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Inleiding
Langs Nederlandse waterwegen en in haven-
bekkens wordt door de scheepvaart  veelvul-
dig gebruik gemaakt van meerpalen. Deze 
meerpalen, ook wel ‘flexible dolphins´ ge-
noemd, worden voornamelijk gebruikt tijdens 
het afmeren (breasting dolphins) en voor het 
vastleggen van de trossen (mooring dolphins). 
De materiaalkosten van deze stalen buispalen 
vormen een belangrijke kostenpost in pro-
jecten, waardoor ontwerpkeuzes (zoals wijze 
van modelleren en gehanteerde veiligheidsfi-
losofie) van grote invloed zijn op de business 
case. Gezien het aantal dolphins in Nederland 
is het opmerkelijk dat de Eurocode inclusief 
Nederlandse nationale bijlagen geen speci-
fieke bepalingen kent voor het ontwerp van 
flexible dolphins. Ook binnen de internationale 
ontwerprichtlijnen (zoals de EAU en de British 
Standards) bestaan er grote verschillen in de 
ontwerpmethodiek. Dit resulteert in veel ge-
vallen in sterk afwijkende ontwerpresultaten 
en leidt logischerwijs tot veel discussies. 

Om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag 
van dolphins heeft het Havenbedrijf Rotterdam  
in samenspraak met een aantal marktpartijen 
een full scale praktijkproef gefaciliteerd. Dit 
was een grote uitdaging, omdat een dergelijke 
bezwijkproef nog nooit was uitgevoerd in Rot-
terdam. Momenteel zijn circa 5.000 flexible 
dolphins in gebruik in het Rotterdamse ha-
vengebied. Circa 15% van deze dolphins is ei-
gendom van het Havenbedrijf. Dit betekent dat 
de onderzoeksresultaten ook van belang zijn 
voor de overige bedrijven opererend in het ha-
vengebied. De eerste predicties gaven aan dat 
een besparing van circa 15% op materiaalkos-
ten mogelijk zou moeten zijn. Om dergelijke 
optimalisaties door te kunnen voeren  diende 
echter eerst het werkelijke gedrag van de pa-

Figuur 1 - Proeflocatie in de Beneluxhaven

Samenvatting
In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en in samenwerking met meerdere marktpar-
tijen zijn in 2014 full scale veldproeven op flexibele afmeerpalen in de haven van Rotterdam 
uitgevoerd. Het doel van deze praktijkproef was om enerzijds de onzekerheden in de ont-
werpmethodiek te reduceren en anderzijds het inzicht in de prestaties van de bestaande as-
sets te vergroten.  Hierbij zijn onder andere de effecten van het talud, dynamische belasting, 
geotechnische modelleringswijze en het plooien van verjongde en met zand gevulde stalen 
buispalen beschouwd.

Uit de proefresultaten blijkt dat het effect van het talud beperkter is dan verwacht. Ook het 
“dynamisch” gedrag van de grond en het ongedraineerde gedrag van zand tijdens een kort-
durende belasting lijken slechts beperkt effect te hebben. Verder blijkt uit de proeven dat de 
maximale momenten minder diep optreden dan voorspeld met de gangbare modellen. Op 
basis van de proefresultaten kan optimalisatie van de staalhoeveelheid worden verkregen 
en/of kan met dezelfde hoeveelheid staal een betrouwbaarder ontwerp gemaakt worden.
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len vastgesteld te worden en hierna de relatie 
gelegd tussen de testresultaten en de diverse 
gangbare ontwerpmethoden. Zolang het wer-
kelijke gedrag namelijk niet vastgesteld is, is 
er feitelijk onvoldoende inzicht in de werkelij-
ke prestaties (o.a. energie opname) van zowel 
bestaande als nieuw te bouwen dolphins en is 
het vrijwel onmogelijk om de geprognotiseer-
de optimalisaties door te voeren. 

Met één praktijkproef zijn niet alle kennishia-
ten in de algehele ontwerpmethodiek op te 
lossen. De uniformisering van de ontwerpme-
thodiek zal opgepakt worden door werkgroep 
C206 “Dolphins” van SBRCURnet. De scope 
van dit onderzoek is in samenspraak met deze 
werkgroep tot stand gekomen en gaat spe-
cifiek in op grondmechanische gedrag, het 
plooigedrag en de voortplantingssnelheid van 
trillingen ten gevolge van het inbrengen van 
buispalen. In dit artikel wordt specifiek inge-
gaan op het grondmechanische gedrag en de 
effecten hiervan op de ontwerpmethodiek:
-  Vergelijking tussen de huidige (geotechni-

sche) rekenmethodes onderling en validatie 
op basis van de meetresultaten;

-  Effect van belastingsduur op het grondge-
drag van zandige bodems (dynamisch ge-
drag en/of ongedraineerd gedrag);

-  Invloed van onderwatertaluds op de laterale 

grondweerstand en -stijfheid.

Opzet van de proef
In samenspraak met de verschillende partijen 
is een proefopzet uitgedacht voor de proeflo-
catie in de Beneluxhaven waarbij in totaal acht 
palen zijn beproefd. Deze palen verschilden 
van elkaar op basis van een aantal variabelen:
•  Paalconfiguratie, er is gekozen voor een veel 

voorkomende diameter van 914mm waarbij 
de palen (vanwege economische redenen) 
zijn samengesteld uit secties met verschil-
lende wanddiktes en staalkwaliteit (in totaal 
6 keer een verschillende paalopbouw); 

•  Geometrie, geplaatst in talud of in horizon-
tale havenbodem;

•  Zandvulling, er zijn twee palen gevuld met 
zand voor het testen.

Aangezien het onderzoek zich eveneens op het 
plooi gedrag van de palen richtte is gekozen 
de beschikbare proefpalen niet te belasten tot 
geotechnisch bezwijken maar tot het bezwij-
ken op plooi. De palen zijn wel dusdanig zwaar 
belast dat er duidelijk sprake is van passieve 
mobilisatie over de bovenste meters.

Predicties en modelvergelijking 
(bureau-studie)
Voorafgaand aan de proeven zijn predicties 

uitgevoerd met de in de huidige Nederlandse 
ontwerppraktijk meest gangbare rekenmodel-
len:
• Blum;
•  Menard gecombineerd met Brinch-Hansen 

(D-Sheet Piling, Single Pile module);
• P-Y curves volgens de API (D-Pile Group);
•  Eindige Elementen Methode (Plaxis 3D, 

Plaxis 2D is niet geschikt voor het modelle-
ren van een monopaal).

Op basis van de vastgestelde belastingen, be-
paald op basis van het bezwijkcriterium van 
onvoldoende doorsnedecapaciteit, zijn de in-
terne krachten en vervormingen berekend en 
met elkaar vergeleken. De resultaten van de 
predicties zijn verder gebruikt om voor elke 
paal en elke proef richtwaarden op te stellen, 
waarmee de test eventueel kon worden bijge-
stuurd (signaleringswaarden en stopcriteria). 
Voorbeelden hiervan zijn criteria voor de op-
tredende wateroverspanning in de bodem en 
de kopverplaatsing van de paal.

De predicties zijn uitgevoerd op basis van son-
deringen en boringen ter plaatse van de proef-
palen. Een voorbeeld is bijgevoegd in figuur 2, 
welke is uitgevoerd ter plaatse van paal 5. De 
ondergrond bestaat voornamelijk uit los tot 
matig gepakt zand met dunne tussenlaagjes 

Figuur 2 - Sondering met representatieve grondopbouw
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van silt en klei (paalpuntniveau is circa NAP 
-19 m). Anders dan bij het opstellen van een 
ontwerp zijn de verwachtingswaarden van de 
grondparameters gebruikt  om het gedrag 
van de palen zo realistisch mogelijk te kun-
nen voorspellen. In een latere fase zijn ook de 
resultaten van laboratoriumonderzoek mee-
genomen bij het vaststellen van de grondpara-
meters, welke uiteindelijk vrijwel geheel over-
eenkwamen met de op basis van sonderingen 
ingeschatte waarden.

In de predicties zijn vier situaties beschouwd:
1.  Een statisch belaste paal in een horizon-

tale bodem; 
2.  Een statisch belaste paal in een talud, 

welke zowel tegen het talud in als van het 
talud af wordt belast; 

3.  Een dynamisch belaste paal in een hori-
zontale bodem;

4.  Een dynamisch belaste paal in een talud, 
welke alleen van het talud af wordt belast.

De berekeningsresultaten zijn gepresenteerd 
in figuur 3 en 4. 

Uit de berekeningen zijn de volgende hypothe-
ses afgeleid: 
•  Berekeningen met Eindige Elementen 

(Plaxis 3D) geven naar verwachting de meest 
realistische inschatting van momentverloop 
en de vervormingen van de palen. De andere 
modellen zijn naar verwachting conservatie-
ver waarbij Blum (zonder wandwrijving) de 
grootte van het maximaal optredende mo-
ment het meest overschat. Voornaamste ar-

Figuur 5 - Bovenaanzicht van de proefopstelling met het frame.

Figuur 6 - Overzicht van de proefopstelling met locaties van de palen en testapparatuur.

Figuur 3 - Vergelijking van vier gangbare 
rekenmodellen op basis van momentverloop

Figuur 4 - Voorbeeld van een paal gemodelleerd in Plaxis, welke 
van het talud af wordt belast door een horizontale kracht
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gument voor de hypothese is de lage positie 
van de “inklemming” die met de analytische 
methoden wordt gevonden; 

•  Omdat het niet in alle programma’s mogelijk 
is op eenvoudige wijze een talud te model-
leren wordt in de praktijk vaak een verho-
ging of verlaging van de bodem in rekening 
gebracht (afhankelijk van de belastingsrich-
ting). De verwachting was dat de invloed van 
het talud minder groot is dan doorgaans op 
basis van vuistregels wordt aangehouden;

•  Dynamisch gedrag (door de traagheid in re-
kening te brengen) heeft een verwaarloos-
baar effect op het gedrag van de grond en de 
paal, maar  ongedraineerd gedrag heeft wel 
een significant effect op de paalverplaatsing 
en interne krachten in de paal. Naar ver-
wachting reageert de grond ongedraineerd 
(stijver) op de korte belastingsduur. De tijds-
duur van de opbouw in belasting is namelijk 
dermate kort dat er geen significante dis-
sipatie van waterspanningen kan optreden.  

De verwachting was dat Plaxis dit effect on-
derschatte (verschil tussen de gedraineerde 
en ongedraineerde analyse is zeer beperkt) 
terwijl in D-Pile Group dit effect overschat 
leek te worden (halvering van de kopver-
plaatsingen). 

Uitvoering proef en meetresultaten
Op de proeflocatie zijn naast de testpalen nog 
drie reactiepalen geïnstalleerd in een dusda-
nig stramien dat alle palen beproefd konden 
worden met behulp van hetzelfde frame, zie 
figuur 5 en 6. Dit frame werd gebruikt om de 
horizontale belasting op de palen aan te bren-
gen. Hierbij is zowel gebruik gemaakt van een 
hydraulische vijzel om een statische belasting 
aan te brengen, als ook van een kraan waarbij 
met kabels en katrollen een kortstondige, dy-
namische, belasting kon worden aangebracht. 
Door met de vijzel te trekken dan wel te druk-
ken konden de palen zowel tegen het talud in, 
als van het talud af worden beproefd. De dyna-
mische trekbelasting is aangebracht in tijdsin-
tervallen variërend van 3 tot 15 seconden, wat 
een realistische representatie is van de duur 
van een afmeerbelasting. De belasting grijpt 
in alle gevallen aan op de kop van de paal (NAP 
+2,50m). Het gemiddelde bodemniveau onder 
aan het talud ligt bij de proeflocatie op NAP 
-8,0m en het talud heeft een gemiddelde hel-
ling van 1:5.

Er is een uitgebreid meetprogramma opgezet 
voor de proeven, met name gericht op het af 
kunnen leiden van last-verplaatsingsdiagram-
men van de palen, optredende staalspannin-
gen, en grondvervormingen en waterspannin-
gen in de passieve zone. Een overzicht van de 
gebruikte meetapparatuur is weergegeven in 
figuur 6 en 7. Tijdens de uitvoering is er as-
sistentie geweest van duikteams die visuele 
inspecties hebben uit gevoerd naar grondver-
vormingen in de nabijheid van de paal (gatvor-
ming achterzijde, bezwijkvormen voorzijde.

In Tabel 1 en de figuren 8 t/m 13 zijn enkele 
kenmerkende metingen weergeven.

Resultaten
Vergelijking predicties en proefresultaten
Uit de predicties, waarin de verschillende re-
kenmodellen onderling zijn vergeleken, bleek 
al dat er duidelijke verschillen te zien waren 
tussen de resultaten van de verschillende 
modellen. De praktijkproeven bevestigen de 
hypothese dat de berekeningsresultaten van 
Plaxis 3D het beste aansluiten bij de metin-
gen. Naast de constatering dat de berekende 

Tabel 1 -Overzicht van de range aan gemeten belastingen (F) en vervormingen (u) tijdens 
zowel de dynamische (dyn), statische (stat) als bezwijkproeven (bezw)

Paal Fdyn [kn] udyn [m] Fstat [kn] ustat [m] Fbezw [kn] ubezw [m]

Horizontaal

1 310 0,35 427 1,08 688 2,27

5 299 0,39 420 1,04 729 2,58

6 325 0,36 420 0,96 710 2,48

7 [-] [-] 165 0,49 325 1,47

8 [-] [-] 250 0,65 302 2,66

In talud

2 van talud 300 0,26 556 1,09 701 1,85

2 naar talud [-] [-] 375 0,63 [-] [-]

3 van talud 281 0,25 398 0,71 560 0,85

3 naar talud [-] [-] 382 0,55 [-] [-]

4 van talud 306 0,30 421 0,98 685 2,28

4 naar talud [-] [-] 425 0,66 [-] [-]

Opmerking: Dit is slechts een selectie uit een veel groter totaal van gemeten waarden en de gepresenteerde waarden kun-
nen niet zonder gebruik van de achtergrond gegevens (zoals bijvoorbeeld de variërende paalconfiguratie) met elkaar worden 
vergeleken

D
Camera (medium speed)
Total station

SAAF in buispaal

Ovalisation fibre optic sensoren
op  3 verschillende niveau's

Versnellingsmeter / inclinometer
Op kop- en bodemniveau

Waterspanningsmeters
op 3 verschillende niveau's

SAASCan in de grond
Voor en achter de paal

Ovalisation fibre optic sensoren
Voor- en achterkant paal

Figuur 7 - Overzicht van de testapparatuur.
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verplaatsingen (verplaatsingsbeeld en orde 
grootte verplaatsingen) en momenten (maxi-
mum moment en de diepteligging van het 
maximum) van Plaxis 3D het beste overeenko-
men met de meetresultaten (figuur 14 en 15), 
laten eveneens de berekende grondverplaat-

singen in de passieve wig een goede overeen-
komst zien met de gemeten waarden (SAAF-
meting in passieve wig), zoals gepresenteerd 
in figuur 16. 

Klaarblijkelijk wordt met name de grondweer-

stand in de bovenste lagen onderschat en dan 
met name in de verschillende analytische mo-
dellen. Kanttekening hierbij is dat de met P-Y 
curves berekende verplaatsingen wel goed 
overeenkomen met de metingen, maar de mo-
menten niet. 

Figuur 8 - Registratie van belastingverloop 
in de tijd voor een statische test.

Figuur 10 - Registratie van belasting en waterspanning (geme-
ten in de passieve wig van de paal) in de tijd tijdens een dyna-

mische test van ongeveer 15 seconden

Figuur 12 - Beschrijving en inmeting van de bezweken grond 
na de bezwijkproef door duikers.

Figuur 11 - V Registratie van de paalvervorming tijdens 
een statische test, gemeten met een SAAF in de paal (me-
ting loopt niet helemaal tot aan de kop van de paal) en een 

Total Station (TS) welke de kopverplaatsing registreert

Figuur 9 - Registratie van belasting en verplaatsing welke 
separaat van elkaar zijn gemeten tijdens een dynamische test 

en met behulp van een ‘time stamp’ zijn gekoppeld.
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Overigens blijkt uit de proeven dat ook de be-
rekende momenten met Plaxis 3D nog steeds 
aan de hoge kant zijn. Naast het indirect ge-
meten momentenverloop (met reksensoren) 
bleek ook uit de locatie van het optreden van 

de plooi in de buispalen dat de positie van het 
maximale moment hoger ligt dan berekend. 
In de proeven vond de overschrijding van het 
maximale moment namelijk veelal 1 à 1,5 m 
onder bodemniveau plaats, wat hoger is dan 

de positie van het maximale moment op basis 
van Plaxis 3D. 

Dynamisch grondgedrag
De verwachting was dat de grond, met name 
in de bovenste lagen, stijver zou reageren ten 
gevolge van ongedraineerd gedrag bij een kort 
durende belasting. Uit de predicties bleek 
dat de beschikbare modellen om dit mecha-
nisme te beschrijven (P-Y curves (undrained) 
en Plaxis 3D) zeer verschillende resultaten 
gaven. 

Uit de praktijkproeven volgde dat de grond 
bij een `dynamische` belasting, (belasting-
opbouw in 1 tot 3 seconden), geen significant 
stijver gedrag vertoont dan tijdens een `stati-
sche` belasting (belastingopbouw in meer dan 
15 minuten). De gemeten waterspanningen 
zijn daarnaast dusdanig variabel per meetlo-
catie dat deze metingen geen eenduidig beeld 
geven over de waterspanningen in de passieve 
wig en daarmee ook niet resulteren in een 
eenduidig beeld in de grondweerstand tijdens 
korte duur belasting. 
Bovendien blijken de effecten van een dyna-
mische belasting op vervormingen en de mo-
mentverdeling van de paal zeer beperkt te 
zijn. De kopverplaatsingen van de palen tij-
dens een statische en dynamische belasting 
van paal 1 zijn ter illustratie geplot in figuur 
17. Deze constatering sluit wel goed aan bij de 
verschillen tussen gedraineerde en ongedrai-

Figuur 14 - Overzicht van het buigend moment over de lengte van de 
paal. Zowel de berekende waarden uit de verschillende modellen als de 
meetresultaten zijn gepresenteerd bij een opgelegde kracht van 690 kN.

Figuur 15 - Overzicht van de verplaatsing over de lengte van de paal. Zowel 
de berekende waarden uit de verschillende modellen als de meetresul-

taten zijn gepresenteerd bij een opgelegde kracht van 690 kN.
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Figuur 13 - Registratie van de reksensoren.
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neerde berekeningen met Plaxis 3D (welke 
zeer beperkt bleken te zijn) maar niet met de 
verschillen tussen gedraineerde en ongedrai-
neerde berekeningen met P-Y curves (waar 
een grote invloed op de verplaatsingen werd 
gevonden).

Invloed talud
De berekeningen met Plaxis 3D sluiten wat 
betreft het kwantificeren van de invloed van 
het talud goed aan bij de proefresultaten. Dit 
ligt in de lijn der verwachting aangezien het 
volledige talud in Plaxis 3D eenduidig te mo-
delleren is. Voor het verdisconteren van de ef-
fecten van het talud in de analytische reken-
modellen is aanpassing nodig van geometrie 
(equivalente verhoging/verlaging van bodem-
niveau) of van de grondparameters (equiva-
lente hoek van wrijving). Aanpassing van de 
grondparameters is gezien het toepassen van 
partiële factoren op de grondparameters bin-
nen de Eurocode minder eenduidig, waardoor 
in de ontwerppraktijk veelal gekozen wordt 
om een equivalente verlaging of verhoging van 
het maaiveld te hanteren. 

Bij een belasting richting het talud (oplopend) 
wordt het bodemniveau verhoogd terwijl bij 
een belasting van het talud af (aflopend) het 

bodemniveau verlaagd wordt. De hiervoor ge-
hanteerde waarden betreffen inschattingen op 
basis van de invloedsbreedte van de passieve 
wig voor de paal, de helling van het talud en 
van de grondopbouw. Uit de predicties met 
Plaxis 3D bleek dat de invloed van het talud 
beperkter is dan de handmatige aanpassingen 
(gebaseerd op veilige inschattingen) die in de 
analytische modellen worden gehanteerd. Dit 
beeld is bevestigd door de praktijkproeven. 

Op basis van de proefresultaten en aanvul-
lende Plaxis 3D analyses zijn voor de typische 
Rotterdamse grondcondities curves afgeleid 
waarin de te hanteren equivalente verhoging 
cq. verlaging van het maaiveld is af te leiden 
op basis van de taludhelling en de grondsoort 
van de bovenste meters. Deze curves zijn ech-
ter niet algemeen geldend en worden dan ook 
uitsluitend opgenomen in de “ontwerpme-
thodiek dolphins” van het Havenbedrijf Rot-
terdam. In hoeverre deze resultaten ook te 
gebruiken zijn binnen de CUR Dolphins wordt 
nog onderzocht.

Conclusies
Op basis van de uitgevoerde praktijkproeven is 
er een beter beeld verkregen van het model-
leren van het grondmechnische gedrag van la-

teraal belaste “flexible dolphins”. De volgende 
conclusies kunnen worden getrokken:
•  Alle in de huidige ontwerppraktijk beschik-

bare analytische modellen resulteren in een 
overschatting van de buigende momenten 
in de palen. De EEM berekening (Plaxis 3D) 
geeft een betere overeenkomst, maar resul-
teert eveneens in een lichte overschatting. 
Belangrijkste oorzaak lijkt de onderschat-
ting van de laterale gronddruk in de ondiepe 
grondlagen. Op basis van deze resultaten is 
er geen reden om het gebruik van (één van) 
de gangbare modellen uit te sluiten. Aan-
dachtspunt blijft echter de aard van de be-
lasting. Een stijf gedrag is in het geval van 
afmeren (energieabsorptie) immers ongun-
stig terwijl voor trosbelastingen dit gunstig 
werkt.

•  Dynamische belasting-effecten hebben een 
verwaarloosbaar effect op het gedrag van 
“flexible dolphins”. Er is wel sprake van 
ongedraineerd gedrag van zand tijdens een 
typische kortdurende belasting van een 
“flexible dolphin”, maar dit heeft vervolgens 
maar een zeer marginaal effect op het paal-
ontwerp. De momenten en verplaatsingen 
nemen zeer beperkt af door het ongedrai-
neerde gedrag. De aanpassingen van de P-Y 
curves voor ongedraineerd gedrag van zand 

Figuur 16 -Vervorming in de grond aan de passieve zijde 
berekend met Plaxis en gemeten met SAASCan op 

ongeveer 1,0m afstand van de buispaal.

Figuur 17 - Last-verplaatsingsdiagram voor paal 1 met 
hierin de gemeten verplaatsing van de paalkop tijdens 

de dynamische en de statische testen.
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(binnen DPile-group) resulteren in paal-
verplaatsingen welke sterk afwijken van de 
paalproeven. Op basis van de proeven wordt 
dan ook afgeraden deze module te gebrui-
ken bij het ontwerp van “flexible dolphins”

•  De invloed van het talud is minder groot 
dan de handmatige aanpassingen die in de 
dagelijkse ontwerppraktijk voor de analy-
tische modellen worden gehanteerd, maar 
wordt wel goed gemodelleerd met EEM 
berekeningen (Plaxis 3D). Voor de typische 
Rotterdamse grondcondities zijn de voor de 
analytische modellen benodigde aanpassin-
gen vastgesteld voor verschillende taludhel-
lingen. Binnen werkgroep C206 “Dolphins” 
van SBRCURnet wordt nog onderzocht of op 
basis van de proefresultaten meer generieke 
aanpassingen kunnen worden vastgesteld.

Discussie
Naast de geotechnische conclusies zoals ge-
presenteerd in dit artikel is het uiteindelijk 
gelukt een nieuwe integrale ontwerpaanpak 
vast te stellen en zijn nieuwe rekenmethoden 
voor het voorkomen van het plooien van stalen 
buispalen afgeleid. Ook zijn nieuwe ontwer-

pinzichten verworven en blijkt het mogelijk 
om met minder materiaal een veiliger ont-
werp te maken. Zo werd in het verleden on-
nodig veel staal diep onder de havenbodem 
geïnstalleerd, terwijl de plooi gevoeligheid 
van de door een stijver paal-grondgedrag juist 
net boven of onder de haven bodem blijkt te 
liggen. Het materiaal kan dus veel efficiënter 
verdeeld worden over de lengte van de buis-
paal, wat tot een besparing van circa 15% van 
de materiaalkosten kan leiden. Belangrijke 
kanttekeningen bij de besparing in staal zijn:
•  De installeerbaarheid van de buizen (vol-

doende grote wanddikte) kan maatgevend 
zijn in het paalontwerp, dit is in voorliggend 
artikel niet nader onderzocht. 

•  Het gevonden stijvere grondgedrag kan tij-
dens afmeren juist resulteren in een ongun-
stigere belasting in verband met de reductie 
in energie-absorptie. 

De totale doorlooptijd van idee, uitvoering en 
oplevering van proefresultaten heeft plaatsge-
vonden binnen een tijdsbestek van slechts 3 
maanden. Dat een dergelijke proef mogelijk is 
binnen een dergelijke krappe planning, is een 

groot compliment aan alle partijen die hieraan 
bijgedragen hebben. Het Havenbedrijf Rotter-
dam heeft de proef geïnitieerd en gefaciliteerd 
en ook Witteveen+Bos, RoyalHaskongDHV, 
Geka Bouw, Inventec, VLG, Arcelor Mittal, 
VSF, EBS, Smit Waalhaven en Element heb-
ben belangrijke (financiële) bijdragen gele-
verd. Zonder deze bijdragen was een dergelijk 
praktijkproef niet mogelijk geweest. Met een 
multidisciplinair team op deze wijze samen 
werken om kennis te verweren, opent deuren 
voor toekomstig onderzoek. 

De innovatie flexible dolphins werd mede mogelijk gemaakt door:

‘’  Innova)e  lukt  alleen  als  we  vertrouwde    

      concepten  durven  los  te  laten..‘’  

De  innova)e  flexible  dolphins  werd  mede  mogelijk  gemaakt  door:  
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