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Aangezien de te verlenen bouwvergunning dikwijls afhangt van de CO2-emissie 
van machines, is besloten tot de aanschaf van een Lebotec LBT-4322-B voor 
het maken van betonschroefpalen. Het is de eerste funderingsmachine in de 
Benelux op basis van een middelrange Doosan machine van de Streep-7 gene-
ratie. Deze beschikt dan ook over een dieselmotor die voldoet aan EU Stage V 
emissienormen. ‘Bo’ van Bovast verwijst naar Boer en Boogaard. ‘Vast’ staat 
voor de vaste ondergrond en de vastigheid die wordt opgezocht bij projecten. 
Bovast werkt door heel Nederland en beschikt over een gemotiveerd team met 
jarenlange kennis en expertise binnen de branche. Men is gespecialiseerd in 
betonschroefpalen, een techniek die weinig overlast veroorzaakt voor de omge-
ving in de vorm van trillingen of geluid. Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid 
vindt men heel belangrijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van de modernste 
machines en technieken.

Extra aandacht
Continu wordt gezocht naar verbeteringen en wordt de manier van werken 
aangepast. Bovast wil naast trots zijn op haar palen ook trots zijn op de bouw-
plaats, door het werk schoon op te leveren. Tijdens het boren van palen komt er 
immers grond naar boven, die verplaatst moet worden om de wapeningskorven 
te kunnen plaatsten. Deze grond moet ook afgevoerd worden en zorgt voor 
het nodige grondwerk. Bovast besteedt hier extra aandacht aan, waardoor de 
bouwput bij dit paalsysteem eveneens netjes wordt achtergelaten. Wat dat 

Lebotec uit Wijchen bouwde voor Bovast Funderingstechniek uit IJsselmuiden 
een nieuwe LBT-4322-B funderingsmachine als ook een BP 100 rupsmobiele 
betonpomp. Daarmee vormen ze samen een perfecte combinatie om tril-
lingvrij en stikstofarm te funderen. Een goede reden om een bezoek aan de 
Lebotec machines van Bovast te brengen. Bovast Funderingstechniek is een 
jonge onderneming op het gebied van funderingstechnieken. In 2019 is het 
bedrijf opgericht door Erwin de Boer en André Boogaard, die elkaar kenden 
via het werk en goed samenwerkten op bouwprojecten. Erwin was voorheen 
werkzaam als uitvoerder in de funderingstechniek en André als eigenaar van 
grondverzetbedrijf Boogaard GWW. Ze zagen een gat in de markt op het gebied 
van funderingstechniek door te investeren in een duurzame boorstelling om 
betonschroefpalen mee te kunnen maken. Trillingvrij en geluidsarm funderen 
wordt steeds belangrijker voor bouwers. Bovendien stellen opdrachtgevers 
vaker strenge eisen voor wat betreft de uitstoot van het ingezette materieel.

Bovast Funderingstechniek kiest voor Lebotec boor-

stelling en betonpomp om trillingvrij en stikstofarm 

te kunnen werken.
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betreft merkt de opdrachtgever amper verschil tussen boorwerk of heiwerk. 
Bovast heeft reeds jarenlange ervaring in grondwerk en draagt zorg voor een 
schone bouwput. Zowel voor aanvang van de funderingswerkzaamheden als 
na afloop. Het motto luidt dan ook: schoon erin, is schoon eruit. Tijdens ons 
bezoek aan de nieuwe Lebotec machine valt dat zeker op. De grond die bij iedere 
betonschroefpaal vrijkomt wordt direct netjes aan de kant gelegd. Hiervoor 
wordt een nieuwe Doosan DX35Z van Dunnewind Funderingstechnieken inge-
zet. In de zwarte bedrijfskleur is deze minigraver een opvallende verschijning.
Na het plaatsen van de wapening wordt de kop direct op de juiste hoogte 
afgewerkt. Qua netheid wordt zo echt een visitekaartje afgegeven richting 
opdrachtgevers. Bovast ontzorgt hen en neemt het gehele traject voor haar 
rekening. Naast het funderingswerk zelf omvat dit het grondwerk voor de 
bouwkuip, de maatvoering, het akoestisch doormeten van de boorpalen en het 
koppensnellen ervan. De onderscheidende manier van werken van Bovast zorgt 
in korte tijd voor veel tevreden klanten. Er zijn inmiddels dan ook al veel beton-
schroefpalen geboord en het aantal aanvragen neemt sterk toe. Het bedrijf is 
dan wel in 2019 opgericht, maar pas sinds 1 september echt actief. Vanaf dat 
moment is de nieuwe LBT-4322-B funderingsmachine in gebruik genomen. 
Deze is door Lebotec in Wijchen speciaal ontworpen en omgebouwd. Een door 
Doosan-importeur Anema & Zn. geleverde DX300LC-7 graafmachine diende 
als basismachine en was de eerste van dit type in Nederland. 

Jarenlange ervaring
Bovast heeft goed rondgekeken naar welke machines er in de markt zijn en 
voor de specifieke activiteiten het meest geschikt blijken. Uiteindelijk is de keuze 
gemaakt voor Lebotec, omdat dit bedrijf een jarenlange ervaring en expertise 
heeft in het van bouwen van speciale funderingsmachines voor dit type werk. 
De LBT-4322-B heeft compacte afmetingen en is goed te transporteren dankzij 
het lage eigengewicht. Hiermee kunnen betonschroefpalen tot 20 meter lang 
en met een diameter van 300 tot 600 mm geboord worden. De 30-tons Doosan 

graafmachine is hiervoor flink aangepast. Er is gekozen voor een DX300LC-7 
als basismachine, omdat André Boogaard met dit merk goede ervaring heeft in 
het grondwerk. Niet onbelangrijk is tevens de uitstekende service van Anema. 
Men denkt mee en vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt, die ook goed 
worden nagekomen. Lebotec had al eerder funderingsmachines gebouwd op 
basis van Doosan machines en had daarmee dus de nodige ervaring.
Nu steeds duidelijker wordt dat de stikstofproblematiek in de bouw alsmaar 
nijpender wordt, wil Bovast daar op inhaken door een duurzame funderingsma-
chine in te kunnen zetten. Toen Anema vertelde dat Doosan een DX300LC-7 met 
Stage V dieselmotor beschikbaar heeft, die ook nog snel geleverd kon worden, 

 De Lebotec LBT-4322-B heeft een Doosan DX300LC-7 als basis. De boormotor 
weegt 2,5 ton en realiseert maximaal 80 kNm aan boorkoppel.
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cilinders aan de makelaar via het rondom versterkte chassis bevestigd. Op de 
plek waar normaal de hefcilinders van de hoofdgiek zitten is nu een schuiftafel 
geplaatst met een slag van 1 meter. Hieraan is een makelaar bevestigd met een 
lengte van 24 meter. De cilinder van de makelaar heeft verticaal een slag van 5 
meter. De kop van de makelaar, waarin de kabelschijven zitten, kan hydraulisch 
draaien. Hierdoor wordt de transporthoogte verlaagd. Bovenin de makelaar zit 
tevens de lier voor de personenlift, waarmee de funderingsmachine is uitgerust. 
Deze lier hijst 600 kg.
Ter hoogte van de ballast is er gekozen voor een hulplier met een reeptrek 
van 40 kN. Naast de cabine en aan de voorkant zijn nog eens twee hijslieren 

vielen alle puzzelstukjes in elkaar. In principe is het mogelijk om elk merk en type 
graafmachine als basismachine te gebruiken. Een voordeel is natuurlijk wel, dat 
Lebotec bij eenzelfde merk en model sneller kan ombouwen, omdat er ervaring 
mee is. Dat scheelt uiteindelijk weer een stuk in de kosten en ombouwtijd. Van 
de oorspronkelijke 30-tonner is weinig meer over gebleven. Anema kon de 
basismachine leveren zonder giek en dat scheelt enorm qua kosten.
De Doosan is bij Lebotec geheel uit elkaar gehaald en met zoveel mogelijk 
originele onderdelen weer in elkaar gezet. Het frame is volledig verzwaard en 
verlengd. Aan de achterkant zijn twee hydraulische stempelpoten gemonteerd, 
zodat de kraan zichzelf kan opdrukken. Halverwege de machine zijn de schoor-

 De Lebotec LBT-BP-100 op VTS rupsonderstel weegt ca. 13,5 ton en maakt gebruik 
van een Schwing SB 2800 betonpomp. 

 Goed is te zien waar de vier lieren zijn geplaatst en de graafarm vervangen is door 
een schuiftafel, makelaar en schoorcilinders.

 In Kampen moeten betonschroefpalen met een lengte 
van 15,5 m en 400 mm diameter worden geboord. 
Dankzij de Lebotec machines kan Bovast emissiearm 
en trillingvrij funderen.
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er niet overzichtelijker op maakt. Veel gegevens zijn niet relevant tijdens het 
boorproces. Het Huisman systeem toont dan ook alleen data die er op dat 
moment toe doet. Daardoor kan de machinist de aandacht richten op de werk-
zaamheden en onderscheidt Bovast zich door een zeer nette en vakkundige 
werkwijze. De nieuwe Lebotec machines dragen hier zeker aan bij. Het zijn de 
eerste modellen met een Stage V dieselmotor. Hierdoor is het mogelijk om met 
weinig uitstoot en zonder noemenswaardige geluids- of trillingsoverlast voor 
de directe omgeving te funderen.

gemonteerd: de pull-down lier met 40 kN trekkracht om de boormotor tijdens 
het boorproces naar beneden te trekken en de pull-up lier welke de boormotor 
hijst. Deze heeft een trekkracht van 60 kN of 240 kN op vier parten. De cabine 
en motor zijn hergebruikt. De inhoud van zowel de hydrauliek- als de dieseltank 
is verdubbeld, waarbij ook gekozen is voor een extra hydrauliekfilter. In totaal 
zijn maar liefst vijftien extra hydraulische functies op de machine gebouwd. 
Het ombouwen van de Doosan DX300LC-7 naar de Lebotec LBT-4322-B funde-
ringsmachine heeft vier maanden geduurd. Het resultaat mag er zijn en is het 
gevolg van een goede samenwerking tussen Lebotec, Bovast en Anema. Dat is 
bij zulke unieke en innovatieve projecten zeer belangrijk om succesvol te zijn. 
Daarbij is ieders kennis en ervaring nodig. 

Direct inzetbaar
De funderingsmachine beschikt over 5,2 ton aan contragewicht en weegt nu 
in totaal zo’n 51 ton. Dit is inclusief de boormotor, boorreiniger en boorbuis. 
Deze laatste wordt tijdens het transport gedemonteerd en de boormotor 
en -reiniger kunnen dan blijven zitten. Zo is de machine na transport direct 
weer inzetbaar. Het transportgewicht ligt op circa 48 ton. De transportlengte 
bedraagt 23.900 mm en de -breedte is 3.450 mm. Er is gekozen voor 900 mm 
brede rupsen, waardoor een lage bodemdruk ontstaat en het langer mogelijk 
is betonschroefpalen te boren zonder dat er draglineschotten gebruikt hoeven 
te worden. Dat hangt per project af hoe de bouwput  is voorbereid. De trans-
porthoogte bedraagt 4.070 mm. De kop van de makelaar kan hydraulisch 90° 
draaien, zodat de machine niet te hoog wordt en de kop niet gedemonteerd 
hoeft te worden. De boormotor weegt 2,5 ton en is eveneens door Lebotec zelf 
ontwikkeld en gebouwd. Deze heeft een maximum boorkoppel van 80 kNm en 
heeft een toerental van 32 t/min.
Het maximale boorgewicht van de LBT-4322-B bedraagt 4 ton. Hiermee zijn 
boorpalen tot 20 meter lengte te maken. In Kampen zijn de betonschroefpalen 
15,5 meter lang en hebben een diameter van 400 mm. Deze palen moeten 
uiteindelijk een draagkracht van 922 kN hebben. De BR 600 boorreiniger die 
onderaan de makelaar zit zorgt ervoor dat tijdens het trekken van de boor de 
grond verwijderd wordt. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de medewerkers 
rondom de machine, aangezien anders grote stukken grond omlaag kunnen 
vallen. De boorreiniger weegt 1,3 ton. De funderingsmachine wordt hoofdza-
kelijk ingezet voor het boren van palen. Dat is waarvoor machines van Lebotec 
meestal worden ingezet. Het is echter zeker mogelijk om te kiezen voor een  
hydraulisch heiblok om ook prefab palen te kunnen installeren. 
Voor het verpompen van beton, die via de leiding direct naar de boormotor 
gaat en in de boorbuis terechtkomt, is gekozen voor Lebotec’s LBT-BP-100. Het 
voordeel van deze betonpomp op een rupsonderstel is dat men veel flexibeler is 
op de bouwplaats en sneller met de boorstelling meerijdt. Daarbij is het handig 
dat beide machines van dezelfde leverancier zijn en Lebotec op dit punt veel 
expertise in huis heeft. Voor de LBT-BP-100, die een eigengewicht heeft van 
13,5 ton, plaatste de constructeur een Schwing SP 2800 betonpomp op een 
rupsonderstel. De machine kan maar liefst 100 kuub beton per uur verpompen 
bij een betondruk van 70 bar. De pomp heeft een zuigerdiameter van 200 mm 
en een werkslag van 1.600 mm. Ook hier zien we een stille en schone Stage V 
dieselmotor. De Cat krachtbron levert een vermogen van 160 kW (218 pk). Door 
middel van radiografische besturing kan de machinist van de funderingsma-
chine de betonpomp vanuit de cabine bedienen en de betondruk in de gaten 
kan houden. De pomp is verder voorzien van een watertank met een 800 liter 
inhoud, een hogedrukreiniger, een hydraulisch aangedreven compressor en 
automatische smering. Optioneel is nog een borenrek leverbaar. 

Registratiesysteem
Bovast maakt gebruik van een registratiesysteem van Huisman voor het 
registreren van gegevens. Een beproefd systeem, dat zich in de loop der jaren 
ruimschoots heeft bewezen in de markt. Hiermee kan snel gewerkt worden en 
alle gegevens uitgedraaid worden. Voor de machinist werkt het ook prettiger. 
Andere registratiesystemen tonen heel veel informatie op het display, wat het 

 De LBT-4322-B 
boorstelling weegt 
in totaal 51 ton en 
heeft een 24 m lange 
makelaar. De slag 
van de schuiftafel is 
1.000 mm. 


