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Samenvatting
Binnen het project ‘Uitbreiding IBIS hotel’
te Amsterdam is de zogenaamde MT-paal®
toegepast. De paal wordt geïnstalleerd
middels een verticaal toegepaste Tunnel
Boor Machine. Ten tijde van het ontwerp
van de paalfundering waren van dit grote
diameter paaltype geen bewezen paalmodelleringen of paalparameters beschikbaar. Een belangrijk aandachtspunt vormde
het verlies aan effectieve korrelspanning
aan de paalpunt, mogelijk resulterend in
onacceptabel grote paalzakking. Binnen
het project bestond de unieke mogelijkheid
voor de 10 palen zowel de paalkopzakking
alsmede de paalbelasting te registreren.
De lastzakkingsdiagrammen tonen een
uniforme, directe paalrespons en een
maximum paalkopzakking van 20 mm bij
oplevering van het project.
Deze resultaten doen vermoeden dat het
verlies aan korrelspanning aan de paalpunt
tijdens het productie proces wordt gecompenseerd, de schachtwrijving bij aanvang
van de belasting al een forse bijdrage
levert en dat de MT-paal kan worden
gemodelleerd zonder verlies aan effectieve
korrelspanning aan de paalpunt.
Figuur 1 IBIS Hotel, Amsterdam, november ‘08.

Uitbreiding IBIS hotel te Amsterdam

Last zakkingsgedrag MT-palen
Inleiding
Het in opdracht van NS Vastgoed uitgevoerd
project ‘Uitbreiding IBIS Hotel’ betreft een
uitbreiding van het bestaande pand nabij het
Centraal Station te Amsterdam. De zes verdiepingen tellende uitbreiding is gerealiseerd boven de
perrons 1 en 2, waarbij drie spoorlijnen worden
overbrugd (zie figuur 1).
Tijdens de uitvoering mochten de dienstregeling
en het gebruik van de perrons niet worden onderbroken. Het vereiste paaldraagvermogen bedroeg
ca. 10.000 kN. Op 8 van de 10 paalposities diende
een 2 tot 4 m dik betonlichaam te worden gepasseerd, een restant van de rond 1900 bezweken
fundering van de westelijke spoorbrug van het
stationseiland.
De techniek van de Micro Tunneling paal
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(MT-paal) was gekozen gegeven de hoge draagkracht, de beperkte benodigde werkruimte/
hoogte, de moge lijkheid tot het passeren van
obstakels in de ondergrond, de te realiseren
paallengte en de trillingsarme paalinstallatie.
De paal wordt in de grond gebracht met behulp
van een verticaal toegepaste Tunnel Boor
Machine (TBM). De stalen casing fungeert als
tunnelbuis waarbij de reactie kracht op maaiveld
wordt aange-bracht. Wanneer het vereiste paalpunt niveau is bereikt, kan de boormachine door
de geïnstalleerde casing teruggetrokken worden
naar maaiveld. Hiertoe wordt gebruik gemaakt
van aangepaste spaken van het graafwiel, zie
figuur 2. Deze spaken kunnen tijdens het trekken
haaks op de as kantelen, waarmee de diameter
afneemt tot minder dan de inwendige buisdiameter. De open paalpunt wordt voorzien van

een grout injectie buis en afgedekt met grind.
Vervolgens wordt de bentoniet in de oversnit
langs de paalschacht verdrongen middels een
grout injectie. Na uitharding van de met beton
afgevulde paal kan de paalpuntinjectie in het
grindlichaam aan de paalpunt plaatsvinden
waarna de paalinstallatie is voltooid. In totaal
zijn 10 palen geïnstalleerd met een lengte van
25 m en een diameter van 1,4 m. Het funderingsniveau bedroeg NAP-22,5 m, overeenkomstig
28 m beneden perron niveau. De palen zijn
daarmee 9 m diep in de tweede zandlaag van
Amsterdam gefundeerd. De Eemklei bevindt
zich ter plaatse 10 m beneden het funderingsniveau. Voor iedere paal is een CPT uitgevoerd.
Na voltooiing van de eerste twee verdiepingsvloeren, waarmee een starre constructie is
verkregen, zijn de poten hydraulisch verlaagd

naar de funderingspoer op de paalkop. Ter voorkoming van doorgifte van trillingen veroorzaakt
door passerend treinverkeer is de constructie per
poot voorzien van een groot aantal veren (56 tot
84 stuks per poer). De palen zijn geïnstalleerd in
de periode van begin tot medio 2006. Op 3 juli
2007 is de constructie bestaande uit de eerste
twee verdiepingsvloeren op de poeren gevijzeld.
In augustus 2008 was de ruwbouw voltooid.
De uitbreiding van het hotel is sinds november
2008 in gebruik.

Paalontwerp
Tijdens het paalontwerp, opgesteld door Ingenieursbureau Harmelen, onstond onzekerheid
omtrent de aan te houden modelleringwijze en
de te hanteren paalparameters. Dit gegeven het
onbewezen paalgedrag en het ontbreken van
grote series proefbelastingen ten behoeve van
parameterbepaling. De onzekerheid betrof niet
het paaldraagvermogen, daar diverse berekeningssystematieken een afdoende paaldraagvermogen aangaven. De onzekerheid betrof de
verplaatsing die gepaard zou gaan met het mobiliseren van het paaldraagvermogen. De grootste
zorg ging uit naar verlies aan effectieve korrelspanning tijdens de installatie van de stalen buis
en het terugwinnen van de TBM. Teneinde de
wandwrijving tijdens de installatie te reduceren
werd een oversnit van 1 cm ten opzichte van de
uitwendige paaldiameter toegepast, zie figuur 2.
Daarnaast werd de open paalpunt na het uitnemen
van de TBM enkele dagen ongemoeid gelaten.
Teneinde verlies aan effectieve korrelspanning
tegen te gaan zijn diverse maatregelen doorgevoerd. De radius van het snijrad zou de uitwendige buisdiameter met slechts 1 cm overtreffen.
Daarnaast werd ten behoeve van een goede boorfront afdichting nabij de paalpunt een kraag met
een hoogte van 0,6 m toegepast. De 1 cm grote
oversnit werd gesteund met een bentoniet
spoeling en na het bereiken van de einddiepte
vanaf de paalpunt geïnjecteerd met grout, waarmee het lichtere bentoniet mengsel naar de
oppervlakte zou worden verdrongen. Ter hoogte
van de holocene lagen zou de bentonietschil
worden gehandhaafd ter reductie van negatieve
kleef. Tevens werd een paalpunt injectie toegepast nadat de paal afgevuld en uitgehard zou
zijn. Deze injectie zou middels het ca. 0,6 m hoge
grindbed aan de paalpunt worden uitgevoerd.
Na analyse van het paalconcept en het vervaardigingsproces door Witteveen+Bos en in overleg
met de dienst Bouwtoezicht van de gemeente
Amsterdam werd een werkplan vastgesteld
alsmede een ontwerpsystematiek en bewakings-

Figuur 2 Doorsnede TBM aan MT-paalpunt.

Figuur 3 Last-Zakkingscurves MT-palen Uitbreiding IBIS Hotel te Amsterdam.

protocol tijdens de uitvoering. De MT-paal zou
als een paaltype worden gezien met beperkte
grondontspanning aan de paalpunt en een niet
van initieel afwijkende spanningstoestand langs
de paalschacht, waarbij de schacht als half ruw,
half glad zou worden beschouwd. Het paaldraagvermogen alsmede het lastzakkingsgedrag is
vooraf bepaald met behulp van de NEN 6743.
De methode voorzag echter niet in de gekozen
combinatie van paalpunt en paalschacht. Om deze
reden is het meest gelijkende paalsysteem in de
norm gekozen, waarbij in de ontwerpberekening
een conservatiever lastzakkingsgedrag is verkregen.
Daarnaast werd vermoed dat de NEN 6743 ten
aanzien van grote paaldiameters (1 m of meer) een
overschatting van de paalzakking genereert, daar
de systematiek met name is ontleend aan het

beproeven van kleinere paaldiameters
(minder dan 0,5 m).
Negatieve kleef en samendrukking van dieper
gelegen lagen waren in het ontwerp niet
beschouwd. Teneinde een robuust, stijf en
uniform paalgedrag te bewerkstelligen zijn alle
palen ontworpen op de maximale ontwerpbelasting, hoewel 8 van de 10 palen tot ten hoogste
80% van deze belasting worden belast. De in
het ontwerp vastgestelde last zakkings curve is
gepresenteerd in figuur 4 (lijn aangeduid met
‘NEN6743 Harmelen (ap=0,75:at=0,007)’).
Tevens zijn in deze figuur 4 de meest kenmerkende
waargenomen last zakkingsdiagrammen weergegeven (gemarkeerde lijnen) alsmede de resultaten
uit de Eindige Elementen Modellering (gladde
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paalbelasting van 1600 kN tot 3500 kN en de
paalkopzakking van 2 mm tot 8 mm. Ten tijde van
voltooiing van de constructie varieerde de paalbelasting van 5500 kN tot 8800 kN en de paalkopzakking van 6 mm tot 20 mm. Uit de grafieken
blijkt dat de grootste paalbelasting niet in de
grootste paalkopzakking heeft geresulteerd.
De zakking van de constructie, ook beïnvloedt
door de samendrukking van de veerpakketten,
bedroeg 18 tot 27 mm.
Op basis van de grafieken kan geen directe relatie
worden herkend tussen het bereikte paalpuntniveau en de paalrespons. Ook de aan de paalpunt
bereikte injectiedruk lijkt geen direct verband te
houden met het paalgedrag. De paalrespons varieerde van 360 MN/m tot meer dan 1000 MN/m.
De grafieken doen vermoeden dat de palen ruim
beneden het maximale paaldraagvermogen
worden belast.
Figuur 4 Waargenomen en gemodelleerde Last-Zakkingscurves MT-palen uitbreiding IBIS Amsterdam.

lijnen). Vergelijking van de curve conform
NEN6743 met de metingen aan de qua zakkingsgedrag maatgevende paal J17 geeft aan dat
het door de NEN6743 beschreven last zakkingsgedrag niet is overschreden.

Waarnemeingen tijdens de
paalinstallatie
Tijdens de paalinstallatie zijn alle relevante parameters vastgelegd, zoals voortgang, aandrijvend
moment van het graafwiel, geïnjecteerde volumes,
toegepaste reactie kracht, installatie diepte etc.
In het algemeen werd het beoogde paalpuntniveau bereikt, uitgezonderd de eerste paal J15
waarvan het installatieproces 24 uur werd onderbroken. Na hervatting van de installatie bleek
dat een aandrijvende drukkracht van 1000 kN
niet afdoende was om de paal dieper te krijgen.
Het boormoment was ten tijde van deze poging
minimaal. Na specifieke controle op paalbelasting
en paaldraagvermogen werd besloten de machine
te trekken op 2,25 m boven het beoogde paalpunt
niveau. Deze waarneming doet vemoeden dat de
schachtwrijving ten minste 1000 kN bedraagt,
voorafgaande aan de schachtinjectie.
Tijdens de groutinjectie van het grindbed aan de
paalpunt werd bij iedere paal een volume van 1 m3
ingebracht. De groutdruk gemeten aan de pomp
op maaiveld betrof in de regel een druk van 8 bar.
In enkele gevallen werd een druk tot 18 bar waargenomen. Tijdens het pompen werd bij alle palen
een plotselinge drukval gemeten, waarna de
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injectiedruk zich stabiliseerde rond de 8 bar.
Vermoed wordt dat de druk langs de paalschacht
kon ontsnappen. Dit is mede gebaseerd op de
gasbellen welke langs de paal aan de oppervlakte
kwamen in de werkkuip. Heffing van de paalkop
is nimmer waargenomen. Gegeven de toegepaste
injectiedruk en paaldoorsnede wordt vermoed
dat de paalschacht een belasting in de orde van
1200 kN tot 2700 kN heeft weerstaan.

Waarnemingen tijdens de bouw
Gedurende de bouw zijn van iedere paal per
bouwfase de paalbelastingen en paalkopzakkingen
vastgelegd, zie figuur 3. De paalkopzakking werd
waargenomen aan de funderingspoer vanaf de
start van de bouw. De actuele paalbelasting ten
tijde van het vijzelen is afgeleid van de toegepaste hydraulische druk alsmede het oppervlak van
de cilinder Eenmaal geplaatst op de funderingspoer is gedurende de resterende bouwfasen de
toename van de paalbelasting ontleend aan de
incrementele indrukking van de veren onder de
poten. Deze kon worden vastgesteld middels
het meten boven en onder de veerpakketten.
Op basis van de veerconstante en de configuratie
per paal kon met deze indrukking de toename
van de paalbelasting worden vastgesteld.
De metingen zijn uitgevoerd in de periode
van augustus 2007 tot en met augustus 2008,
bij voltooiing van de ruwbouw.
Ten tijde van het hydraulisch plaatsen van de
constructie op de paalpoeren varieerde de

In februari 2008 was reeds 80% van de rustende
belasting aangebracht. Deze belasting liep op tot
90% in april 2008 en was volledig bij voltooiing
van de ruwbouw in augustus 2008. De laatste drie
punten uit de last zakkingsgrafieken gepresenteerd in de figuren 3 en 4 corresponderen met
deze bouwfasen. Gegeven de redelijk constante
helling van de grafieken en gegeven de verstreken
tijd tussen de waarnemingen, worden de eventueel opgetreden consolidatie effecten in de dieper
gelegen Eemkleilaag niet significant verondersteld. Samendrukkingsproeven op de diverse
Amsterdamse Eemklei monsters, niet specifiek
voor dit werk uitgevoerd en niet specifiek ter
plaatse van het project verkregen, tonen een
Over Consolidatie Ratio (OCR) in de orde van 1,5.
Op basis van een grove benadering wordt vermoed dat de rustende belasting opgelegd vanuit
de paalfundering op het niveau van de bovenzijde
van de Eemklei een spanningstoename in de orde
van 10% heeft veroorzaakt ten opzichte van een
initiële effectieve korrelspanning in de orde van
300 kPa. Paalzakking / referentiepunt zakking
als gevolg van natuurlijke lange termijn consolidatie beneden paalpunt niveau heeft geen effect
gehad op de metingen. In het algemeen bedraagt
deze zogenaamde achtergrond zakking van
Amsterdamse historische houten paalfunderingen
niet meer dan 1 tot 2 mm op jaarbasis. [Cook et al.
2007]

Eindige elementen modelering
De diverse waarnemingen, berekeningen, grondonderzoeken en monitoring tijdens de installatie
hebben bijgedragen aan het vertrouwen in de
prestaties van het MT-paalconcept. Deze informatie
en analyse heeft echter niet geresulteerd in een

Last Zakkingsgedrag MT palen

volledige verklaring van het paalgedrag.
Daarnaast kon op basis van de lastzakkingsgrafieken nog altijd niet een ontwerpwaarde conform
NEN6743 voor het maximale paaldraagvermogen
worden afgegeven.
Gegeven de in het kader van de Noord/Zuidlijn
uitgevoerde analyses van de Amsterdamse grondslag en gegeven de specifieke CPT testen op de
projectlocatie, kon een ander middel ter analyse
worden ingezet: Eindige Elementen Modellering
(EEM). Hoofdzaak van de modellering was de
gevolgen van het installatieproces op het paaldraagvermogen te doorgronden en het vaststellen
van een maximum paaldraagvermogen.
Het model is in het EEM software pakket Plaxis
versie 8.6 opgebouwd. In het programma is
gebruik gemaakt van axiaal symmetrische paalmodel. De parametersets van de verschillende te
onderscheiden grondlagen zijn ontleend aan de
ervaringen opgedaan binnen het Noord/Zuidlijn
project [North/Southline Consultants. 2000].
De bodemopbouw is ontleend aan de op locatie
uitgevoerde CPT tests. Binnen de programmatuur
is gekozen voor het Hardening Soil model.
De verschillende fasen van de paalinstallatie zijn
gemodelleerd, waarbij de eerste fase de paal op
einddiepte betrof met een ongesteunde paalvoet.
De volgende fase betrof het vullen van de paal
over de eerste 10 m (overeenkomstig één vrachtwagen lading), waarbij de volledige hydrostatische betondruk is aangehouden ter plaatse van de
paalpunt. De derde fase betrof het aanbrengen
van het volledige eigen gewicht van de paal. Stap
4 betrof het aanbrengen van 8 bar injectiedruk
middels een poriënoverdruk in de grindlaag. In
stap 5 is de druk weggenomen en een uitgehard
groutlichaam aangehouden in de directe omgeving van de paalpunt. In de laatste fase is de
paalbelasting aangebracht, waarbij gebruik is
gemaakt van een geautomatiseerde belastingstoename teneinde een last zakkingsdiagram
te realiseren. Het effect van het boorproces,
bentoniet injectie en naderhand groutinjectie is
gemodelleerd middels een zogenaamde interface
tussen de stalen buis en de omringende grond.
Tijdens het inregelen van het EEM zijn de grondparameters niet gewijzigd. Het initiële model
toonde een te grote paalkopzakking. Na de introductie van de fase met 10 m hydrostatische
betondruk ontstond een sterke verbetering van
de aansluiting tussen model en metingen. De laatste aanpassingen betroffen de verhoging van de
OCR van de zandlaag van 1,0 naar 1,5 en het aanpassen van de wrijvingshoek van de interface van

Figuur 5
Waargenomen
en gemodelleerde LastZakkingscurves MTpalen uitbreiding IBIS
Amsterdam.

Figuur 6
Krachtswerking
bij hoge paalbelastingen.

15 graden naar 22 graden (zie figuur 4). De interface is toegepast, daar het schachtdraagvermogen sterk achter bleef bij de in het veld waargenomen weerstand. Een deel van het probleem lag
daarbij in de minimaal te hanteren modeldimensies, waarbij de oversnit niet kleiner dan 2 cm kon
worden gekozen, tweemaal zo groot als de gehanteerde oversnit. Daarnaast zijn de uiteindelijke
materiaaleigenschappen van het in de oversnit
aangebrachte bentoniet en naderhand geinjecteerde grout onbekend. Deze problematiek is
ondervangen middels een interface, waarbij
middels aanpassing van de wrijvingshoek
aansluiting met de waarnemingen is gevonden.
De uitvoer van het model (zie figuur 5 en 6) toont

dat het verlies aan effectieve korrelspanning
tijdens de ongesteunde paalpunt beperkt blijft
tot de directe omgeving van de paalpunt. De
spanning reduceert op één paaldiameter beneden
de paalpunt met 50%, hetgeen overeenkomt
met eerder beschouwde analytische modellen
[Maclean 2006]. Het vullen van de paal over de
eerste 10 m resulteert in een toename van de
korrelspanning aan de paalpunt tot 50% van de
initiële waarde op basis van het gewicht van het
betonmengsel. Het effect van de paalpuntinjectie
is beperkt, daar het niet aannemelijk is dat de
injectiedruk tijdens het uitharden van het grout
behouden blijft.
Gezien de beperkte reductie van de effectieve
korrelspanning na voltooiing van de paal is een
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alternatief paalmodel opgesteld, waarin alle voorgelegen productiestappen zijn overgeslagen.
Deze zogenaamde neutraal paal is gebaseerd
op een paal welke zonder beïnvloeding van de
korrelspanning is geïnstalleerd, maar waarbij de
paalschacht interface en het groutlichaam aan
de paalpunt zijn gehandhaafd (zie figuur 4, lijnen
aangeduid met ‘neutral’). Op basis van dit model
zijn berekeningen met en zonder paalpunt injectie
uitgevoerd.
De resultaten uit het EEM bestaande uit een gefaseerde paalinstallatie komen goed overeen met
de resultaten uit het EEM van de neutraal paal.
Het effect van de paalpunt injectie is niet significant te herleiden uit de modelleringen. De directe
paalrespons wordt blijkens de EEM voornamelijk
verklaard door het beperkte verlies aan korrelspanning. Op basis van de modellen kan worden
geconcludeerd dat bij een paalbelasting van
13.000 kN een paalkopzakking van 50 mm wordt
bepaald en dat bezwijken van de paal niet is te
verwachten bij een dergelijke belasting.

1. Het voor de uitvoering voorspelde last
zakkingsgedrag is conservatief gebleken.
2. De goede paalprestaties kunnen worden verklaard door het beperkte verlies aan effectieve
korrelspanning. Het effect van de ongesteunde
paalpunt blijft beperkt tot 1 paaldiameter
beneden de paalpunt. Het vullen van de paal
met vloeibaar beton herstelt ca. 50% van de
oorspronkelijke korrelspanning aan de paalpunt. Daarnaast levert de schachtwrijving een
directe bijdrage aan het paaldraagvermogen,
in dit project bij aanvang van de paalbelasting
reeds in de orde van 1000 kN.
3. De paalpuntinjectie wordt minder effectief
verondersteld, gezien de beperkte injectie
druk en het drukverlies tijdens uitharding.
4. Een maximaal paaldraagvermogen is niet
vastgesteld. Op basis van de monitoring en
de EEM resultaten wordt een zeer hoog
draagvermogen vermoed dat ruim boven
de actuele paalbelasting ligt.
5. Tijdsafhankelijk gedrag is niet waargenomen
in de grafieken.

Conclusies
Op basis van de monitoring, analyse en EEM
wordt het volgende geconcludeerd:

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt CPT´s in en buiten de buispaal

uit te voeren. Ook de installatie van tell tales ter
registratie van de paalpuntzakking kan veel
inzicht brengen. Tevens zou de poriënwaterdruk
kunnen worden geregistreerd tijdens de paalpunt
injectie.
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