijderd; 
 Veelal wordt in verband met duurzaamheid de paal voorzien van een betonnen oplanger waarbij de 

houten paalkop onder de grondwaterstand wordt weggeheid;  
 Indien de paalwapening in de constructie opgenomen moet worden wordt de paalkop hydraulisch 

gekraakt of handmatig gesneld. 
 

 

Productspecificaties 

puntdiameter puntomtrek Kleurmerkteken max. lengte 
[mm] [mm]  [m] 
90 280 tot 300 Oranje 12,00 
110 340 tot 400 Rood 23,00 
130 400 tot 430 Groen 22,00 
140 430 tot 460 Blauw 20,00 
150 460 tot 490 Geel 20,00 
160 > 490 Wit 19,00 
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Bovenstaande palen kunnen met de volgende opties worden uitgevoerd: 
 Betonnen oplangers 

 
Verder kunnen de volgende specials worden geleverd: 
 Met stalen koppelbussen kunnen de houten palen gesegmenteerd worden uitgevoerd; 
 Hardhouten Azobé palen; 
 

Draagkracht / vervormingsgedrag 
 Paalklassefactoren conform NEN 6743 en CUR-richtlijn 2001-4; 

 - Paalpunt    ap = 1,0  
      b = 1,0 (bij standaard schacht/voetafmeting) 
 - Schachtwrijving drukpalen  as = 0,012 (tapse palen) 
      as = 0,010 (niet tapse palen) 
 - Schachtwrijving trekpalen   at = 0,000 (tapse palen) 
      at = 0,007 (niet tapse palen) 

 Last-vervormingsgedrag vergelijkbaar met prefab palen en overeenkomstig type 1 van NEN 6743 
figuur A34-18/19;  

 Belastingspectrum: druk tot 200 kN. 
 
Inbrengmethoden 
 Uitwendig heien met vrije val of 

hydraulisch valblok tot 1,5ton; 
 Trillen met hoogfrequent triplaat; 
 Mogelijke schoorstanden achterover 

maximaal 1:1 en voorover maximaal 4:1; 
 Verdiept wegheien van palen zodat er 

minder gesneld hoeft te worden; 
 Voorboren van de palen ter beperking 

trillingen of om zware tussenlagen te 
passeren; 

 Voorheien van de palen om zware 
toplagen te passeren; 

 Spuiten voor het passeren van 
tussenlagen met zeer 
hoge heiweerstanden; 

 
Controlemogelijkheden 
 Inheidiepte door kalenderen goed 

controleerbaar (niet bij trillen); 
 Heitoezicht; 

 
Toepassingsgebied 
 Lichte en/of tijdelijke constructies als 

aanbouwtjes, kassen en 
rioleringswerken; 

 Palenmatrassen ten behoeve van 
kassenbouw; 
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