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Inleiding
Komende september komt na 30 jaar de International
Conference on the application of Stress Wave
Theory on Piles terug naar Nederland, kort gezegd:
de Stress Wave Conference. Deze conferentie is
wereldwijd uitgegroeid tot één van de belangrijk-
ste conferenties op het gebied van het installeren
van paalfunderingen, en zal voor de elfde keer 
worden gehouden. Er worden al veel, soms heel
bijzondere, paalfunderingen gebouwd. De vraag
rijst dan of het vakgebied zo langzamerhand niet 
is uitontwikkeld. Of komen er toch weer nieuwe
uitdagingen op ons af, en geven nieuwe technische
ontwikkelingen toch weer een impuls aan het 
vakgebied? Naast de conferentie van drie dagen 
in Rotterdam, wordt er ook een test- en demon-
stratiedag op de Maasvlakte georganiseerd. Dit 
artikel geeft kort de belangrijkste thema’s van de
conferentie op basis van de ontvangen papers.
Daarnaast beschrijven we de wetenschappelijke
vragen die spelen en zullen worden beantwoord op
de Demonstratiedag.

Uit het verslag van de conferentie uit 1992, 
gehouden op de TUDelft, kon goed de sfeer en 
de omvang worden vastgesteld. Op de foto’s het
controleren van de palen en de heiwedstrijd.

De conferentie
De conferentie zal aandacht besteden aan de 
volgende thema’s en onderwerpen: de toepassing
van statische en dynamische testmethoden op

diepe funderingen, met inbegrip van zowel 
geheide als getrilde palen als in de grond ge-
vormde palen. Funderingen onshore, maar zeker
gezien de ontwikkelingen zal veel aandacht 
worden gegeven aan offshore wind. Naast test-
methoden zullen paalbelasting testen worden 
behandeld, net als de kwaliteitsborging van geïn-
stalleerde funderingen. Tenslotte zal de conferen-
tie focussen op de grond-paal interactie bij
installeren, op de omgeving beïnvloeding van 
trillingen en de monitoring, en op de ontwikkeling
in ontwerpcodes en normen voor het testen van
diepe funderingen, en worden case studies behan-
deld. We kunnen melden dat we ondertussen circa
90 papers hebben ontvangen.

De volgende key-note sprekers zijn vastgelegd en
gaan in op de hierboven beschreven onderwerpen:
David Cathie, Geert Degrande, Barry Lehane, Peter
Middendorp, Monica Prezzi, Anne Sellountou en
Apostolos Tsouvalas.
Overigens  zal de derde conferentiedag gezamen-
lijk worden gehouden met de Funderingsdag 2022!

De test- en demonstratiedag 
De afsluiting van de conferentie is de test- en de-
monstratiedag en deze heeft twee doelstellingen:
– Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar

de kwaliteit van  bestaande technieken; 
– Demonstreren van recente vernieuwingen en

ontwikkelingen op het vakgebied van diepe 
funderingen.

Figuur 1 geeft een overzicht van het testgebied. 
Er zijn openbuispalen voorzien met diameter 610
en 1220  mm met lengtes tot 40  m. Een beperkt
aantal betonnen palen worden geplaatst om het
verschil tussen een stalen open buispaal en een 
betonnen prefab paal na te gaan. Een ander deel
van de prefab palen en de in de grond gevormde
palen zullen worden gebruikt om het opsporen van
defecten met akoestische technieken te testen 
en te demonstreren.

De dag vindt plaats op de Maasvlakte. Het gebied
is ter beschikking gesteld door het Havenbedrijf
Rotterdam, die op dezelfde locatie een veldproef
gaat uitvoeren. Het benodigde grondonderzoek 
is al uitgevoerd door Fugro, Van der Straaten en
Gemeentewerken Rotterdam. Daarmee is de 
positie van de testpalen vastgelegd. De installatie
van de palen en het testen van de palen gaan we 
in augustus doen, na het broedseizoen.

We gaan drie verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken uitvoeren.

1. Het vaststellen van de betrouwbaarheid van 
de prognosemodellen voor heibaarheid en draag-
vermogen op basis van alleen grondonderzoek. 
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Figuur 1 –
Plattegrond.

Figuur 2 –
Heiwedstrijd.
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Dit artikel beschrijft de opzet van de elfde Stress Wave Conferentie die van 19 
tot en met 22 september 2022 in Rotterdam zal plaatsvinden. Het gaat in op de 
wetenschappelijke ontwikkelingen rondom. De conferentie belichten de ontwikke-
ling voor statische en dynamische testmethoden op diepe funderingen on- en 

offshore, paal belastingproeven, trillingsanalyse en monitoring van palen en 
damwanden en de ontwikkeling van ontwerp- en test richtlijnen voor deep funde-
ringen, inclusief case studies. Afgesloten wordt met een test- en demonstratiedag.
Meer informatie op www.sw2022.org.

S A M E N V A T T I N G

Bedrijven zal worden gevraagd om voorafgaand
aan de installatie een prognose te maken van 
het inbrengen van de palen en de stijfheid van de
palen. In eerste instantie zal worden gewerkt met
een vaste instelling van het blok waarmee ver-
wacht wordt dat de paal net niet op diepte komt,
daarna wordt verder gegaan met de optimale 
instellingen. De resultaten worden vergeleken 
met het echte heigedrag, zodat een beeld ontstaat
van de betrouwbaarheid van deze voorspellingen.

2. Het vaststellen van de betrouwbaarheid van 
de technieken om het statisch draagkracht vast 
te stellen op basis van heigedrag en metingen. 
De palen zullen na installatie worden getest met
een statische proefbelasting om het de werkelijke
capaciteit vast te stellen. Een aantal palen wordt
met andere methodes getest. De deelnemers 
kunnen voorafgaand aan de demonstratiedag het
draagkracht voorspellen op basis van één techniek
naar keuze. Op de demonstratiedag worden de 

resultaten vergeleken met het draagvermogen uit
de statische testen.

3. Op een ander deel van het proefveld wordt 
onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van
de akoestische integriteitstesten (‘hamertje tik ’)
en de mogelijke verbetering die kan worden be-
reikt met nieuwere, meer geavanceerde systemen.
Er staan in de grond gevormde palen en geheide
palen met bewust aangebrachte defecten. De
palen worden voorzien van opties om nieuwe 
systemen te testen te demonstreren. Voorafgaand
aan de testdag wordende standaard systemen
blind getest en de resultaten worden op de 
demonstratiedag vergeleken. 

Op de dag zelf zullen alle systemen op volle schaal
en werkend worden gedemonstreerd. 
De bezoekers kunnen deze dan in detail bekijken
en met de leveranciers en ontwikkelaars spreken
over de mogelijkheden van de equipment.  

Bron: Application of Stress Wave Theory to Piles: Test 
Results. Proceedings of the 14th International Conference
on the Application of Stress-Wave Theory to Piles, The
Hague, Netherlands, 21-24 September 1992. Edited By
Frans B.J. Barends, CRC Press !

Figuur 3 –Palen controleren.


