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Nationaal voorwoord van NBN EN 1997-2:2007
1. De norm NBN EN 1997-2:2007 « Eurocode 7 - Geotechnisch ontwerp - Deel 2 :
Grondonderzoek
en
beproeving
(+AC:2010)»
omvat
de
nationale
bijlage
NBN EN 1997-2 ANB:2013 met een normatief karakter in België. Hij vervangt vanaf de
datum van de publicatie in het Belgische Staatsblad van de bekrachtiging van de norm
NBN EN 1997-2 ANB:2013 de volgende normen:
•
•

NBN ENV 1997-2:1999 “Eurocode 7: Grondmechanisch ontwerp - Deel 2: Ontwerp
steunend op laboratoriumproeven”;
NBN ENV 1997-3:1999 “Eurocode 7: Grondmechanisch ontwerp - Deel 3: Ontwerp
steunend op veldonderzoek”.

Het corrigendum EN 1997-2:2007/AC:2010, zoals door CEN gepubliceerd, is na deze norm
toegevoegd.

2. De Nederlandstalige versie van EN 1997-2 werd opgesteld op basis van een
voorkeurterminologie die in samenwerking tussen NBN en NEN opgesteld was. Daarbij
werd voor elk begrip een unieke woordkeuze gemaakt. Dit heeft voor gevolg dat in de norm
uitdrukkingen voorkomen die in één van de twee landen minder gebruikelijk zijn. Hierna
volgt een lijst met synoniemen:

Oorspronkelijke term
(Engels)
accidental situation

Verplichte term
(Nederlands)
buitengewone situatie

Synoniem (B); (N)
bijzondere situatie (N);
buitengewone toestand (B)

2bis. De Europese normen (EN) waarnaar de tekst van deze norm met hun Engelse titel
verwijst, dragen in België de volgende Nederlandstalige titels :
•

Vermelde norm met Engelse titel

EN 1990:2002 Eurocode — Basis of structural
design
EN 1997-1:2004 Eurocode 7 — Geotechnical
design — Part 1: General rules
EN ISO 14688-1 Geotechnical investigation and
testing — Identification and classification of soil
— Part 1: Identification and description
EN ISO 14688-2 Geotechnical investigation and
testing — Identification and classification of soil
— Part 2: Classification principles
EN ISO 14689-1 Geotechnical investigation and
testing — Identification and classification of rock
- Part 1: Identification and description
EN ISO 22475-1 Geotechnical investigation and
testing — Sampling by drilling and excavation
and groundwater measurements — Part 1:
Technical principles of execution
EN ISO 22476-1 Geotechnical investigation and

•

Nederlandstalige titel (NBN)

EN 1990:2002
Eurocode - Grondslag voor
constructief ontwerp
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnisch
ontwerp - Deel 1: Algemene regels
EN ISO 14688-1 Grondmechanica - Onderzoek
en proeven - Vereenzelviging en indeling van
gronden - Deel 1 : Vereenzelviging en
beschrijving
EN ISO 14688-2 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Identificatie en classificatie van
grond - Deel 2: Grondslagen voor een
classificatie
EN ISO 14689-1 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Identificatie en classificatie van rots
- Deel 1: Identificatie en beschrijving
EN ISO 22475-1 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Monsternemingsmethoden en
grondwatermetingen - Deel 1: Technische
uitvoeringsprincipes
EN ISO 22476-1 Geotechnisch onderzoek en
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testing — Field testing — Part 1: Electrical CPT
and CPTU

beproeving - Veldproeven - Deel 1:
Penetratieproef met elektrische conus en
piëzoconus
EN ISO 22476-2 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Veldproeven - Deel 2:
Slagsondering
EN ISO 22476-3 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Veldproeven - Deel 3: Standaardpenetratieproef
EN ISO 22476-4 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Veldproeven - Deel 4: Ménard
pressiometerproef
EN ISO 22476-5 Geotechnisch onderzoek en
beproeving - Veldproeven - Deel 5: Proef met
een flexibele dilatometer

EN ISO 22476-2 Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 2: Dynamic
probing
EN ISO 22476-3 Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 3: Standard
penetration test
EN ISO 22476-4 Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 4: Ménard
pressuremeter test
EN ISO 22476-5 Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 5: Flexible
dilatometer test
EN ISO 22476-6* Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 6: Self boring
pressuremeter test
EN ISO 22476-8* Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 8: Full
displacement pressuremeter test
EN ISO 22476-9* Geotechnical investigation and
testing — Field testing — Part 9: Field vane test
EN ISO 22476-12 Geotechnical investigation
EN ISO 22476-12 Geotechnisch onderzoek en
and testing — Field testing — Part 12:
beproeving - Veldproeven - Deel 12:
Mechanical CPT
Mechanische sondering (CPTM)
EN ISO 22476-13* Geotechnical investigation
and testing — Field testing — Part 13: Plate
loading test

*nog niet gepubliceerd.
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Voorwoord
Dit document (EN 1997-2:2007) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 250 "Constructieve
Eurocodes", waarvan BSI het secretariaat voert.
Deze Europese norm moet uiterlijk in juni 2007 de status krijgen van een nationale norm, hetzij door de
publicatie van een eensluidende vertaalde tekst, hetzij door het overnemen van een van de bronteksten.
Nationale normen die strijdig zijn met deze norm, moeten uiterlijk in maart 2010 ingetrokken zijn.
Dit document vervangt ENV 1997-2:1999 en ENV 1997:3-1999
CEN/TC 250 is verantwoordelijk voor alle Constructieve Eurocodes.
Volgens het huishoudelijk reglement van CEN/CENELEC zijn de nationale normalisatie-instellingen van
de volgende landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, @Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Achtergrond van het Eurocode-programma
In 1975 besloot de Commissie van de Europese Gemeenschap, op grond van artikel 95 van het Verdrag
(van Rome), tot een actieprogramma op het gebied van de bouw. Het doel van het programma was het
wegwerken van technische handelsbelemmeringen en het harmoniseren van technische voorschriften.
In dit actieprogramma nam de Commissie het initiatief een reeks van geharmoniseerde technische
voorschriften voor het ontwerp en de berekening van bouwwerken op te stellen, die, in eerste instantie,
dienst zouden doen als alternatief voor de vigerende nationale voorschriften in de Lidstaten en,
uiteindelijk, deze zouden vervangen.
Gedurende vijftien jaar heeft de Commissie met de hulp van een stuurgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van de lidstaten, de ontwikkeling van het Eurocode-programma gestuurd, dat in de
jaren ’80 leidde tot de eerste generatie Europese codes.
1

In 1989 besloten de Commissie en de Lidstaten van de EU en EVA, op basis van een overeenkomst
tussen de Commissie en CEN, de opstelling en de publicatie van de Eurocodes met behulp van een
reeks Mandaten aan CEN over te dragen, teneinde de Eurocodes in de toekomst de status van Europese
norm (EN) te verschaffen. Dit verbindt de Eurocodes de facto met alle bepalingen van de Richtlijnen van
de Raad en/of de Besluiten van de Commissie die over Europese normen gaan (bijvoorbeeld de Richtlijn
van de Raad 89/106/EEG inzake voor de bouw bestemde producten – RBP of BPR*– en de Richtlijnen
van de Raad 93/37/EEG, 92/50/EEG en 89/440/EEG inzake overheidsopdrachten voor de uitvoering van
werken en voor dienstverlening en de gelijkwaardige Richtlijnen van EVA, uitgevaardigd met het oog op
het creëren van de interne markt).
Het programma van de constructieve Eurocodes omvat de volgende normen, in het algemeen bestaande
uit meerdere delen:

1

Akkoord tussen de Commissie van de Europese Gemeenschap en het Europees Normalisatiecomité (CEN) betreffende het werk
aan de Eurocodes voor het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken (BC/CEN/03/89).
* Nationale voetnoot: In Nederland RBP (Richtlijn Bouwproducten), in België BPR (Bouwproductenrichtlijn)
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EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997
EN 1998
EN 1999

Eurocode :
Eurocode 1:
Eurocode 2:
Eurocode 3:
Eurocode 4:
Eurocode 5:
Eurocode 6:
Eurocode 7:
Eurocode 8:
Eurocode 9:

Grondslagen van het constructief ontwerp
Belastingen op constructies
Ontwerp en berekening van betonconstructies
Ontwerp en berekening van staalconstructies
Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
Ontwerp en berekening van houtconstructies
Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
Geotechnisch ontwerp en berekening
Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies
Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies

Eurocode-normen erkennen de verantwoordelijkheid van de regelgevende (overheids)instanties in elke
Lidstaat en waarborgen hun recht om waarden te bepalen in verband met op nationaal niveau
gereglementeerde veiligheidsaangelegenheden, daar waar deze waarden van Lidstaat tot Lidstaat blijven
verschillen.

Status en toepassingsgebied van de Eurocodes
De Lidstaten van de EU en EVA erkennen dat de Eurocodes in de hoedanigheid van verwijzingsdocumenten dienen:
– als middel om aan te tonen dat gebouwen en civieltechnische werken voldoen aan de fundamentele
eisen van de Richtlijn van de Raad 89/106/EEG, in het bijzonder aan de Fundamentele Eis N°. 1 –
Mechanische weerstand en stabiliteit – en de Fundamentele Eis N°. 2 – Veiligheid in geval van brand.
– als basis voor het opstellen van contracten voor bouwwerken en de daarbij behorende
ingenieursdiensten,
– als kader voor het opmaken van geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten
(EN’s en ETA’s).
De Eurocodes hebben, voor zover zij betrekking hebben op de bouwwerken zelf, een directe relatie met
2
de basisdocumenten , waarnaar verwezen is in Artikel 12 van de RBP (BPR), alhoewel zij naar hun aard
verschillend zijn van de geharmoniseerde productnormen3. Daarom dienen Technische Commissies van
CEN en/of Werkgroepen van EOTA werkend aan productnormen technische aspecten die voortkomen uit
het werk aan de Eurocodes, voldoende in beschouwing te nemen, teneinde te komen tot volledige
overeenkomst van deze technische voorschriften met de Eurocodes.
De Eurocode-normen voorzien in gewone constructieve ontwerp- en berekeningsregels voor dagelijks
gebruik, voor het ontwerp en de berekening van gehele constructies en samenstellende delen, van zowel
traditionele als innovatieve aard. Ongewone constructies of ontwerpomstandigheden zijn niet specifiek
opgenomen en in deze gevallen zal van de constructief ontwerper aanvullend vakkundig onderzoek
worden gevergd.

2

Volgens Art. 3.3 van de RBP (BPR) moeten de fundamentele eisen (FE’s) concreet vertolkt worden in basisdocumenten, teneinde
de noodzakelijke verbanden te leggen tussen de fundamentele eisen en de mandaten voor de geharmoniseerde EN’s en
ETAG’s/ETA’s.
3
Volgens Art. 12 van de RBP (BPR) moeten de Basisdocumenten:
a) de fundamentele eisen concreet vertolken door terminologie en technische grondslagen te harmoniseren en klassen of niveaus
aan te geven voor elke eis waar nodig;
b) methoden aangeven om deze klassen of niveaus van eisen te correleren met de technische voorschriften, bijvoorbeeld
berekenings- en beproevingsmethoden, technische regels voor uitvoerings-/bouwplannen enz.;
c) als verwijzing dienen voor het opstellen van geharmoniseerde normen en richtlijnen voor Europese technische goedkeuringen.
De Eurocodes spelen de facto een gelijkaardige rol op het gebied van FE 1 en een deel van FE 2.
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Nationale normen als implementatie van de Eurocodes
De nationale normen als implementatie van de Eurocodes zullen de volledige tekst omvatten van de
Eurocode (met inbegrip van alle bijlagen), zoals gepubliceerd door CEN. Deze tekst mag worden
voorafgegaan door een nationaal titelblad en een nationaal voorwoord en mag worden gevolgd door een
nationale bijlage.
De nationale bijlage mag alleen informatie bevatten over de parameters die in de Eurocode opengelaten
zijn voor nationale keuze, aangeduid als nationaal bepaalde parameters, die van toepassing zijn op het
ontwerp en de berekening van te realiseren gebouwen en civieltechnische werken in het desbetreffende
land, te weten:
– waarden en/of klassen waarvoor alternatieven zijn gegeven in de Eurocode,
– te gebruiken waarden waarvoor alleen een symbool is gegeven in de Eurocode,
specifieke gegevens van een land (geografische, klimatologische enz.), bijvoorbeeld een sneeuwkaart,
de te volgen methode, ingeval alternatieve werkwijzen in de Eurocode zijn gegeven.
Zij mag eveneens bevatten:
uitspraken over het gebruik van informatieve bijlagen,
– verwijzingen naar niet-tegenstrijdige, aanvullende informatie om de gebruiker te helpen bij het gebruik
van de Eurocode.

Verbanden tussen Eurocodes en geharmoniseerde technische voorschriften
(EN’s en ETA’s) voor bouwproducten
Er is behoefte aan samenhang tussen de geharmoniseerde technische voorschriften voor bouwproducten
en de technische regels voor bouwwerken4. Bovendien moet alle informatie die de CE-markering van
bouwproducten vergezelt en die naar de Eurocodes verwijst, duidelijk aangeven welke NBP’s in
aanmerking zijn genomen.

Aanvullende informatie specifiek voor Eurocode 7
EN 1997-2 geeft een richtsnoer voor het plannen en interpreteren van geotechnische laboratorium- en
veldproeven die gebruikt worden als ondersteuning van geotechnische ontwerpen van gebouwen en
civiele constructies.
EN 1997-2 richt zich naar opdrachtgevers, ontwerpers, geotechnische laboratoria, laboratoria voor
veldproeven en de overheid.
EN 1997-2 is opgevat om samen met EN 1997-1 gebruikt te worden.

Nationale bijlage van EN 1997-2
De nationale norm die EN 1997 implementeert, behoort een nationale bijlage te hebben met daarin alle
informatie voor de toepassing van EN 1997-2 in het betreffende land.

4

zie Art. 3.3 en Art. 12 van de RBP (BPR), alsook 4.2, 4.3.1, 4.3.2 en 5.2 van basisdocument 1.
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Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Onderwerp en toepassingsgebied
1.1.1 Onderwerp en toepassingsgebied van Eurocode 7
(1) EN 1997 is bedoeld om te worden gebruikt in samenhang met EN 1990-2002, die de
beginselen en eisen vaststelt voor veiligheid en bruikbaarheid, de grondslagen voor ontwerp en
nazicht beschrijft en richtlijnen geeft voor gerelateerde aspecten van constructieve
betrouwbaarheid.
(2) EN 1997 is bedoeld om te worden toegepast op de geotechnische aspecten van het ontwerp
van gebouwen en civieltechnische werken. Zij is onderverdeeld in verschillende afzonderlijke
delen (zie 1.1.2).
(3) EN 1997 gaat over de eisen voor sterkte, stabiliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid van
constructies. Andere eisen, bijvoorbeeld betreffende thermische- of geluidsisolatie, worden niet
behandeld.
(4) Getalwaarden van belastingen op gebouwen en civieltechnische werken die in het ontwerp
dienen in rekening te worden gebracht, worden voor verschillende typen constructies gegeven in
EN 1991.
Belastingen uitgeoefend door de grond, zoals gronddrukken, moeten worden berekend volgens
de regels van EN 1997.
(5) Afzonderlijke Europese normen zijn bedoeld om te worden gebruikt om zaken van uitvoering
en vakmanschap te behandelen. Zij worden aangegeven in de betreffende hoofdstukken.
(6) EN 1997 behandelt het aspect uitvoering, voor zover nodig, om te kunnen voldoen aan de
aanname van de ontwerpregels.
(7) EN 1997 behandelt niet de bijzondere eisen van ontwerp bij aardbevingen. EN 1998
verschaft aanvullende regels voor geotechnisch ontwerp bij aardbevingen, die de regels van deze
norm completeren of aanpassen.

1.1.2 Ontwerp en toepassingsgebied van EN 1997-2
(1) EN 1997-2 is bedoeld om te gebruiken in combinatie met EN 1997-1 en verstrekt
aanvullende regels voor EN 1997 voor wat betreft:
-

plannen en rapporteren van geotechnische onderzoeken
algemene eisen voor een aantal courant gebruikte laboratorium- en veldproeven
interpretatie en evaluatie van proefresultaten
afleidingen van waarden van geotechnische parameters en coëfficiënten

Bijkomend worden voorbeelden gegeven van het gebruik van veldproeven in ontwerpmethoden.
OPMERKING
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(2) Dit document geeft geen specifieke bepalingen voor milieuhygiënisch grondonderzoek.
(3) Enkel courant gebruikte geotechnische laboratorium- en veldproeven worden behandeld in
deze norm. Zij werden gekozen op basis van hun belang in de geotechnische praktijk,
beschikbaarheid in commerciële geotechnische laboratoria, en het voorkomen van een aanvaarde
proefprocedure in Europa. De laboratoriumproeven op grond zijn hoofdzakelijk toepasbaar op
verzadigde gronden.
OPMERKING
het wordt verwacht dat updates van deze norm geleidelijk laboratorium- en veldproeven zullen
omvatten die bijkomende aspecten van het gedrag van grond en rots behandelen.

(4) De bepalingen van deze norm zijn in de eerste plaats van toepassing op projecten van
geotechnische categorie 2, zoals gedefinieerd in 2.1 van EN 1997-2:2004. De eisen voor
geotechnisch onderzoek voor projecten van geotechnische categorie 1 zijn normaal beperkt, daar
de verificatie dikwijls op plaatselijke ervaring zal berusten. Voor projecten van geotechnische
categorie 3 zal de omvang van het vereiste onderzoek normaal ten minste gelijk zijn aan dat voor
projecten van geotechnische categorie 2, zoals aangegeven in de volgende hoofdstukken.
Bijkomende onderzoeken en meer geavanceerde proeven, gerelateerd aan de omstandigheden die
een project onder geotechnische categorie 3 plaatsen, kunnen mogelijk noodzakelijk zijn.
(5) De afleiding van parameterwaarden is in de eerste plaats gewijd aan het ontwerp van
paalfunderingen en funderingen op staal op basis van veldproeven, zoals uitgewerkt in de
bijlagen D, E, F en G van EN 1997-1.

1.2 Normatieve referenties
(1) De volgende normatieve documenten bevatten bepalingen die, door referentie in deze tekst,
deel uitmaken van deze Europese norm. Voor gedateerde referenties, zijn navolgende wijzigingen
of herzieningen van een van deze publicaties niet van toepassing. Desondanks worden partijen, bij
overeenkomsten die steunen op deze Europese norm, aangemoedigd de mogelijkheid te
onderzoeken om de recentste uitgaven van de normatieve documenten hieronder vermeld te
gebruiken. Voor ongedateerde referenties geldt de laatste uitgave van het normatieve document
waarnaar wordt verwezen.

EN 1990:2002
EN 1997-1:2004
EN ISO 14688-1
EN ISO 14688-2
EN ISO 14689-1
EN ISO 22475-15
EN ISO 22476-15
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Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 1: General rules
Geotechnical investigation and testing — Identification and classification
of soil — Part 1: Identification and description
Geotechnical investigation and testing — Identification and classification
of soil — Part 2: Classification principles
Geotechnical investigation and testing — Identification and classification
of rock - Part 1: Identification and description
Geotechnical investigation and testing — Sampling by drilling and
excavation and groundwater measurements — Part 1: Technical
principles of execution
Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 1:
Electrical CPT and CPTU
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