
Tot nu betekende boren het gebruiken 
van in de grond gevormde palen. Met alle 
risico’s van dien. Denk aan het uitspoelen 
van het beton, of terugverende veenlagen 
die de paalschacht nadelig beïnvloeden. 
Bovendien resulteert een droogtijd van vijf 
dagen in behoorlijk wat tijdverlies.

Logische routing
Hoe anders gaat het met de nieuwe, holle 
HPS-schroefpalen. HPS zegt precies waar 
het om gaat: een Holle Prefab Schroefpaal. 
De holle binnenruimte zorgt voor minder 
gebruik van grondstoffen en een lager 
gewicht, dat weer bijdraagt aan een 
gunstige CO2-voetafdruk in bijvoorbeeld 
het transport. Ook kan de ruimte eventueel 
worden benut voor een energiebalans-
systeem of extra wapening. Bovendien is 
de wanddikte bij met het HPS-systeem 
geschroefde stalen buizen nog maar drie 
mm: ruim voldoende om de torsiekrachten 

in de grond op te vangen waar traditionele 
schroefpalen een wand van acht tot 
tien mm nodig hebben. Ook hier weer 
besparing op materiaal en gewicht. Maar 
verreweg het grootste pluspunt is de prefab 

uitvoering, waardoor de permanente voor-
spanning een hoge kwaliteit oplevert en 
er achter elkaar kan worden doorgewerkt, 
aldus directeur Martin Kool. “Je kunt op 
deze manier alle palen voor een poer in één 
keer aanbrengen. Met de kraan volgens de 
meest logische routing door de bouwput 
is dus voldoende. Bovendien laten deze 
schroefpalen zich met een oplanger uitste-
kend tot onder het maaiveld aanbrengen 
waardoor je niet meer werk en beton inzet 
dan precies nodig is.”

KOMO-gecertificeerd
Op dit moment kan er al één variant 
worden toegepast, namelijk de achtkan-
tige Octicon 365/430 van Lodewikus uit 
Oosterhout. Deze specifieke vorm zorgt 
ervoor dat tot wel dertig procent meer 
belasting opgenomen kan worden verge-
leken met een normale vierkante paal. 
Daardoor is deze met name geschikt voor 

de zwaardere toepassingen, zoals appar-
tementengebouwen, bruggen en viaducten. 
Daarnaast brengt fabrikant HPS rond de 
zomer de vierkant 260 paal voor met name 
woningbouw op de markt. “Het systeem 
is KOMO-gecertificeerd en is kwalitatief 
gelijkwaardig aan de traditionele heipalen. 
Maar vooral in slappe bodems een gewel-
dige uitkomst. Ook voor de aannemer, die 
minder gedoe heeft bij het gereedmaken 
van de bouwput voor de onderaannemer 
die het funderingswerk uitvoert. Bovendien: 
minder gedoe vooraf betekent ook minder 
gedoe achteraf vanwege schades.” 
Belangrijk is de rol van de architect en 
constructeur – en de vooruitdenkende 
aannemer, benadrukt Kool. Want zodra die 
weet dat er in slappe grond gebouwd gaat 
worden, moet het HPS-systeem meteen 
in het palenplan worden opgenomen. De 
prijs is overigens vergelijkbaar met een 
grondverdringende schroefpaal met natte 
beton, dus dan is het makkelijk kiezen.
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Over Heibedrijf M. Kool
Heibedrijf M. Kool is gespecialiseerd 
in prefab heipalen, schroefpalen 
en stalen damwanden. Samen met 
het grondverzetbedrijf van zijn broer 
Wouter Kool worden onder de naam 
Aannemingsbedrijf Gebroeders Kool 
complete bouwputten aangenomen.

Nieuw geluidsarm, trillingvrij en grondverdringend funderingssysteem

De stille kracht van 
prefab schroefpalen

Bouwen kan nog altijd beter. Dat bewijst Martin Kool van het gelijknamige heibedrijf uit 
Wilnis met het gloednieuwe en gepatenteerde HPS-systeem. Hiermee is het mogelijk 
onder andere Octicon-schroefpalen en andere holle prefab betonpalen grondverdringend 
en trillingvrij aan te brengen. Een uitkomst in met name slappe grondlagen omdat er 
geen risico op uitspoelen van natte beton meer is zoals bij in de grond gevormde palen. 
En er zijn meer voordelen.
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